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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att få inblick i vuxna individers upplevelser av vänskap och 

socialt samspel inom ramen för gemensamt boende. I uppsatsen presenteras och besvaras tre 

frågeställningar, vilka lyder: Hur upplever individerna vänskap och socialt samspel på sitt 

gemensamma boende? Vilken funktion fyller det sociala samspelet och vänskapen i deras 

vardagliga liv och i deras framsteg? och Hur kan individernas upplevelser förstås utifrån 

begreppen hälsa, meningsfullhet och social jämförelse? Tio intervjupersoner rekryterades 

från tre olika boenden; ett hem för vård och boende för individer med missbruksproblematik, 

ett hem för vård och boende för familjer, samt ett stödboende som främst riktar sig till 

individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En av intervjupersonerna avböjde i sista 

stund vilket gjorde att vi slutligen hade nio informanter till studien. Dessa informanters 

upplevelser har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer, som spelats in och därefter 

transkriberats. De transkriberade intervjuerna har sedan, i obearbetad form, utgjort det 

empiriska underlaget för studien. Bearbetningen av materialet har gjorts utifrån Amedeo 

Giorgis deskriptiva fenomenologiska metod. Ur analysen tog fem konstituenter form: Att ha 

någonting gemensamt, Stöd från andra, Mänsklig närvaro, Behovet av egen tid samt Egna 

och andras framsteg. Tillsammans utgör dessa konstituenter fenomenets så kallade essens; 

den eller de aspekter av det studerade fenomenet som är essentiellt för att det ska kunna bilda 

en helhet. Resultatet i denna studie visar att essensen av det studerade fenomenet är att 

samtliga informanter upplever att vänskap och socialt samspel är meningsfullt när man bor 

tillsammans med andra människor.  
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till det område som studien handlar om. 

Därefter förklaras studiens syfte, tillhörande frågeställningar samt definitioner som behöver 

klargöras. Slutligen redogörs för uppsatsens disposition.  

 

1.1. Bakgrund 

 

När en individ beviljas en insats från socialtjänsten som innebär en flytt till ett gemensamt 

boende, förändras tillvaron drastiskt i många avseenden. Från att tidigare ha bott med 

familjemedlemmar eller haft ett eget hushåll, ska både vardagssysslor och fritid delas med 

andra – såväl med andra boende som med personal. Det gemensamma boendet är således en 

arena för att åstadkomma såväl personliga framsteg som att skapa vänskap och sociala 

relationer på.  

 

Att bo och behandlas tillsammans med andra är ingen ny företeelse inom det svenska sociala 

arbetet, även om boendeformerna varierar i utformning och över tid. När det gäller 

gemensamma boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning är så kallade 

gruppbostäder en vanlig boendeform. Gruppbostäderna i Sverige har gått från 1970-talets 

kollektiv med små privata sovrum och större utrymmen för gemenskap, till dagens utformning 

med egna lägenheter och mindre gemensamhetsutrymmen. Gruppbostaden fyller dock 

fortfarande en betydande funktion i att erbjuda struktur och gemenskap i livet för de boende, 

och motverka ensamhet och isolering (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Gällande målgruppen missbruk och beroende råder det idag en begränsad forskning kring 

boende samt insatser som integrerar vård och boende (SOU 2011:35). Ett stabilt boende samt 

psykosocialt stöd i form av insatser för att stärka självkänslan, underlätta social samvaro och 

främja kamratstöd är förutsättningar för att individer ska kunna ta sig ur missbruk 

(Socialstyrelsen, 2015). Gemensamma boenden med visst psykosocialt stöd och aktivitet är en 

lämplig lösning för personer med långvarigt missbruk (SOU 2011:35).   

 

Det gemensamma boendet är alltså en plats för socialt samspel, där olika slags relationer kan 

formas. Vänskapsrelationer är betydande för hälsan och välmåendet hos människor i alla 

åldrar, men vänskapens karaktär och funktion kan skifta mellan olika grupper och individer 

(Hartup & Stevens, 1999). Utifrån relationernas inflytande på människans hälsa är det av 

särskilt intresse att undersöka mellanmänskliga relationer hos individer som befinner sig i en 

socialt utsatt situation. I och med att ett gemensamt boende medför en icke-självvald 

grupptillhörighet som individen måste förhålla sig till, är det en intressant arena att studera 

relationer på.   

 

Idag finns en begränsad forskning kring vuxna på gemensamma boenden och det råder en 

kunskapslucka kring de placerade individernas egna subjektiva upplevelser av tillvaron på 

boendet. Den aktuella forskningen avgränsar sig till personalens synvinkel, eller är centrerad 

kring en särskild målgrupp såsom unga eller ensamkommande barn. I föreliggande studie 

undersöks hur sociala relationer i form av vänskap och socialt samspel upplevs av vuxna som 

är placerade på gemensamma boenden. Ämnet genererar relevant kunskap för socialt arbete, 

då en fördjupad inblick i individernas egna subjektiva upplevelser utgör ett bidrag till en 

gemensam kunskapsgrund för hur professionella kan arbeta med och förstå sociala relationer 

klienter emellan.  
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1.2. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att få inblick i vuxna individers upplevelser av socialt samspel och 

vänskap inom ramen för gemensamma boenden. Detta syfte leder fram till ett antal 

frågeställningar: 

 

 Hur upplever individerna vänskap och socialt samspel på sitt gemensamma boende?  

 Vilken funktion fyller det sociala samspelet och vänskapen i deras vardagliga liv och i 

deras framsteg?  

 Hur kan individernas upplevelser förstås utifrån begreppen hälsa, meningsfullhet och 

social jämförelse?  

 

1.3. Definitioner 

 

Vi har valt att använda oss av det något generella ordet boende, vilket i denna uppsats avser 

gemensamma boenden i form av både HVB och stödboende.  

 

Med HVB avses det som definieras enligt Socialtjänstförordningen 3 kap. 1§:  

 

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs 

av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs 

dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. 

 

Med stödboende avses det som enligt Socialstyrelsen (2013) definieras på följande sätt: 

 

Boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som 

behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling. 

 

På HVB genomgår individerna behandling. Stödboendet arbetar inte med behandling, men det 

finns stödinsatser som syftar till utveckling avseende de boendes individuella problematik. I 

uppsatsen använder vi ordet framsteg som ett samlingsbegrepp för begreppen behandling, 

framsteg och utveckling. Vi har beslutat att göra på det sättet då vi anser att ordet behandling 

inte korrekt representerar det arbete som görs på stödboenden. 

 

Med vuxna avses personer över 18 år.  

 

1.4. Uppsatsens disposition 

 

Efter detta inledande kapitel presenteras en överblick över Tidigare forskning (2) som 

bedrivits gällande betydelsen av vänskap och socialt samspel, och dess betydelse för 

människans hälsa och välmående. Även forskning kring vänskap och det sociala samspelets 

relevans för olika målgrupper inom socialt arbete presenteras i kapitlet.  

 

Därefter redogörs för uppsatsens Teoretiska referensram (3), vilken inbegriper de teorier och 

begrepp som kommer att utgöra den huvudsakliga grunden för analysen av resultaten. 
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I kapitlet Metod (4) presenteras, motiveras och diskuteras studiens metodval, det vill säga hur 

datainsamlingen och analysen gått till. I kapitlet diskuteras även etiska aspekter kring 

metodvalet.  

 

Nästa kapitel presenterar de Resultat (5) som uppkommit ur analysen av det insamlade 

materialet. I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar. 

 

Kapitlet Avslutande diskussion (6) inleds med en kortfattad summering av resultatet. Därefter 

presenteras en övergripande diskussion av studiens resultat, följt av studien i relation till 

socialt arbete som forskningsområde. Slutligen diskuteras vilken innebörd studien kan ha för 

det sociala arbetet i praktiken. 

 

2. Tidigare forskning          
         

I följande kapitel görs en genomgång av tidigare forskning som senare, tillsammans med den 

teoretiska och begreppsliga referensramen, kommer att ligga till grund för analysen av 

datamaterialet. Inledningsvis görs en kort redogörelse för tidigare forskning om vänskap och 

socialt samspel och dess betydelse för människans hälsa. Sedan presenteras forskning om 

vänskapens och det sociala samspelets inflytande över olika områden, både i Sverige och 

internationellt, som gjorts för olika målgrupper inom ramen för socialt arbete. Denna 

sammanställning delas upp i två delar, varav den första med fokus på positiva upplevelser och 

den andra med resultat som tyder på sämre upplevelser. 

 

2.1. Vänskap och socialt samspel 
 

I detta avsnitt följer en kort genomgång av tidigare forskning kring vänskap som fenomen och 

dess betydelse för hälsan.  

 

Vänskapsrelationer är en signifikant faktor i hälsan och välmåendet hos människor i alla 

åldrar (Hartup & Stevens, 1999; Telfer, 1971). Denna uppfattning undersöks och diskuteras i 

en artikel av Elizabeth Telfer (1971), samt vilken vikt vänskap fyller för människan. I artikeln 

ger hon sin egen tolkning av fenomenet vänskap, med grund i tidigare forskning kring 

ämnet.    Hon menar att vänskapliga relationer förbättrar livskvaliteten, främst för att det ökar 

människans känslokapacitet (capacity for emotions): 

 

Friendship makes us 'more alive' because it makes us feel more. (a.a., s. 240) 

 

Vänskapsrelationernas betydelse styrks även av Hartup och Stevens (1999), vilka med hjälp 

av tidigare forskning presenterar vad vänskap innebär för människor i alla åldrar och även 

vilka sociala mönster som utmärker vänskapsrelationer. 

 

Vänskapens karaktär och funktion kan däremot skifta mellan olika grupper. Hartup  och 

Stevens (1999) menar att för att uppskatta vikten av vänner behöver vänskapens kvalitet och 

slag beaktas. De hävdar att vänskapens karaktär skiljer sig bland olika åldersgrupper; att 

ungdomars vänskap centrerar mycket kring umgänge och gemensamma aktiviteter, medan 

vänskapen mellan äldre främst handlar om stöd. Vänskapen kan också fylla en lärande och 

utvecklande funktion; Telfer (1971) menar att vänskapsrelationer ger individer ökad kunskap, 

då vänskapen med andra individer ger möjligheten att se saker och upplevelser ur någon 

annans perspektiv. Utöver det faktum att vänskapens karaktär kan förändras under livets gång, 

kan kopplingar även dras mellan vänskapens natur och psykiskt välmående, vilket kan ses i 
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Spencer och Pahls (2006) studie. Genom att analysera 60 djupgående intervjuer med män och 

kvinnor som befinner sig på olika platser i livet, finner Spencer och Pahl att det finns en bred 

variation i typen av vänskapsrelationer som informanterna lägger värde vid. Författarna tyckte 

sig finna en skillnad i individernas upplevda hälsa beroende på vilken typ av relationer som 

utgjorde det viktigaste umgänget i intervjupersonernas liv, då särskilda typer av nära 

relationer tycks bidra med den form av socialt stöd som är betydande för individers 

välmående. Författarna menar att individer som lägger tyngden av sitt sociala umgänge vid 

vänner och familj uppskattar sin psykiska hälsa som bättre än individer med exempelvis 

professionsbaserat umgänge. 

 

Vänskap och socialt samspel har fått en allt större roll inom det sociala arbetet i takt med att 

vårdbehovet förändrats. Anna Meeuwisse (1997) studerade i sin doktorsavhandling den så 

kallade Fountain House-rörelsen, en organisation som i grunden avsågs fungera som en 

självhjälpsgrupp för individer som skrivits ut från mentalsjukhus. Meeuwisse granskar 

rörelsen genom bland annat deltagande observationer, intervjuer och tidigare skrifter från 

rörelsen. Rörelsen har som mål att assistera deltagarna i upprättandet av självrespekt och 

sociala färdigheter, med en vårdideologisk utgångspunkt i att detta uppnås genom 

meningsfullt arbete och vänskapliga relationer. Självhjälp brukar ses som ett verktyg som 

hjälper individer att genom nya perspektiv på sig själv och sina liv få ökat självförtroende och 

känna större makt över sin situation. Meeuwisse drar slutsatsen att en effekt av den 

avinstitutionaliserade institutionsvården är att vårdbehovet har antagit en mer social karaktär, 

snarare än medicinsk. Detta nya synsätt inbegriper mer fokus på livskvalitet, sociala nätverk 

och meningsfullhet.  

 

2.2. Positiva upplevelser av att bo med andra  
 

Tidigare studier som utgått från klienters egna levda erfarenhet av vänskap och socialt 

samspel har gjorts inom flera områden och många resultat pekar på positiva upplevelser. I en 

FoU-rapport om ensamkommande flyktingbarn av Melander & Stretmo (2013) intervjuas sju 

ungdomar. Bland annat presenteras ungdomarnas egen syn på hur det varit att komma till 

Sverige, med fokus på betydelsen av socialt stöd och nätverk. Författarna kommer fram till att 

social gemenskap är en viktig skyddsfaktor för att motverka ohälsa för ungdomarna; det 

förhindrar ensamhetskänslor och minskar risken för depression. Liknande resultat finner 

Andreassen (2003) när han redogör för forskning kring ungdomar i institutionsvård. Han 

menar, med hänvisning till tidigare forskning, att institutioner genom att följa särskilda 

riktlinjer kan öka chansen till positiva behandlingsresultat. Andreassen drar slutsatsen att 

familjeliknande institutioner som i högre grad använder sig av uppbyggande av goda 

relationer som en del i behandlingen, snarare än de som lägger vikten vid struktur och 

kontroll, uppvisar bättre behandlingsresultat. Detta görs genom intensiv samvaro, försök att 

skapa god stämning, att visa intresse och att vara behjälplig.  
 

Studier inom området vänskap och socialt samspel på institutioner har även gjorts inom det 

socialpsykiatriska området i Sverige. Schön, Denhov & Topor (2009) undersöker, genom 

intervjuer med 58 informanter, återhämtningsprocessen bland klienter inom socialpsykiatrin i 

Sverige som återhämtat sig från allvarliga psykiska störningar. Social samhörighet var en 

betydande dimension, och inbegrep exempelvis gemensamma aktiviteter som hjälpt klienterna 

utveckla vänskapsrelationer vilket i sin tur hjälpt dem utveckla sitt självförtroende, knyta 

kontakter med andra som befann sig i samma situation samt förmågan att skapa en känsla av 

sammanhang genom att stötta och få stöd av andra. Inom ramen för samma målgrupp har en 

studie gjorts med fokus på relationen mellan boende och stödpersonal, där återigen 
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sammanhangskänslan beskrivs som betydande. Hörberg, Brunt och Axelsson (2004) utförde 

en intervjustudie där de intervjuade 17 mentalt sjuka individer gällande deras uppfattning av 

relationen mellan boende och stödpersonal. I resultatet kan ses att informanterna lägger 

särskilt stor vikt vid fyra faktorer. En av dessa faktorer är gemenskap; informanterna pratar 

om betydelsen av att känna vänskap och sammanhang. En annan faktor är trygghet, vilken 

inbegriper vikten av att personalen är tillgänglig och att de boende känner tillit till 

stödpersonalen. Ytterligare en faktor är utveckling, vilken innebär känslan av att få stöd, och 

styrka till att växa. Slutligen är den fjärde faktorn bekräftelse, vilken innefattar känslan av att 

bli sedd, få respekt, känna att personalen har förståelse, etc. 

 

Vid studiet av målgruppen äldre styrks tidigare nämnd ståndpunkt att vänskapsrelationer har 

stor betydelse för hälsan genom hela livet. McKee, Harrison och Lee (1999) presenterar en 

undersökning som studerat vänskapsrelationers inflytande på det psykiska välmåendet hos 

individer som bor på ålderdomshem. Den framtagna datan är baserad på observationer samt 

intervjuer. Datan poängterar att det kan vara ytterst gynnsamt för individer med olika grad av 

omvårdnadsbehov att ha nära vänskapsrelationer med varandra inom boendet. Detta styrks 

även av Haslam, m.fl. (2009) som diskuterar miljön i vilken individer pratar om gamla 

minnen (reminiscence) mellan människor på äldreboenden, och riktar in sig på fördelarna med 

gruppdiskussioner jämfört med diskussioner på tu man hand. Kognitiva kontroller samt 

mätning av välmående gjordes både före och efter undersökningen. Resultaten visar att 

gruppsamtalen är mer fördelaktiga då gruppmiljön ger ökad social identifikation samt 

uppmuntrar till deltagande – faktorer som tidigare visats ge positiv effekt till välmående. 

Haslam, et al. menar att de positiva effekterna som kan synas som resultat av dessa 

gruppdiskussioner, kan förklaras av möjligheten att interagera med andra människor i grupp 

vilken ger grund till en social identitet, snarare än möjligheten att få diskutera gamla minnen.  

 

Positiva aspekter av vänskap och socialt samspel återfinns även i studier inom området 

missbrukarvård. I Von Greiff & Skogens (2012) forskningsrapport presenteras resultaten från 

deras första delstudie i en studie om förändringsarbete med klienter inom missbrukarvården. 

Intervjuer genomfördes med klienter som genomgått missbruksbehandling och gjort positiva 

framsteg, angående vilka faktorer som de upplevt som viktiga för att initiera en 

förändringsprocess och faktorer som hindrat återfall. Studiens resultat visade att sociala 

faktorer spelar en betydande roll i förändringsarbetet, men att karaktären av de sociala 

faktorerna kunde skifta från klient till klient; för somliga var kontakten med familjen den allra 

viktigaste faktorn, medan andra uppgav att personer i samma situation främst utgjorde det 

sociala nätverket. I det senare fallet beskrevs ofta rutiner och gemenskapskänsla i gruppen 

som viktigt. Von Greiff & Skogens menar att det sociala stödet i en initierande fas i 

förändringsprocessen ofta handlar om stöd som är nära individen i form av till exempel familj, 

medan en fas för bibehållande av förändringen ofta kräver olika former av socialt stöd från 

omgivningen. Det sociala stödet under  behandlingsfasen lyfts fram ytterligare i Von Greiff 

och Skogens (2014) andra delstudie där en jämförelse görs mellan en socialt marginaliserad 

klientgrupp och en mer integrerad klientgrupp, avseende samma ämne som föregående studie 

samt med samma material som grund. Gällande behandlingsrelaterade faktorer underströk den 

marginaliserade gruppen, i större utsträckning än den integrerade gruppen, det sociala 

nätverket i behandlingsgruppen som den viktigaste komponenten. Det som lyftes fram var 

kontakten med personer med liknande erfarenhet, vänskapen och det sociala stödet i gruppen.  

 

  



6 
 

2.3. Negativa upplevelser av att bo med andra 

 

Det är emellertid inte alla resultat inom forskningen som pekar på positiva upplevelser av 

vänskap och socialt samspel. I det följande redogörs för forskningsresultat som tyder på 

negativa erfarenheter.  

 

I Andreassens (2003) forskningsöversikt kring ungdomar i institutionsvård menar han att det 

utöver de pro-sociala formationerna av relationer även kan spridas anti-sociala beteenden. Det 

vill säga att ungdomar med mindre grad av beteendeproblematik riskerar att utsättas för 

negativ smittoeffekt om de placeras tillsammans med ungdomar med hög grad av 

beteendeproblematik. Detta resonemang återfinns också i rapporten av Melander och Stretmo 

(2013), där det framkom att många av de ensamkommande ungdomarna funnit nära vänner 

och trivdes i den sociala gemenskapen – men inte alla. Författarna menar att bo tillsammans 

med andra på ett boende leder till ett gemensamt sammanhang som ungdomarna inte själva 

valt. En flicka upplevde ett stort behov av att vara ensam, men uppfattade gemenskapen som 

ett tvång från personalens sida. En pojke trivdes inte alls och upplevde miljön på boendet som 

stökig, då andra boende bråkade med varandra och med personalen. Liknande upplevelser 

finner också Backlund, m.fl. (2014) i en forskningsrapport där ensamkommande barn och 

ungdomar undersöks med fokus på hur de förhåller sig till sin livssituation, med inriktning på 

sociala relationer. I rapporten presenteras intervjuer som gjorts med två ungdomar under fyra 

års tid. En av ungdomarna menar att det var svårt att skapa några betydelsefulla relationer alls 

på boendet, i och med att ungdomarna inte stannade så långa perioder. De vänskaps- och 

stödrelationer som höll på att byggas upp avbröts ständigt.  

 

Utöver forskningen kring unga och ensamkommande finns resultat från studier kring 

målgruppen vuxna missbrukande män, där negativa upplevelser är vanligt förekommande. I 

Holmdals (2010) utvärdering påträffas enbart negativa upplevelser av socialt samspel inom 

ramen för det aktuella boendet. I utvärderingen har sju män intervjuats, alla boende på samma 

gemensamma boende. Gemensamt för dessa sju män är att de alla är hemlösa, samt har ett 

pågående eller avslutat alkoholmissbruk. Alla männen, utom en, anser att de inte känner 

någon gemenskap till de övriga som bor på boendet. Den främsta anledningen till detta tycks 

vara att de övriga boende har ett pågående missbruk, vilket tar fokus från att istället skapa 

gemenskap i gruppen. Männen som inte längre har ett aktivt missbruk uttrycker att de skulle 

vilja ha ett socialt liv, men att det inte är möjligt på grund av ovanstående. Övriga 

gemensamma synpunkter var att det saknades meningsfull sysselsättning om dagarna, vilket 

skapade en känsla av dagarna som innehållslösa. Några påpekade att det faktum att boendet 

tar emot människor med ett så brett spektrum av problematik och livssituation, har negativa 

effekter på de boende.  

 

McKee, Harrison och Lee (1999) har, gällande målgruppen äldre, identifierat negativa 

aspekter av boendemiljön i gemensamma boenden. Författarna konstaterar att det inte är 

individers nivå av vårdbehov i sig som begränsar vänskapsbildning, utan boendets utformning 

och uppdelning av individerna. Med andra ord: om boendet anser att mer eller mindre 

vårdberoende individer ska separeras, så är boendemiljön hämmande för vänskapsbildning 

mellan de boende.  Författarnas slutsats av resultatet är att boendesituationen leder individerna 

att antingen söka sig mot vänskap eller mot avskildhet, då boendemiljön kan främja eller 

hämma möjligheterna till uppbyggande av vänskap. Studien visar, till skillnad från tidigare 

presenterad forskning, inget samband mellan vänskapsrelationer och psykiskt välmående. 
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2.4. Ett behov av utökad fenomenologisk forskning  
 

Sammanfattningsvis finns en gedigen forskning kring vänskap och socialt samspel, även om 

den avgränsar sig till att omfatta företeelsen som sådan eller dess innebörd för en grupp med 

en särskild typ av problematik. Forskningen om unga i institutionsvård är omfattande, men 

tycks sakna en tydlig förankring i ungdomarnas egna subjektiva upplevelser. Forskningen om 

vuxna är däremot nära kopplad till individernas erfarenheter, men har då gemensamt att de 

inriktar sig mot en särskild typ av problematik. Det förefaller kunna forskas mer omfattande 

kring betydelsen av vänskap och socialt samspel för vuxna individer inom ramen för 

gemensamma boenden. Särskilt behövs forskning med en förankring i deras egna subjektiva 

upplevelser, samt med fokus på aspekter som inte härrör från den specifika problematiken. 

Detta motiverar en forskningsansats av fenomenologisk karaktär, med en analys som kopplas 

till befintliga teoretiska begrepp inom ramen för välmående: hälsa, meningsfullhet och social 

jämförelse. Detta ligger i linje med studiens syfte att studera vuxna individers upplevelser av 

socialt samspel och vänskap inom ramen för gemensamma boenden. 

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 

 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska referensram, med de teorier och begrepp som 

huvudsakligen kommer att ligga till grund för analysen av datamaterialet. Studien tar sin 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt i fenomenologisk teoribildning. Resultaten av studien 

relateras senare till tre andra teoretiska förgreningar, i syfte att försöka förstå resultaten utifrån 

begreppen hälsa, meningsfullhet och social jämförelse. Dessa fungerar som tre begreppsliga 

verktyg för att sätta upplevelser av fenomenen vänskap och socialt samspel i ett större, 

teoretiskt sammanhang. I detta kapitel redovisas inledningsvis en vetenskapsteoretisk 

bakgrund till fenomenologin, därefter en redogörelse för hälsoteorin KASAM och slutligen 

två teorier om jämförelse: social jämförelseteori samt teori om nedåtriktad jämförelse.   

 

3.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt          
             
Studien har sin primära förankring i den fenomenologiska teoribildningen och i Husserls 

fenomenologi (se 4.1.1.). Liksom hos andra vetenskapsteoretiska inriktningar, görs inom 

fenomenologin filosofiska grundantaganden om verkligheten (ontologi) och om kunskapen 

(epistemologi). Fenomenologins forskningsparadigm utgår från att en yttre verklighet inte kan 

förstås helt av oss människor. Enligt fenomenologin skapas människans självförståelse samt 

förståelse av omvärlden i relation mellan individen själv och omvärlden (Husserl, 2004).  

 

Husserls fenomenologi kallas transcendental, vilket syftar till en övertygelse om att det 

objektiva existerar bortom våra individuella, subjektiva uppfattningar om detta. Existensen av 

en objektiv verklighet förnekas alltså inte, men en skillnad mellan det objektiva och det 

subjektiva görs så till vida att det objektiva anses finnas utanför tänkandet och det subjektiva 

inuti tänkandet (Husserl, 2004). Vidare förklarar Husserl detta förhållande genom begreppet 

intentionalitet hos ett medvetande; det medvetande subjektet är alltid riktat mot något objekt 

(a.a., s. 124f). Själva verkligheten skapas genom interaktion mellan det objektiva och det 

subjektiva och forskningens syfte är således att studera relationen mellan medvetandet och 

objektet (Howell, 2013, s. 56ff).  

 

Ovanstående ontologiska förhållningssätt leder i sin tur till en särskild kunskapssyn: eftersom 

den objektiva verkligheten ligger utanför vårt medvetande, kan vi inte få någon kunskap om 

denna (Husserl, 2004). Det som istället är intressant att studera är människors enskilda 
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föreställningsvärld, eftersom de är medvetna om verkligheten på olika sätt (a.a., s. 110f). 

Därför utforskas vad Husserl kallar för individernas livsvärld: det som inrymmer den 

intersubjektiva verkligheten med våra erfarenheter och upplevelser. Livsvärlden föregår vår 

teoretiska förförståelse och är skapad av omvärlden och medvetandet tillsammans, varför 

livsvärlden blir det som är intressant att få kunskap om. Följaktligen menar Husserl att 

människan inte kan betraktas som ett passivt föremål för forskningen, utan behöver bli aktivt 

involverad i den för att nå värdefull kunskap (Howell, 2013, s. 62). Fenomenologins 

teoribildning är av högsta relevans för ändamålet med denna studie: att studera fenomenen 

vänskap och socialt samspel med utgångspunkt i enskilda individers egna erfarenheter och 

upplevelser.   

 

3.2. KASAM 

 

Eftersom fenomenologin utgår från att verkligheten skapas i människans medvetande och att 

människor således kan uppfatta fenomen olika, är det människans livsvärld som är av intresse 

att studera (Howell, 2013, s. 62). För föreliggande studie innebär detta att uppfattningar om 

fenomenen vänskap och socialt samspel har en förankring i individers enskilda känslor och 

tankar. När dessa uppfattningar kartlagts kan de sedan relateras till teorier om känslornas 

inverkan på människans mående, för att sätta resultaten i ett större sammanhang. I analysen av 

forskningsresultatet tillämpas därför Aaron Antonovskys hälsoteori KASAM.  

 

I kapitlet om tidigare forskning framkom att vänskapsrelationer har en avsevärd påverkan på 

människans hälsa livet igenom, och många individer bevittnar en betydande roll av 

meningsskapande och sammanhangskänslor inom det sociala samspelet. Enligt Antonovsky 

(2005)  är känslan av sammanhang, KASAM, en betydande faktor för människans hälsa. 

Människans mående är enligt Antonovsky ständigt flytande mellan två poler av hälsa och 

ohälsa; vi är varken konstant välmående eller lider av konstant ohälsa. Graden av upplevd 

sammanhangskänsla lägger grunden till upplevd grad av välmående. Ju högre känsla av 

sammanhang, desto större möjlighet att hantera negativa händelser eller känslor. 

 

Begreppet KASAM består av tre beståndsdelar. Den första, hanterbarhet, avser de resurser 

som individen har att hantera omvärldens höga krav eller en tragisk händelse. Upplever 

individen en känsla av att motgångarna är hanterbara, ökar resistensen mot ohälsa. Den andra 

beståndsdelen är begriplighet, som syftar på i vilken utsträckning individen upplever 

begriplighet i olika sammanhang. En person med hög känsla av begriplighet har lättare att 

förstå anledningar till varför olika händelser sker, och löper mindre risk att dennes hälsa 

drabbas negativt av dessa. Till sist återstår beståndsdelen meningsfullhet, som Antonovsky 

även kallar för begreppets motivationskomponent. Meningsfullhet syftar till den utsträckning i 

vilken människan känner mening i de utmaningar vi tar oss an såväl som de svårigheter vi 

ställs inför, eftersom de ger livet ett sammanhang och ett ökat välmående (Antonovsky, 2005, 

s. 44ff). 

3.3. Teorier om jämförelse 

 

Hälsoteorin KASAM förklarar hur olika komponenter i form av känslor hos den enskilde 

påverkar dennes hälsa, men tar inte upp huruvida individen påverkas av jämförelser med 

andra människor. Jämförelser får anses vara oundvikligt i ett sammanhang där socialt utsatta 

människor lever tillsammans och förväntas göra framsteg. Detta framkommer i kapitlet om 

tidigare forskning, där studier dels vittnar om negativ smittoeffekt, men också om 

möjligheterna till utveckling i grupp på gemensamma boenden. Social jämförelse används 
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således i denna studie som ett ytterligare teoretiskt angreppssätt för att få inblick i upplevelser 

av fenomenen vänskap och socialt samspel inom ramen för gemensamma boenden.  

 

3.3.1. Social jämförelseteori  

 

Social jämförelseteori utvecklades ursprungligen av socialpsykologen Leon Festinger år 1954. 

Teorin handlar om processer kring individers beteende och förmåga (opinion and ability), i 

jämförelse med sin sociala omgivning. Teorin utgår ifrån att individer strävar efter att 

definiera sig själva genom självvärdering. Centralt för teorin är att självvärdering inte enbart 

sker genom objektiva mått, utan till stor del genom jämförelser med andra. Individer tenderar 

att jämföra sig med personer som liknar denne själv; Festinger ger exemplet att en 

universitetsstuderande inte i första hand jämför sig med en individ som lever med ett 

förståndshandikapp, när denne vill få en uppfattning om sin egen intelligens. Festingers nästa 

ståndpunkt är att individen i regel strävar uppåt i sina jämförelser. Det finns dock faktorer av 

icke-social karaktär, som kan begränsa individen i sin måluppfyllelse – hur mycket en individ 

än vill lyckas springa i en särskild hastighet, finns det svåra eller till och med oöverkomliga 

hinder, exempelvis kroppsliga, för att lyckas genomföra detta (Festinger, 1954).   

 

3.3.2. Nedåtriktad jämförelse 

 

Wills (1981) vidareutvecklade teorin om social jämförelse genom sin egen teori om 

nedåtriktad jämförelse (downward comparison). Wills menade, till skillnad från Festinger, att 

individer inte i regel jämför sig uppåt. Istället jämför vi oss med de som misslyckas eller 

lyckas sämre, i syfte att öka sitt subjektiva välmående och stärka sin självbild (self-

enhancement). Den nedåtriktade jämförelsen kan ske både passivt såväl som aktivt; antingen 

genom att individen passivt fokuserar på andra människor i omgivningen som har det sämre, 

eller att denne aktivt försöker få andra att framstå som sämre. Han beskriver detta enligt 

följande (1981): 

 

People who are unhappy like to see others who are unhappy. They may not necessarily 

go out of their way to produce unhappiness in others, but sometimes they do (a.a., s. 

268).  

 

Enligt Wills (1981) är nedåtriktade jämförelser allra mest förekommande bland de människor 

som känner sig mest olyckliga och misslyckade. En individ som utsätts för starka 

påfrestningar för det psykiska välmåendet är avsevärt mycket mer benägen att göra sådana 

nedåtriktade jämförelser, än individer som befinner sig under normala omständigheter. 

Självkänslan har stor betydelse för motivationen att stärka sin självbild; Wills menar att 

personer med tillfällig eller permanent låg självkänsla, i större utsträckning tenderar att vilja 

stärka sin självbild genom nedåtriktade jämförelser.  

 

4. Metod  
 

I detta kapitel beskrivs, motiveras och diskuteras tillvägagångssättet för datainsamlingen, 

samt för analysen av det material som ligger till grund för undersökningen. Metodologiska 

överväganden diskuteras löpande i kapitlet. Inledningsvis redogörs för och motiveras studiens 

metodologiska ansats. Därefter redogörs för studiens material, med en diskussion kring 

datainsamling och urval. I analysavsnittet presenteras tillvägagångssättet för 

sammanställningen och analysen av materialet, och därefter diskuteras studiens äkthet och 

tillförlitlighet. Slutligen diskuteras de etiska aspekterna kring metoden.  
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4.1. Kvalitativ ansats 

 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa ansatsen är enligt Bryman 

(2008, s. 371) användbar när enskilda individers livsvärld skall studeras och tolkas. Kvalitativ 

forskning syftar till att förstå och förklara snarare än att söka orsaker, vilket istället är målet 

för kvantitativ forskning. En annan skillnad mellan ansatserna är enligt Bryman (2008, s. 

371ff) att kvalitativ forskning har det talade eller skrivna ordet i fokus, medan kvantitativ 

forskning inriktas på siffror; kvalitativ forskning intresserar sig för vad som faktiskt försiggår, 

snarare än hur ofta det försiggår. Ytterligare en skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ 

metod är att den senare på ett bättre och mer direkt sätt möjliggör en förståelse för socialt 

samspel och sociala relationer i en specifik miljö, än om exempelvis enkäter fyllts i (Repstad, 

1999, s. 22f). Valet av den kvalitativa ansatsen bygger följaktligen på studiens syfte; att få 

inblick i individers upplevelser av vänskap och socialt samspel inom ramen för gemensamma 

boenden. I denna studie är inte målet att studera orsakssamband, utan att få inblick i enskilda 

individers upplevelser av fenomen. Kvalitativ metod är således här att föredra framför 

kvantitativ. 

 

En aspekt som kan vara till nackdel för kvalitativ forskning, är att datans kontenta tas ur sin 

kontext. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en intervjuperson berättar om vikten av 

gemenskap, men även betonar vikten av att ha sitt eget utrymme för att vidhålla en god 

balans. Att ta kontentan ur sin kontext hade här kunnat vara att belysa individens upplevelse 

av vikten av eget utrymme, utan att inkludera att samtalet handlade om vikten av gemenskap 

och en god balans mellan de två faktorerna. Det förefaller med andra ord en risk att kontentan 

av data förändras eller går helt till spillo, genom att det under analysen tas ur sin kontext, 

exempelvis vid ett intervjusamtal som i denna studies fall. Det är således angeläget inom 

analysen av kvalitativa studier att kontexten inte går förlorad, då den är en väsentlig 

beståndsdel av datan (Denscombe, 1998, s. 261). Vi har försökt undvika att detta sker genom 

att i uppsatsens resultatdel presentera citat antingen tillsammans med frågan, eller genom att 

redogöra för frågan före citatet presenteras. Med detta tillvägagångssätt lyfter vi fram stycken 

ur den kompletta intervjun, men presenterar det relevanta materialet i sin kontext. Genom att 

presentera citaten i sin helhet undviker vi att fragment av citat lyfts ur sitt sammanhang, och 

riskerar färgas av våra tolkningar. Sociala fenomen är komplexa, och tvetydigheter och 

avvikelser kan stå i vägen för en glasklar slutsats. Detta är något som behöver vidkännas i 

analysen av kvalitativa data (a.a., s. 261). 

 

Den kvalitativa forskningens transparens – klarheten i hur forskarna gått till väga – är enligt 

Bryman (2008, s. 370) fokus för vanligt förekommande kritik. Genom att motivera alla beslut 

som tagits under studiens gång ges läsaren kännedom om forskningsprocessen, och kan själv 

forma sig en uppfattning huruvida besluten som tagits är skäliga (Denscombe, 1998, s. 249). 

Genom att tydligt redogöra för val som gjorts under studiens gång ska inga tvivel finnas 

gällande hur studien utförts från början till slut (Bryman, 2008, s. 370). Utifrån detta 

resonemang har samtliga metodval diskuterats och motiverats i denna studie för att öka dess 

transparens och möjliggöra en kritisk granskning hos läsaren.  

 

4.1.1. Fenomenologisk analysmetod 

 

I denna studie tillämpas Amedeo Giorgis deskriptiva fenomenologiska analysmetod, med 

utgångspunkt i Edmund Husserls fenomenologi. I följande avsnitt ges en kort 

vetenskapsteoretisk bakgrund och motivering till metodvalet. Syftet med denna redogörelse är 



11 
 

att förtydliga några huvuddrag inom Husserls fenomenologi, vilken Giorgis metod i sin tur 

bygger på. I efterföljande avsnitt redogörs för och motiveras det praktiska metodologiska 

tillvägagångssättet i Giorgis deskriptiva fenomenologiska metod. 

 

Husserl kallar sin fenomenologi för transcendental. Detta innebär att den är en lära om 

transcendentalt reducerade fenomen, snarare än om reella företeelser och deras existens 

(Husserl, 2004, s. 54). Genom att anta en transcendental fenomenologisk inställning – ett rent 

medvetande – riktar vi fokus mot det som uppenbarar sig för medvetandet: 

 

Vi riktar vår fattande och teoretiskt forskande blick mot det rena medvetandet i dess 

absoluta egenvara (a.a., s. 155) 

 

När denna inställning är antagen är forskaren utrustad att studera fenomenet enligt en process 

som Husserl kallar fenomenologins epoché. Processen innebär att alla våra omdömen och 

antaganden om verkligheten som vi fått genom tidigare erfarenheter kopplas bort för att sättas 

inom parentes (Husserl, 2004, s. 114f). Andra fenomenologer, till exempel Heiddegger och 

hans hermeneutiska fenomenologi, argumenterar för att denna förförståelse av verkligheten 

istället bör beaktas i forskningen (Howell, 2013, s. 64). Syftet med denna studie – att få 

inblick i individers upplevelser av vänskap och socialt samspel – motiverar valet av Husserls 

ansats framför Heiddeggers. Inblick i individernas upplevelser kräver inte bara en kännedom 

om individernas egen föreställningsvärld, utan också en förutsättningslös tolkning som inte är 

influerad av att upplevelserna i sig är kopplade till ett visst kön eller till en särskild typ av 

problematik hos individerna. När vi i fortsättningen använder begreppet förförståelse i denna 

uppsats åsyftar vi alltså förförståelse i största allmänhet; såväl tidigare forskning som egna 

erfarenheter. Valet att bortse från förförståelsen motiveras även av Husserls idéer om 

livsvärlden, vilka han utvecklade i sina senare verk. Husserl menade att livsvärlden inrymmer 

vår intersubjektiva verklighet: uppfattningar formas av subjektet genom dennes upplevelser. 

Vår teoretiska förståelse utvecklas mot bakgrund av vår livsvärld, inte tvärtom. Alltså föregår 

livsvärlden teorin och det är således livsvärlden som bör studeras för att utvinna kunskap (a.a., 

s. 62). Det är mot bakgrund av detta resonemang som vi i denna studie frigör oss från vår 

teoretiska förförståelse och analyserar empirin förutsättningslöst. Det är först när 

datamaterialet presenterats i det induktivt uppkomna resultatet som teoretiska begrepp och 

perspektiv tillämpas i analysen, för att sätta resultaten i ett större sammanhang som har 

relevans för det sociala arbetet. 

 

Det finns även ett antal begränsningar med den fenomenologiska analysmetoden. Något som 

bör beaktas är att forskarens personliga åsikter inte fullständigt går att eliminera (Denscombe, 

1998, s. 244). För denna studie innebär detta att det kan finnas svårigheter med att tillämpa 

fenomenologins epoché. En medvetenhet kring denna svårighet har dock medfört en särskild 

försiktighet kring att dra egna slutsatser eller göra förhastade tolkningar. På så vis minskar 

risken att resultatet färgas av våra subjektiva åsikter eller omdömen. En annan begränsning 

med fenomenologins metodologi är svårigheten att generalisera resultatet (Howell, 2013, s. 

184). Viktigt att påpeka är att materialet som framkommit är de individuella informanternas 

upplevelser av fenomenen, och därmed inte går att generalisera till den större populationen. 

Dock syftar denna studie till att förmedla just enskilda individers upplevelser av fenomenen. 

Vidare förligger det även en risk att kontentan av datan går förlorad om datan 

dekontextualiseras, tas ur sin kontext (Denscombe, 1998, s. 261). Detta har vi i studien försökt 

motverka genom att i analysen av datan inkludera hela kontexten i meningsenheten, ur vilken 

kontentan sedan framtagits i form av betydelseenheten.  
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4.1.2. Deskriptiv fenomenologisk metod  

 

Studien har sin metodologiska grund i Amedeo Giorgis deskriptiva fenomenologiska metod. 

Husserls metodologi har sitt ursprung i filosofin och utifrån detta utvecklade Giorgi sin 

deskriptiva fenomenologiska metod, för att istället kunna studera människor inom ramen för 

psykologisk och humanvetenskaplig forskning. Giorgi utformade sin metodologi för 

psykologisk forskning, men menade att den går att applicera på andra typer av forskning 

(varför begreppet “psykologi” eller “psykologisk analys” i det följande ersätts med “socialt 

arbete” eller “social analys”). Som förutsättning för metodologin gäller enligt Giorgi att 

forskaren måste utgå från det grundläggande tankesättet kring fenomenologisk reduktion: 

forskaren skalar bort sin förförståelse och sin föreställning om det som redan existerar, för att 

istället lägga all fokus på vad som faktiskt uppenbarar sig för medvetandet. När forskaren har 

satt sig in i denna attityd kan denne följa metodologins fem olika steg. Först läser forskaren 

igenom hela materialet för att skapa en helhetsbild av innehållet (1). Sedan läser forskaren 

igenom materialet ännu en gång, varpå texten delas upp i olika meningsenheter. Varje gång 

forskaren stöter på en ny underliggande innebörd i texten skapas en ny meningsenhet (2). I det 

tredje steget delas datamaterialet in i betydelseenheter: materialet ordnas efter betydelser som 

är direkt kopplade till de områden inom socialt arbete som vi har för avsikt att studera, utifrån 

informantens egna utsagor (3). Sedan koncentreras betydelseenheterna till sin grundläggande 

innebörd inom det sociala arbetet utifrån det studerade fenomenet (4). Slutligen identifieras 

den essentiella strukturen hos fenomenet, fenomenets essens, för att tolka forskningsresultatet 

(5) (Giorgi, 2012).  

 

Det som i steg fem benämns som fenomenets essens innebär en eller flera aspekter av det 

studerade objektet som är nödvändigt för att det ska kunna bilda en helhet. Dessa aspekter, 

eller konstituenter som de kallas, återfinns genom en process som kallas fri imaginativ 

variation. Fri imaginativ variation innebär att forskaren tänker bort egenskaper från det som 

undersöks. Om fenomenet plötsligt ändrar karaktär när man tar bort en viss egenskap, så kan 

forskaren vara säker på att just den egenskapen är essentiell för fenomenet, den tillhör 

fenomenets essens. Efter att forskaren använt sig av processen fri imaginativ variation ska 

denne beskriva de essentiella konstituenterna hos fenomenet som tillsammans utgör den 

invarianta strukturen: fenomenets essens (Giorgi & Giorgi, 2003). Således består denna 

studies resultatdel av en beskrivning av ett antal konstituenter som tillsammans utgör 

fenomenets essens. Eftersom den slutgiltiga strukturen oftast innehåller fler än en konstituent 

behöver beskrivningen även innefatta relationen mellan de olika konstituenterna (a.a.). Detta 

görs avslutningsvis i resultatdelen.  

 

Den deskriptiva fenomenologiska metoden är en vidareutveckling av Husserls fenomenologi, 

med en nära förankring i den klassiska fenomenologiska teoribildningen (Giorgi, 2012). 

Giorgis metodologi skiljer sig från andra metodologiska förgreningar. Exempelvis har 

tolkande fenomenologisk analys (Interpretative Phenomenological Analysis – IPA) fokus på 

att finna individuella skillnader i individers upplevelse av fenomen, medan Giorgi är mer 

intresserad av att finna den övergripande strukturen hos ett fenomen (Smith & Shinebourne, 

2012). Giorgi (2012) förklarar deskription, eller beskrivning, som ett sätt att sätta ord på 

upplevelser så som de beskrivs av den studerade individen. Den deskriptiva metodologin 

inbegriper en övertygelse om att det fenomen som undersöks måste beskrivas så som det är, 

utan att något tillskrivs eller tas bort från fenomenet. En tolkning hade istället varit att förklara 

en viss upplevelse som ett resultat av individens personlighetstyp, exempelvis att ångest 

upplevs för att individen är en ångestbenägen person. Trots detta inbegriper den deskriptiva 

metoden till viss del tolkning, men till skillnad från IPA så undviks tolkningen i 
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bearbetningen av datamaterialet, och tillkommer först i analysen. För att göra en bredare 

social analys krävs nämligen mer än de sociala innebörder som vi tillskriver individernas 

upplevelser när vi bearbetar materialet (a.a.). Det är mot bakgrund av detta inslag i metoden 

som valda teorier och begrepp i denna studie appliceras först efter det att bearbetningen av 

datamaterialet gjorts. Detta för att sätta informationen i ett större analytiskt sammanhang och 

visa på hur resultaten har relevans för socialt arbete i ett större perspektiv. Valet av Giorgis 

metod framför mer tolkande varianter grundar sig i studiens syfte: att få inblick i vuxna 

individers upplevelser av vänskap och socialt samspel inom ramen för gemensamma boenden. 

Naturligtvis finns individuella skillnader i dessa upplevelser, men vad studien har för avsikt 

att förmedla kunskap kring är fenomenens generella påverkan på hälsan och behandlingen hos 

ett fåtal individer.  

 

Den fenomenologiska metoden medför, som alla andra metodologiska val, ett antal 

begränsningar. För det första begränsar sig den deskriptiva metoden till just beskrivningar, där 

utrymmet för tolkning är begränsat. Även om valet av beskrivning är avsiktligt kan detta leda 

till att potentiella intressanta tolkningar går förlorade. För det andra är tolkning på ett sätt 

oundvikligt; Denscombe (1998, s. 244) menar att kvalitativa data är en produkt som kommer 

ur en tolkningsprocess. Denscombe menar vidare att forskarens identitet och personliga 

åsikter aldrig fullkomligt går att eliminera, och därav finns en risk för att resultatet färgas av 

forskarnas åsikter. För denna studie kan detta innebära en svårighet att helt och hållet sätta sin 

förförståelse inom parentes: det kan vara svårt att tillämpa epoché. Det går däremot att 

förenkla processen genom att sträva efter kritisk granskning av den teoretiska förförståelsen 

snarare än att försöka eliminera den. Kvale (1996, s. 55) menar att fenomenologisk reduktion 

inte innebär att de förutfattade meningarna är helt och hållet frånvarande, utan snarare att de 

kritiskt granskas. Därför har vi antagit ett kritiskt förhållningssätt gentemot vår egen 

förförståelse av fenomenen.  

 

4.2. Material 
 

4.2.1. Datainsamling 

 

Den datainsamlingsmetod som lämpar sig bäst för studiens frågeställningar är intervjuer. 

Eftersom intervjuer möjliggör en fördjupad förståelse för individernas enskilda upplevelser 

och erfarenheter (Bryman, 2008, s. 413) är denna datainsamlingsmetod att föredra framför 

exempelvis enkäter. Enligt kritik som riktats mot intervjuer som datainsamlingsmetod lägger 

intervjuerna alltför stor fokus på enskilda individers åsikter, och bortser från sociala och 

materiella strukturer som omger oss. Denna kritik innebär inte att intervjuer ska fördömas, 

utan agerar snarare som en uppmaning att ha detta i åtanke vid analys och tolkning av 

intervjumaterialet (Repstad, 1999, s. 83). 

 

Åtta intervjuer med nio informanter har genomförts uppdelat på tre olika gemensamma 

boenden: två HVB och ett stödboende; med båda intervjuare aktivt deltagande. Intervjuerna 

har genomförts på plats på boendena enligt överenskommen tid mellan vecka 17-18 2015, och 

pågått mellan 45-90 minuter per intervju. Från början var det tänkt att genomföra tio 

intervjuer, men på grund av ett avhopp med kort varsel förlängdes istället de sista två 

intervjuerna för att kompensera för bortfallet. Konsekvenser som detta val kan medföra är att 

informanterna i de längre intervjuerna kan få mer utrymme att utveckla sina resonemang. 

Detta har vi varit medvetna om vid analysen av materialet. Därför har alla informanters 

utsagor behandlats som lika betydelsefulla för analysen, och vi har sett till att alla informanter 

representeras i resultatdelen. Ett annat val som kan medföra nämnvärda konsekvenser är att 
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två informanter intervjuades vid ett och samma tillfälle – ett föräldrapar som lever 

tillsammans på ett HVB för familjer. En gemensam intervju kan medföra en risk för att de två 

informanternas svar påverkas av varandra. För att minska denna risk har informanterna 

behandlats som två olika svarspersoner och fått möjligheten att svara individuellt på de frågor 

som ställts.  

 

Som intervjuformat har semistrukturerade intervjuer valts. I semistrukturerade intervjuer 

använder sig intervjuaren av i förväg bestämda frågor som kan justeras under tiden intervjun 

pågår (Bryman, 2008, s. 430). Risken för att intervjusituationen blir konstlad minskar vid en 

semistrukturerad intervju då möjligheten att konstruera frågor i stunden, utifrån en förbestämd 

mall, kan ge samtalet en mer avslappnad prägel (Repstad, 1999, s. 86). Flexibiliteten är även 

viktig exempelvis om informanten säger något relevant efter att bandspelaren är avstängd. Det 

är då bra att kunna vara flexibel och ta till vara på informationen, även om intervjun 

“egentligen” är avslutad (Bryman, 2008, s. 431). Då forskningssyftet är att få inblick i olika 

individers subjektiva upplevelser är det viktigt att informanten ges möjlighet och utrymme att 

utveckla och beskriva sina upplevelser. Det krävs också plats för eventuella följdfrågor, varför 

just denna typ av intervjustruktur är önskvärd. 

 

Intervjuguiden har utformats med hjälp av riktlinjer för kvalitativa intervjuer enligt Bryman 

(2008, s. 419ff). Intervjuguiden kan enligt Bryman utgå från frågeställningarna för studien 

och ska täcka de områden som är av intresse, men frågorna bör inte vara så specifika och 

påverkade av förutfattade meningar att de hindrar alternativa synsätt från att framträda. Detta 

är särskilt viktigt i vår fenomenologiska studie där förförståelsen så långt som möjligt ska 

sättas inom parentes. Utifrån Brymans riktlinjer ställs inledningsvis frågor om bakgrundsfakta 

så som ålder, kön och tid som placerad, för att kunna sätta in informantens svar i ett 

sammanhang. Bryman menar vidare att ordning i intervjuguiden skapas enligt de teman som 

är av intresse: först ställs frågor om socialt samspel och därefter om vänskap.  

 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av inspelningsfunktion på mobiltelefon. Fördelen med 

detta är att vi som intervjuare kan fokusera på dialogen med informanten samt lyssna på 

materialet i efterhand, istället för att anteckna under tiden som intervjun pågår. Repstad (1999, 

s. 93ff) menar att inspelning av intervjun gör det möjligt att lägga all fokus på 

intervjupersonen, uppmärksamma vad som sägs och kunna ställa följdfrågor om det behövs. 

Repstad menar även att en nackdel med att spela in intervjun kan vara att vissa personer har 

ytterst svårt för att prata när de är medvetna om att de spelas in, vilket kan innebära en krystad 

situation. Alla informanter som deltagit i denna studie har blivit tillfrågade om inspelning före 

intervjuns början, och samtliga har då godkänt att bli inspelade. Att se till att informanten är 

informerad om att inspelningen används enbart i egenskap av hjälpmedel för att minnas allt 

som sagts, samt kommer att raderas efter att studien rapporterats, kan underlätta för en 

informant som känner obehag. Med lite tur så glöms bandspelaren bort efter en stund 

(Repstad, 1999, s. 94). De transkriberade intervjuerna utgör sedan det empiriska underlaget 

för vår studie.  

 

4.2.2. Urval 

 

Urvalet av gemensamma boenden har främst gjorts på basis av åldersgrupp och geografisk 

placering. Förfrågan skickades ut till boenden i två stora svenska län och de tre boenden där 

studien genomfördes ligger i samma län, men är utspridda så till vida att ett boende låg ute på 

landsbygden, ett låg centralt och ett lite utanför stadskärnan. Målgruppen för studien är vuxna 

över 18 år. Denna avgränsning motiveras med att liknande forskning har gjorts på placerade 
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ungdomar, ensamkommande flyktingbarn och äldre. Tidigare studier finns även gällande 

vuxna män med missbruksproblematik, men forskning saknas för målgruppen vuxna som 

helhet utan inriktning på kön eller specifik form av problematik. Dessutom har socialt 

samspel och vänskap enligt tidigare forskning visat sig ha ett inflytande över hälsan och 

välmåendet genom hela livet och inte enbart för en särskild åldersgrupp (Hartup & Stevens, 

1999; Telfer, 1971; Spencer och Pahl, 2006), varför även vuxnas upplevelser är intressanta att 

bedriva forskning kring. Urvalet är avgränsat till personer som befinner sig på en öppen 

institution; vi har inte för avsikt att undersöka låsta institutioner med tvångsvård av den 

anledningen att klienter inom tvångsvården torde ha mer av individuellt fokus i behandlingen 

snarare än fokus på socialt samspel. Urvalet begränsar sig inte heller till en särskild typ av 

problematik. 

 

Förfrågan om deltagande i studien har skickas ut till totalt 83 HVB och senare även till ett 

fleral stödboenden. Samtliga boende har blivit tillfrågade att delta i studien och urvalet har 

skett genom att de som svarat först fått möjlighet att delta. Informanterna bestod till en början 

av tio intervjupersoner från tre olika gemensamma boenden, dock avböjde en av dem i sista 

stund. Informanterna bestod därmed av nio intervjupersoner: ett föräldrapar (man och kvinna) 

från ett HVB med fokus på samspelsstödjande relationsbehandling, fyra informanter från ett 

HVB för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik samt tre informanter från ett 

stödboende med placeringar enligt SoL och LSS.  Informanterna redovisas även nedan i 

Tabell 1.  

 

     

Kodnamn  Kön  Ålder  Anledning till placering samt övrig 

bakomliggande problematik  

C* kvinna 23 familjeproblematik, social fobi 

A* man  28 familjeproblematik 

IP kvinna 22 missbruk 

F man  25 missbruk av narkotika och alkohol, 

ADHD-diagnos 

S man  25 missbruk av narkotika, alkohol, sex och 

spel, pågående ADHD-utredning 

N  man  20  missbruk, depression  

M man  24 Aspergers syndrom, tidigare depression 

och suicidtankar  

E man 46 ADHD, Aspergers syndrom 

Z kvinna 21 bipolärt syndrom, OCD, ångestsyndrom, 

ADHD 

 

Tabell 1 – Deltagare.  
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* C och A är ett föräldrapar som lever tillsammans med sin son på ett HVB för familjer. De 

har intervjuats vid samma tillfälle, men behandlas som två olika informanter med separata 

svar på intervjufrågorna. 

 

4.2.3. Avgränsningar  

 

Studien avgränsar sig till att få inblick i upplevelser av vänskap och socialt samspel bland 

individer som bor på ett gemensamt boende. Till en början avgränsade sig studien till att 

undersöka enbart gemensamma boenden som behandlar social problematik som är av 

övergående art: såsom missbruk, kriminellt beteende, antisocialt beteende och 

självdestruktivitet snarare än till permanenta neuropsykiatriska störningar. Detta var också 

skälet till att vi inte valde att genomföra studien på verksamheter inom ramen för Lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), då en sådan undersökning 

hade krävt mer djupgående analys av psykiatrisk karaktär. Med anledning av svårigheterna att 

insamla tillräckligt många informanter från HVB, behövde vi dock vidga målgruppen till att 

även omfatta ett stödboende inom socialpsykiatrin. Fokus bibehålls dock på individernas 

upplevelser av vänskap och socialt samspel, utan att någon tolkning kring individernas 

psykiatriska tillstånd görs. Eftersom uppsatsen inte heller har som syfte att anlägga ett 

genusperspektiv har urvalet inte heller baserats på kön.  

 

4.3. Analys  
 

Kodningen, sammanställningen och analysen av materialet utgick, som tidigare nämnts, från 

Giorgis deskriptiva fenomenologiska metod. För att rent konkret tillämpa utgångspunkten 

kring fenomenologisk reduktion hade vi hela tiden i åtanke att analysera texten så nära 

informantens egna ord som möjligt och att inte omformulera informationen. För att 

medvetandegöra vår egen förförståelse tecknades den inledningsvis ner i form av en 

tankekarta som hjälpmedel för att distansera oss från denna. Analysen av datamaterialet 

utgick från de fem stegen i Giorgis metod (se 4.1.2). Inledningsvis tillägnade vi oss 

informationen genom att läsa igenom de transkriberade intervjuutskrifterna för att skapa en 

helhetsbild av innehållet (1). Sedan delades materialet in i meningsenheter – en ny 

meningsenhet skapades för varje ny innebörd (2). Sedan delades materialet in i 

betydelseenheter (3). Därefter koncentrerades betydelseenheterna till sin grundläggande 

innebörd inom det sociala arbetet utifrån det studerade fenomenet (4). Slutligen identifierades 

den essentiella strukturen hos fenomenet för att tolka forskningsresultatet, vilket gjordes 

genom att ordna de koncentrerade betydelseenheterna i olika konstituenter (5). I figur 1 

redovisas ett exempel på analysprocessen från steg 2-4. 
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Meningsenhet Betydelseenhet Koncentrerad 

betydelseenhet 

F: sen är det viktigt att man 

håller sig sysselsatt, om man går 

här och inte gör någonting, fan 

då blir jag irriterad alltså, på folk 

som bara går fram och tillbaks, 

det är en kille här som han jobbar 

nästan aldrig alltså, han bara går 

och vankar hela tiden och så fort 

han kommer in i köket så säger 

jag ut härifrån, du bara går och 

öppnar kylskåpet hundra gånger 

och frågar vad det blir för mat 

och det är irriterande alltså 

F tycker att det är viktigt att 

hålla sig sysselsatt. F kan bli 

irriterad på människor på 

boendet som bara går runt och 

inte gör någonting. F menar att 

det finns en kille på boendet 

som nästan aldrig jobbar och 

kommer in i köket, öppnar 

kylskåpet och frågar vad det blir 

för mat, vilket F irriterar sig 

på.    

F tycker att det är 

viktigt att hålla sig 

sysselsatt på boendet, 

både att han själv och 

att andra som bor där 

gör det. F kan bli 

irriterad på andra som 

inte sysselsätter sig.   

 

Figur 1 – exempel på analysförfarande.  

 

4.4. Äkthet och tillförlitlighet 
 

Bryman (2008, s. 352f) diskuterar Lincoln och Gubas (1985, 1994) ståndpunkter gällande 

användning av begreppen validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning. De menar att 

kvaliteten i kvalitativa studier inte bör bedömas utifrån samma kriterier som den kvantitativa 

forskningen, utan föreslår istället begreppen tillförlitlighet och äkthet. 

 

Tillförlitligheten är, enligt Guba och Lincoln (1994), uppbyggd av fyra pelare: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet, och möjligheten att styrka och konfirmera. Bryman (2008, s. 355) 

diskuterar dessa fyra pelare. Med trovärdighet menas att forskarens observationer ska 

överensstämma med forskarens teoretiska ideér och begrepp. Studiens överförbarhet visar i 

vilken utsträckning forskningsresultaten är generaliserbara i andra sociala sammanhang. I 

denna studie finns svårigheter att uppfylla detta, då vårt empiriska underlag är litet. Nästa 

pelare, pålitlighet, kan enligt Guba och Lincoln (Bryman, 2008, s. 355) jämföras med den 

kvantitativa forskningens reliabilitet, vilken delas upp i extern och intern reliabilitet. I vilken 

utsträckning studien kan replikeras utgör den externa reliabiliteten, något som kan vara svårt 

att uppnå inom kvalitativ forskning då en social miljö inte går att återskapa exakt i detalj – en 

svårighet också i denna studie. För att uppnå intern reliabilitet i studien gäller det att 

forskarna, om fler än en, är överens om hur de ska tolka informationen som de tillägnar sig 

(Bryman, 2008, s. 352). Guba och Lincoln (Bryman, 2008, s. 355f) menar slutligen att för att 

uppnå tillförlitlighet i studien bör det föreligga en objektiv möjlighet att styrka och konfirmera 

resultatet. I denna studie strävar vi efter att uppnå detta genom att tydligt påvisa att vi inte låtit 

varken utförandet eller resultatet av studien påverkas av personliga faktorer. En nackdel som 

påträffas inom kvalitativ forskning är just reliabiliteten. I och med att det i kvalitativa studier 

är forskaren eller forskarna själva som är det främsta datainsamlingsredskapet, så kan valet av 

forskningsobjekt påverkas av subjektiva intressen och påhittighet. Detta gör det ytterst svårt, 

om inte omöjligt, att återskapa kvalitativa studier med samma förutsättningar (LeCompte & 

Goetz, 1982). Även responsen från informanter kan påverkas av hur forskaren/forskarna är 
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som personer i bemötandet med informanter. Likaså kan forskarnas subjektiva åsikter färga 

tolkningen av resultatet (Bryman, 2008, s. 368f). Vi har strävat efter objektivitet i den mån det 

går genom att vara sakliga i mötet med informanter, samt i största möjliga mån tolka resultatet 

förutsättningslöst. 

 

Guba och Lincoln (1994) formulerar ett flertal autenticitetskriterier, d.v.s.: krav att uppfylla 

för att studien ska uppvisa äkthet. Bryman (2008, s. 356f) diskuterar dessa kriterier. Relevant 

för vår studie är kriteriet rättvis bild, vilket innebär att studien på ett sakligt och korrekt sätt 

presenterar de åsikter och uppfattningar som intervjupersonerna delar med sig av. Detta, samt 

pålitligheten, har vi arbetat för att säkra genom att eftersträva en god kvalitet hos 

datamaterialet. Dess kvalitet är avgörande för analysmöjligheterna och uppsatsens resultat. En 

bristande kvalitet i detta fall skulle vara om datamaterialet är subjektivt påverkat av vår egen 

förförståelse eller om intervjufrågorna på något sätt är ledande för informantens svar. Detta 

eftersom ett sådant material inte skulle ligga i linje med vår analysmetod och dess strävan att 

analysera fenomenet förutsättningslöst. Att ha i åtanke vid analys av materialet kan även vara 

att all information som framkommer inte nödvändigtvis är fullständigt ärlig från informantens 

sida, vilket dock inte gör den mindre intressant (Repstad, 1999, s. 153). Trots att vi givetvis 

har förhoppningar om att få uppriktig information kan vi inte utesluta möjligheten att 

informanten berättar det han eller hon tror att vi vill höra. Oavsett vilken information som 

framkommit så har vi lagt vikt vid att i studien presentera denna så nära informanternas egna 

ord som möjligt. 

 

4.5. Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2002) identifierar fyra huvudkrav på forskningen: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren skall informera undersökningsdeltagarna om forskningens syfte. För att ge 

undersökningsdeltagarna friheten att göra ett informerat val gällande deltagande har de 

informerats om forskningens syfte. Vi som genomför studien har sett till att de berörda 

deltagarna varit både muntligen och skriftligen informerade om deras roll i undersökningen, 

samt villkoren för deltagandet. Enligt samtyckeskravet har deltagarna rätt att själva bestämma 

över sin medverkan och detta krav har säkerställts genom att deltagaren både muntligt och 

skriftligt gjorts medvetna om att möjligheten att avbryta deltagandet och dra tillbaka sitt 

samtycke finns. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om undersökningsdeltagarna ska 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta krav har säkerställs genom att 

datamaterialet förvarats så att obehöriga inte kommit åt det. Informationen behandlas 

konfidentiellt bland annat genom att informantens namn bytts ut mot en bokstavskod. 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om undersökningsdeltagarna endast är 

avsedda att användas för forskningen, vilket har beaktats i och med att vi inte använt 

materialet på annat sätt.  

 

Urvalet till studien får anses vara etiskt försvarbart i och med att urvalet som gjorts är 

ändamålsenligt för forskningssyftet och värderar alla deltagares medverkan som lika 

betydelsefull. Även presentationen av resultatet görs med etiska överväganden i beaktande. 

Intervjuerna som hållits med informanterna har avidentifierats; med andra ord presenteras inte 

individernas namn, personuppgifter eller något annat som skulle möjliggöra en identifiering 

av individen. För att undvika att framställa informationen på ett sätt som skulle kunna påverka 

någon deltagare negativt är det ytterst viktigt att tänka på återgivandet av informationen. Vi 

har således eftersträvat en så objektiv och saklig presentation av informationen som möjligt. 
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Detta har gjorts genom att återge informanternas berättelser och koda materialet så nära deras 

egna ord som möjligt. 

 

Slutligen är det av vikt att understryka det etiska övervägandet gällande intervjuer med 

klienter i en utsatt situation. Akademikerförbundet SSR (2010) beskriver i sin etiska kod för 

socialarbetare principen om skademinimering, vilken innebär att socialarbetaren i sitt yrke 

måste vara särskilt  uppmärksam på om en enskild person eller grupp är – eller riskerar att bli 

– särskilt drabbad.  Några av de intervjuade klienterna befinner sig i behandling och det finns 

naturligtvis risk att uppröra känslor eller på annat sätt utsätta informanterna för negativ 

påverkan. Vi har med skademinimeringsprincipen i beaktande varit särskilt uppmärksamma 

på informanternas upplevelser av samtalet och upprepade gånger poängterat frivilligheten att 

delta, samt möjligheten att avstå från att svara på specifika frågor.   

 

5. Resultat 

 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Det som utgör det slutgiltiga resultatet av studiens 

analytiska process, är en beskrivning av essensen av de studerade individernas upplevelser. 

Denna essens utgörs av fem essentiella konstituenter: beståndsdelar som är nödvändiga för att 

det studerade objektet ska kunna bilda en helhet. Alltså utgör denna studies resultatdel en 

beskrivning av fem konstituenter som tillsammans utgör fenomenets essens. De fem 

konstituenterna presenteras var för sig i fem olika avsnitt med hjälp av citat, tillsammans med 

analys av dessa. I slutet av varje avsnitt görs en sammanfattning av konstituenten med ett 

förtydligande av svaren på studiens frågeställningar: Hur upplever individerna vänskap och 

socialt samspel inom sitt boende? Vilken funktion fyller det sociala samspelet och vänskapen i 

deras vardagliga liv och i deras framsteg? Hur kan individernas upplevelser förstås utifrån 

begreppen hälsa, meningsfullhet och social jämförelse? Även relationen till den teoretiska 

referensramen samt slutsatserna av resultatet presenteras i sammanfattningarna. 

Avslutningsvis redogörs för fenomenets essens som helhet och på vilket sätt de fem 

konstituenterna är inbördes relaterade till varandra.  

 

Inför redovisningen av resultatet krävs några metodologiska klargöranden. Vi väljer att 

redovisa intervjuutsagorna exakt så som de framträder i empirin; helt obearbetade från 

transkriberingen, vilket ligger i linje med den fenomenologiska metoden. Därav har resultaten 

i form av konstituenter framkommit helt och hållet på induktiv väg, det vill säga datadriven 

analys. Valet av den deskriptiva fenomenologiska metoden föranleder även vår användning av 

klamrar ([...]) vilka innebär att där förekommer meningsenheter som ordnats i en annan 

betydelseenhet än de som är relevanta för det studerade fenomenet, i enlighet med steg 3 i 

Giorgis (2009) metod. Som avslutning på varje avsnitt väljer vi att återföra de induktivt 

uppkomna resultaten till den teoretiska referensramen, för att sätta resultaten i ett större 

teoretiskt sammanhang som är relevant för socialt arbete. I återstoden av kapitlet är det 

följande verk som vi refererar till när vi nämner KASAM, social jämförelseteori och 

nedåtriktad jämförelse: Antonovsky (2005) för KASAM, Festinger (1954) för social 

jämförelseteori samt Wills (1981) för teori om nedåtriktade jämförelser.  

 

5.1. Att ha någonting gemensamt 
 

Den första konstituenten handlar om upplevelser kring att ha något gemensamt i 

vänskapsrelationerna eller i samspelet med de andra boende. F uttrycker att han trivs 

fantastiskt bra på boendet som han bor på och beskriver det som en stor familj där han har en 
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gemenskap med alla, oavsett ålder. Gemenskapen bygger på att de boende har en likartad 

missbruksbakgrund:  

 

I: hur trivs du här 

F: det är fantastiskt bra här, det är inte riktigt som att det är ett behandlingshem utan 

vi är mer som en stor familj typ [...] 

I: hur är det med att det är ett stort åldersspann, känner du att du kan klicka med de 

äldre 

F: ja lätt, så är det, de är ganska sköna liksom, de är ganska ungdomliga, och de har 

ju knarkat lika mycket som jag har gjort eller ännu mer så klart men man har ju ändå 

samma, det är en gemenskap man har liksom och man kan ju lära sig av varandra 

också liksom 

 

Upplevelsen av det gemensamma boendet som något familjärt är något som förekommer hos 

flera av informanterna. A beskriver en personal som en extramamma:  

 

A: hon som gör Marte Meo hon hör inte heller till vårt närteam men henne gillar jag 

jättemycket, hon är liksom som min extramamma, jag skulle till tandläkaren till 

exempel och det var henne jag skulle ha med och ingen annan så man har sina 

favoriter 

I: vad är det hos henne som gör att det känns så bra med henne  

A: jag vet inte, jag tror det är att hon är en typ tre år äldre version av min mamma, nä 

men hon är bara jättetrygg och alltid positiv och glad, samma humor och man kan 

sitta och prata med henne länge, det är nästan som en, inte vän vän så men som mer 

som.. mer privat på något vis  
 

A:s beskrivning av personalen kan förstås utifrån KASAM:s beståndsdel hanterbarhet; en 

relation som på detta sätt bidrar med trygghet och positiva känslor kan öka individens 

möjlighet att hantera livets motgångar och svårigheter. Genomgående för intervjuerna är att 

trivseln och den familjära stämningen i det sociala samspelet bygger på gemensamma 

erfarenheter eller att ha någonting gemensamt. På ett liknande sätt som F beskrev 

gemenskapen utifrån de boendes gemensamma bakgrund, och som A upplever sin och 

personalens gemensamma humor, beskriver informanten C en vänskapsrelation på boendet 

som grundar sig på en gemensam upplevelse av situationen:  

 

I: hur känner ni, den andra familjen som bor här 

C: mamman och sådär vi brukar ju prata en del och det kan vara skönt att vi som 

ändå bor här, vi vet ju liksom hur det är, för att man kan ju komma ner och vara 

jätteirriterad på en situation eller personal, och man förstår liksom att det suger att 

bo här ibland så på det sättet så känns det som att vi har en vänskapsrelation 

 

Den gemensamma förståelse av varandras livssituation som här framskymtar kan förstås 

utifrån KASAM; begripligheten och hanterbarheten ökar när individerna upplever sig tillhöra 

samma sammanhang, vilket C uttrycker. S upplever att gemensamma erfarenheter är så pass 

viktigt i ett gemensamt boende att han känner sig lite utanför gruppen på grund av sin 

kriminella bakgrund. Han bodde tidigare på ett boende där de andra hade levt ett liknande liv 

som han själv och upplever att dessa kunde förstå honom på ett helt annat sätt:  

 

I: men ni har gruppsamtal och så är du en sådan som tar för dig mycket eller sitter du 

mest och lyssnar på andra 
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S: asså jag lyssnar mest på andra faktiskt för att jag vill inte dela med mig för mycket 

heller av mitt liv till alla, jag känner mig som utanför gruppen men ändå inte för jag 

har liksom en annan bakgrund än de andra 

I: på vilket sätt känner du dig utanför  

S: jag har levt ett kriminellt liv, liksom, många här har bara haft missbruk som 

problem liksom jag hade kriminalitet som jobb så det blir ju lite sådär känner igen 

mig i själva missbruket och sådär det andra tar jag med min kontaktman 

[...] 

S: det funkar ganska bra, men om det hade funkat bättre för mig liksom om, jag var på 

XXX förut och de hade ju levt samma liv, det var lättare att snacka med dem liksom att 

jag vet inte man fick annan feedback också, de förstod en på ett helt annat sätt och de 

gav en verktyg men de är ju sjukt bra här också liksom  

I: förstår jag rätt att det är mycket det att de inte har samma problematik som du eller 

ni delar missbruket men det här kriminella, att det inte är så bra som det skulle kunna 

vara  

S: både ja och nej, det är väl liksom han jag har som kontaktman han är jävligt bra 

och han har jobbat med kriminella och allt möjligt men det blir liksom, jag vet inte, 

om jag förklarar en känsla för han då kanske inte han kan känna den känslan jag 

förklarar, men förklarar jag det för en som varit i samma sits och gått igenom det då 

blir det liksom att han kan sätta ord på det, för ibland är det svårt för mig att sätt ord 

på känslor, när jag pratar med någon som har levt som mig då blir det liksom de 

fattar direkt hur den känns  

 

S upplever alltså ett känslomässigt stöd i att ha någonting gemensamt med de andra boende. 

Detta kan förstås utifrån hälsoteorin KASAM på så sätt att hanterbarheten av svåra situationer 

ökar då stöd finns från de andra. För E fyller den gemensamma problematiken istället en 

funktion i att hjälpas åt, ha struktur, regler och ordning: 

 

I: hur skulle det vara tror du att bo själv utan den här basen  

E: jag tror inte att jag skulle klara det, om jag inte hade någon form av kollektiv, i 

perioder så försöker de ju peppa mig till att flytta härifrån, och brukar jag under 

protest komma fram till att det enda sättet jag skulle kunna flytta är att bilda ett 

kollektiv med några andra boenden eller så med liknande problematik, att man bodde 

tillsammans och hjälptes åt liksom, just för att ha regler eller någon slags ordning, för 

liksom på jobbet kan jag hålla ganska bra ordning för så är det andra som ska hitta, 

hemma är det ju bara, det spelar ingen roll det är ju bara jag där, så det är bara så 

jag skulle kunna gå vidare [...] 

I: så någon form av struktur och ordning är viktigt  

E: ja mera så att man slipper välja, så slipper man fundera på vart tallrikar eller glas 

ska stå, utan nu har vi bestämt att de ska stå där, för egen del så blir det kaos  

 

Sammanfattningsvis är upplevelsen av att ha något gemensamt med de andra boende en 

genomgående konstituent hos informanterna när det gäller vänskap och socialt samspel. 

Funktionen som detta fyller är en gemensam förståelse för behandlingens syfte, såväl som en 

gemensam syn på ordning och struktur i det vardagliga livet. Detta resultat kan kopplas till 

hälsoteorin KASAM: ju högre känsla av sammanhang, desto större möjlighet att hantera 

negativa händelser eller känslor. Upplevelserna i exemplen ovan går att relatera till teorins 

komponenter i och med att informanterna upplever situationen som både lättare att hantera, se 

mening i och begripa om de andra boende delar liknande erfarenheter eller problematik. 

Således ökar det även välmåendet. Slutsatsen är följaktligen att vänskap och socialt samspel 
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som bygger på något gemensamt är positivt för hälsan. Något som framgått av detta avsnitt är 

att det gemensamma även öppnar upp möjligheter för att ge varandra stöd, vilket också är 

nästa konstituent.  

 

5.2. Stöd från andra 

 

Den andra konstituenten är upplevelsen av stöd från andra på boendet. Några av 

informanterna uttrycker explicit hur viktigt gemenskap är i behandlingen eller arbetet med sin 

individuella problematik. Överlag så genomsyrar gemenskapsaspekten samtliga informanters 

berättelser. E diskuterar vikten av att bo tillsammans med andra människor:  

 

E: jag kan ju tycka både för min del och andra att det är i grunden onaturligt att bo 

själv, det borde inte vara tillåtet, man borde närmast ha någon straffskatt på det, för 

det är så mycket psykiska bekymmer som kommer sig av att folk bor ensamma, blir 

isolerade, så för egen del så absolut, det skulle man vara tvungen till, och det är ju så 

nu också att jag skulle hellre inte ha en egen lägenhet utan bara ett rum liksom, de 

andra boende har också egna lägenheter och jag tycker ju att det är bara slöseri 

liksom, jag skulle kunna ha halva ytan, och jag skulle hellre dela utrymme, sen 

behöver man ju inte umgås och prata hela tiden men just det här liksom det är ett stöd 

för ordningen och strukturen 

 

Som framgår av citatet ovan så upplever E att det är viktigt för hälsan att bo med andra 

människor. Inte bara för känslan av samhörighet, utan även för att det fungerar som ett 

verktyg i att upprätthålla ordning och struktur: den problematik som E har gällan de ordning 

och struktur upplevs som mer hanterbar när han har andra människor omkring sig. Denna 

upplevelse kan alltså förstås utifrån KASAM:s begrepp hanterbarhet. Det går även att urskilja 

en känsla av begriplighet i E:s upplevelse av att bo tillsammans med andra. Ordning i 

exempelvis köket känns mer begriplig utifrån att andra bestämmer det i förväg, än om han 

skulle behöva göra det själv. Denna begriplighet gör i sin tur att det blir enklare för E att 

hantera siutuationen:   
 

E: ja mera så att man slipper välja, så slipper man fundera på vart tallrikar 

eller glas ska stå, utan nu har vi bestämt att de ska stå där, för egen del så blir 

det kaos 

 

E berättar att det under en period arbetades mer individanpassat på boendet, något som han 

upplever fungerar endast om individen har en tydlig bild av dennes målsättning. E uttrycker 

att han alltid propagerat för mer “tvång och obligatorium” för att inte isolera sig, just på grund 

av att han behöver stöd från andra: 

 

E: det är en björntjänst helt enkelt att låta folk som mig att vara och göra som man 

vill, för det blir inte bättre då, jag klarar mig inte själv liksom, jag kör fast på olika 

sätt som gör att jag behöver stöd från andra, det behöver inte vara att någon sitter 

och håller mig i handen men det är bra att det finns de här ramarna 

 

På ett liknande sätt som E behöver stöd från andra så upplever F ett stöd i sin 

missbruksproblematik från sina vänner i gruppen. Han berättar att han en gång bett sin vän på 

boendet att köpa ut alkohol åt honom. Vännen hade då sagt nej, vilket F uttrycker sig vara 

mycket glad över i dagsläget:  
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F: min bästa polare, precis när jag hade kommit hit, då mådde jag ju inte alls bra 

alltså, sugen på pilsner och jag sa det till honom liksom, kan inte du köpa ut bärs till 

mig för jag hade inget leg då och då sa han till mig nej fan jag gör inte det, det blir 

inget av, och idag är jag glad att han sa nej men då, då lackade jag ur på honom, vad 

fan håller du på med hjälp mig   

I: men du ser nu i efterhand att han hjälpte dig  

F: ja verkligen  

 

Citatet ovan kan förstås utifrån de tre beståndsdelar som tillsammans utgör KASAM. att ha 

stöd från sin vän när suget smyger sig på ökar hanterbarheten av situationen eftersom det 

minskar risken för att ta återfall. Att i efterhand kunna se tillbaka på stödet han fick ökar 

begripligheten och meningsfullheten, då han begriper varför vännen gjorde som han gjorde 

och glädjen F uttrycker kan förstås som att det känns meningsfullt att fortsätta sträva mot 

drogfrihet.  
 

En annan informant, IP, berättar på vilket sätt hon upplever det meningsfullt att ha stöd från 

vännerna på boendet: 

 

IP: det är viktigt för att som jag sa innan, man är inte ensam, om man mår dåligt och 

så kan man prata med dom när man vill och så, så det är viktigt 

 

IP upplever att om någon har en dålig dag så hjälper de andra på boendet till att lyfta upp 

personen igen, de hjälper varandra upp på fötterna när de faller. Stödet från andra kan förstås 

som en resurs i att hantera svårigheter, i enlighet med KASAM:s beståndsdel hanterbarhet. 

Även S upplever att de andra personerna på boendet utgör ett stöd genom att bara finnas i 

närheten, exempelvis genom uppmuntrande ord eller att ha någon att ventilera tankar med:  

 

I: och de vänner du har här på boendet hur känner du, hjälper de dig i din behandling  

S: ja de gör ju det på ett sätt genom att bara vara här liksom, man kan få en hjälpande 

hand liksom eller de säger bra jobbat och sådär 

I: är det betydelsefullt för dig  

S: ja självklart, jag tror att man skulle bli dum i huvet av att bara vara själv, det är 

mycket man sitter och bollar idéer och tankar, sitter och snackar om saker  

 

Att S uttrycker att han tror att han skulle bli dum i huvudet av att bara vara själv tyder på att 

den resurs som gruppen utgör ökar hans möjlighet att hantera negativa känslor eller händelser. 

Denna upplevelse kan alltså förstås utifrån KASAM på ett liknande sätt som ovanstående citat 

av IP.  
 

Det är inte bara att ta emot stöd som upplevs som meningsfullt, utan även att ge stöd till 

andra. E uppger att han gärna erbjuder sitt stöd till andra på boendet som han upplever har 

svårigheter och som han kan känna igen sig i: 

 

E: det är ju framförallt när det handlar om folk som har svårigheter, som jag själv, att 

man kan bjussa lite, jag kan liksom känna hur jobbigt det är att vara fast i någon form 

av begränsning, vare sig det är att känna sig dum, ångest, incidenter, eller på andra 

sätt liksom, jag har haft väldigt få episoder men de jag har haft har varit väldigt 

intensiva, men stora skillnaden mot de som jag har pratat med om sådant här, lite 

svårare episoder, är att jag har ju aldrig varit rädd liksom 
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E jämför sig både med de som han kan känna igen sig i och med de som lyckas sämre, vilket 

kan förstås utifrån social jämförelseteori samt teori om nedåtriktad jämförelse. Det går att 

koppla till den sociala jämförelseteorins utgångspunkt, vilken är att individer strävar efter att 

definiera sig själva genom självvärdering. Att synliggöra sina egna framsteg i relation till 

andras framsteg kan även uppfattas som en nedåtriktad jämförelse i syfte att öka sitt 

subjektiva välmående. Mellan honom och de andra på boendet finns en skillnad eftersom han 

aldrig varit rädd, varför han känner att han kan försöka bidra med hjälp:  

 

E: och många av de som bor här är ju sämre än mig på nåt sätt och jag har väl lite, 

brukar försöka liksom hjälpa till i den mån, få dem att slappna av eller 

 

Sammanfattningsvis uttrycker informanterna att vänskapsrelationer, och även andra relationer 

de skapar inom boendet, ger en känsla av stöd. Informanternas upplevelser präglas av vikten 

av det stöd som gruppen bidrar med, vare sig stödet yttrar sig i form av uppmuntran eller av 

hjälp att upprätthålla struktur i vardagen. Även detta kan relateras till hälsoteorin KASAM: 

exempelvis genom att motgångar upplevs mer hanterbara med hjälp av stöd från andra. De 

upplevelser som informanterna förmedlar kan även återföras till den sociala jämförelseteorin; 

enligt vilken självvärdering sker inte bara genom objektiva mått utan även genom jämförelser 

med andra, särskilt individer som liknar en själv. Närvaron av vänner och andra människor på 

boendet är med andra ord en faktor som överlag tycks upplevas som främjande ur 

behandlingssynpunkt. I nästföljande avsnitt behandlas vikten av mänsklig närvaro för hälsa 

och välmående generellt. 

 

5.3. Mänsklig närvaro 

 

Den tredje konstituenten är upplevelsen av mänsklig närvaro. Vikten av mänsklig närvaro för 

hälsa och välmående är något som genomsyrar informanternas berättelser. N upplever att det 

är viktigt för det psykiska välmåendet att vara aktivt närvarande i samtiden med människorna 

runt omkring sig:  

 

N: det var viktigt när jag var deprimerad att göra saker som att spela vänd tia och 

sådär, att leva i nuet, det är liksom när man spelar schack så är det mycket, man 

måste tänka mycket och aktivera sig och det gäller liksom att vara i nuet, och det är så 

man ska leva varje dag 

 

N:s upplevelse kan förstås utifrån KASAM:s begrepp meningsfullhet. Den mänskliga 

närvaron och att göra saker tillsammans med andra bidrar till att motverka känslan av 

depression och istället skapa en känsla av "att vara i nuet". Denna upplevelse harmonierar väl 

med teorins utgångspunkt: känsla av mening i de svårigheter som vi ställs inför ger livet 

sammanhang och ett ökat välmående. I kontrast till detta går det att förstå Z:s upplevelse 

nedan som en avsaknad av sammanhangskänsla, när hon inte har andra människor omkring 

sig. Då mår hon dåligt:  
 

Z: jag vet inte riktigt vad det är som gör att det känns bra, men när jag är ensam så 

om jag inte har nånting att göra så blir jag rastlös och sen så får jag ångest, det 

liksom leder till ångest och då mår jag dåligt 

M uttrycker att det är bra att det finns gemensamma aktiviteter på boendet. Han upplever att 

det sociala samspelet med andra människor är “extremt viktigt” när det handlar om individer 

som har problem med de sociala aspekterna av livet. M upplever det som positivt att 
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exponeras för just de sammanhang som är problematiska. Han menar då att det är bra att det 

finns sådana aktiviteter som uppmuntrar till att ta sig ut och umgås med andra människor och 

utvecklas. I citatet nedan svarar M på frågan om han anser att gemensamma aktiviteter är 

viktiga för individers utveckling och framsteg på boenden:  

 

M: extremt viktigt, bor man på ett sådant här ställe så är det extremt viktigt att man 

har sådant, det beror ju oftast på hur personerna är i sig alltså, är det så att man vet 

att den här personen bara sitter hemma och kanske inte har så mycket vänner, och har 

väldiga problem att gå ut och träffa andra och kanske har väldigt stora sociala 

problem, då är det väldigt viktigt med sådant här så man börjar träna iallafall, det är 

väl det.. så ja, jag tycker det är väldigt viktigt 

 

M fortsätter med att berätta att han har arbetat mycket med sig själv på egen hand för att 

bearbeta de problem som han har. M upplever att han utvecklats och gjort framsteg genom att 

utmana sig själv i sociala sammanhang och exponera sig för de områden han har problem 

med. Han berättar att han exempelvis genom att göra praktik på arbetsplatser har tränat upp 

sin förmåga att läsa av när folk skämtar, något som han uttrycker är en svårighet för honom: 

             

M: jag brukar ofta, när jag gick i skolan så var jag mest ute på praktik och när man är 

ute på praktik så får man var ute i riktiga världen, jag kan ju inte, jag tål, när folk 

skämtar, jag har svårt att se vad som är sanning och inte sanning om nån skämtar. 

Jag har väldigt svårt för det där, det är sånt som jag verkligen har fått lära mig ute på 

praktikplatser och sånt där alltså att i verkliga livet så skämtar man hela tiden och du 

måste lära dig sånt där som man har fått lära sig alltså att vissa, vissa dom, vissa 

talar inte sanning hela tiden alltså, man skämtar med varandra på praktikplatser och 

sånt där och jobbet över huvud taget alltså 

I: så det skulle man kunna säga att du har fått lära dig genom att vara ute i såna 

sammanhang 

M: yes… att vara mer som en normal person 

[...] 

M: [...] jag utmanar mig själv på det viset att jag brukar säga såhär alltså att jag vill 

alltid gå minst en centimeter utanför komfortzonen som jag säger, mitt trygga hem 

alltså, och jag vill alltid utvecklas, men det är ju sån jag är 

 

M:s upplevelser kan förstås utifrån KASAM. M uttrycker en strävan att vilja utvecklas vilket 

tyder på en känsla av meningsfullhet i de utmaningar som han tar sig an. Att umgås med 

andra gör även att han lär sig sociala koder, exempelvis skämt, vilket kan förstås som att 

situationen blir mer begriplig för M. I sin tur tycks detta öka känslan av hanterbarhet i sociala 

situationer i och med att M lär sig "att vara mer som en normal person".  
 

E uppger att hans syn på att ha människor omkring sig inte handlar om känslan av att passa in 

i ett sammanhang utan snarare om att människor bidrar med en närvaro. E liknar en mänsklig 

närvaro vid en växt, något som gör omgivningen mindre steril och mer trivsam:  

 

E: ja, men det är väl jo men jag får ingen kick av att vara lika eller stämma in liksom, 

utan det enda som jag reagerar på andra människor är att det är någon slags 

närvaro, en speciell närvaro, som är lite grann som växter eller nånting, det gör det 

lite trevligare, göra det lite mindre sterilt. 
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C upplever att hon, genom att bo tillsammans med en annan familj, exponeras för det hon 

behöver arbeta med vilket är den sociala biten. C lider av social fobi och upplever att hon får 

arbeta med det genom att exempelvis lösa konflikter mellan sin son och den andra familjens 

barn. Trots sin sociala problematik uttrycker C en övertygelse om att vänskapsrelationer är 

betydande för hälsan och välmåendet för att inte känna sig ensam. C saknar i dagsläget 

sysselsättning men upplever att om hon skulle hitta sysselsättning så skulle hon klara av det 

bättre än vad hon hade gjort för ett år sedan, att det skulle kännas lättare:  

 

I: vad är det som gör att det känns lättare 

C: det är väl att jag har blivit exponerad för att vara runt andra människor typ dygnet 

runt nästan 

 

C:s upplevelse kan förstås utifrån KASAM:s begrepp hanterbarhet. C upplever det svåra i 

hennes situation som lättare att hantera när hon besitter mer resurser efter att ha blivit 

exponerad för det som känns svårt. Detta ökar, i enlighet med teorin, hennes resistens mot 

ohälsa. Detta leder även till att utmaningen att ta sig an en ny sysselsättning kan kännas lättare 

- den blir mer hanterbar. M pratar om funktionen som en bas, det vill säga ett hus med 

gemensamma utrymmen och personal, fyller för honom: 

             

I: så vad är den viktigaste funktionen som en sån här bas fyller för dig   

M: öh, att kunna vända mig till nån när man får ångest, när man börjar krypa tillbaka 

till sitt gamla, när alltihopa är elände och man bara vill försvinna ifrån den här 

världen och allt, det är mycket därför alltså, det är ju därför jag bor här, inte för att 

jag fått det nu på väldigt länge men förut så kunde jag få det ibland, så kunde jag 

ringa mitt i natten att jag låg hemma på dödsbädden 

 

I likhet med C:s upplevelse, kan även M:s upplevelse förstås utifrån KASAM. Jobbiga 

situationer upplevs av M som mer hanterbara när M vet om att han har basen nära till hands. 

Basen på boendet bidrar med funktionen att ha någon att vända sig till när han mår dåligt - 

något som ökar resistensen mot ohälsa.  
 

Sammanfattningsvis så upplever informanterna att mänsklig närvaro är viktig för hälsan, 

välmåendet och ur behandlingssynpunkt. Informanternas övergripande gemensamma 

upplevelse är att vänskapliga relationer är en viktig del i att kunna må bra och ha en 

meningsfull vardag, men även ett stöd vad gäller att göra framsteg. Detta kan kopplas till 

hälsoteorin KASAM då informanterna upplever det betydelsefullt för välmåendet att ha 

individer omkring sig på det gemensamma boendet eftersom det tycks öka hanterbarheten, 

meningsfullheten och begripligheten av boendesituationen. Slutsatsen är således att mänsklig 

närvaro upplevs vara betydelsefull för att uppnå och upprätthålla välmående. Trots detta kan 

det ibland uppfattas ansträngande att bo så nära inpå andra människor. Informanternas 

upplevelser av behovet av egen tid inom ramen för det sociala samspelet presenteras nedan. 
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5.4. Behovet av egen tid 

 

Samtidigt som den mänskliga närvaron upplevs som övervägande positiv framträder också en 

annan konstituent hos informanterna: behovet av egen tid. A menar att även om det finns 

positiva aspekter av att bo tillsammans med en annan familj så behöver man egen yta för att 

inte  konflikter ska uppstå:   

 

A: mamman i den andra familjen kan komma in i köket och aa vill du ha en kram, hon 

ser på C om hon har varit ledsen och tvärtom, just det där att man vet hur de andra 

mår, det gör ju också att man lär sig ju både om andra och sig själv, för oss som har 

bott såhär tätt vet att man behöver sin egen tid, man behöver egen yta annars blir det 

bara bråk och det gynnar ju ingen 

 

Citatet ovan är något som skulle kunna förstås utifrån KASAM:s beståndsdel hanterbarhet. A 

menar att ett behov av egen tid och eget utrymme finns då de lever så nära inpå varandra. 

Möjligheten till egen tid kan i sin tur öka hanterbarheten av situationen.  
 

A upplever det som jobbigt och stressande att dela mer privata ytor med andra till skillnad 

från de mer sociala ytorna:  

 

I: hur upplever du det då med att dela dusch och  

A: klart det är jobbigt, man går in och ska gå duscha i lugn och ro och så kommer det 

tre barn och en vuxen och rycker i dörren liksom det blir stressande, det är klart det 

är jobbigt att inte kunna ha sitt egna, om man jämför med utredningshemmet då hade 

man ju ett rum med dusch och toalett sådär då hade man ju sitt egna, här delar man 

på allt, kök, TV, badrum, tvätt 

 

A känner sig inte heller lika trygg som han gör hemma där han inte behöver dela på saker med 

andra:  

 

I: du sa att det känns stressande, finns det några mer känslor som du känner när det 

blir så att du inte har allt som ditt eget liksom 

A: man känner sig inte helt trygg som man gör hemma, att man använder det som man 

veta att bara vi använder, inte så att man måste dela med någon annan och att man 

får städa upp efter någon annans familj en gång i veckan i badrummet och aa sådär 

så det hade vart skönt om man hade haft.. köket och de mer sociala ytorna det är ju en 

sak men badrum vill man ju gärna ha själv 
 
A:s upplevelse av att dela badrum - en mer intim del av boendet - är att det inte känns bra. 

Denna upplevelse kan förstås utifrån KASAM på så sätt att det upplevs minska 

hanterbarheten av situationen. Även att, som A uttrycker de, städa upp efter en annan familj 

kan upplevas minska meningsfullheten av situationen. Det kan även förstås som att de 

negativa aspekterna av att bo med andra, exempelvis det delade badrummet, fungerar som en 

motivationskälla - en motivation att stå på egna ben utanför boendet.  
 
N, S, F och IP upplever alla det som meningsfullt att ha möjligheten att dra sig undan och 

vara själv, att ha ett eget rum:  
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N: det funkar bra tycker jag, det är rätt skönt när man är lite sällskapssjuk, när man 

är deprimerad speciellt så är det väldigt jobbigt att va själv så, men ibland kan det 

också va skönt att va själv också men man har ju sitt eget rum liksom 

 

I: på din fritid då, brukar du mest vara med andra eller är du mera själv  

S: alltså det är olika, beroende på liksom lite hur man orkar, hur dagen har varit, det 

är jävligt för mig pendlar det jävligt mycket varje dag  

I: känner du att du får utrymme att vara för dig själv om du skulle vilja  

S: ja då går man bara in på rummet  

 

I: känner du ibland att du har ett behov av att vara själv 

F: ja så är det 

I: vad gör du då 

F: då går jag in på mitt rum, stänger av allt  

 

IP: det är så jävla bra att man har ett eget rum så man kan dra sig undan, så det är 

skönt. 

IP: [...] det är bra att ha människor runt en när man mår dåligt men man vill också 

vara ifred  

 

Informanterna i citatet ovan uttrycker betydelsen av att kunna dra sig undan och vara ifred, 

något som kan förstås utifrån begreppet hanterbarhet. Att ha möjligheten att dra sig undan 

fungerar som en resurs för att kunna hantera en situation som känns jobbig eller svår.  
 

Z är den enda informanten som uttrycker att hon över huvud taget inte tycker om att vara 

själv. Trots det är hennes mål att klara av att bo själv och bli mer självständig, vilket tyder på 

ett behov av just detta:  

 

Z: mm sen så är ju liksom målet med att bo här att bli mer och mer självständig och 

klara av att bo själv 

 

I Z:s fall så kan egen tid förstås som en motivationskomponent. Det kan med andra ord förstås 

genom KASAM:s bergepp meningsfullhet - det finns en mening med svårigheten som Z ställs 

inför. Meningen med att vara ensam är att kunna nå ett mål som Z satt upp.  
 
Av citaten i detta avsnitt framkommer alltså ytterligare en konstituent av fenomenets essens: 

behovet av egen tid. Även om att bo tillsammans med andra upplevs som övervägande 

positivt, upplevs det av informanterna som meningsfullt att få eget utrymme. Det sociala 

samspelet har således en inverkan på individernas vardagliga liv; för att undvika konflikter 

eller för att skapa ro för sig själv krävs en balans mellan sociala ytor och mer privata ytor. 

Detta kan återföras till KASAMs begrepp hanterbarhet: situationen kan kännas mer hanterbar 

om individerna får mer utrymme att vara för sig själva. Detta har i sin tur en positiv inverkan 

på hälsan. 

 

Ytterligare en aspekt som naturligt kan uppkomma när individer lever nära inpå varandra och 

samtidigt genomgår behandling eller arbetar med sin individuella problematik är 

uppmärksammandet av andras framsteg. Denna konstituent kommer att behandlas nedan. 
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5.5. Egna och andras framsteg 
 

Informanternas beskrivningar av egna framsteg sker i relation till andra boendes framsteg 

eller motgångar, men i olika utsträckning. Genomgående för intervjuerna är att andras 

framsteg i någon mån uppmärksammas eller noteras. Om F lyckats motstå droger när andra på 

boendet tagit återfall så känner han stolt över sig själv:  

 

F: ja jag hamnade i en situation här det var en kille som hade lite grejer, så sa jag ta 

med lite på lunchen då så jag får ta mig en rackare, ja så gick jag och tänkte på det 

där och så dök han inte upp så hörde jag av mig till han bara vad fan gör du vad 

håller du på med och så sa han nä men jag vet inte om det är en så bra idé, och jag 

bara fan det bestämmer väl jag liksom, så gick jag och träffade han och så stod vi och 

snacka ett tag och då från ingenstans så slog det mig att nej, jag skiter fan i det här, 

och då var det ganska tur att jag struntade i det för när vi kom tillbaka så tog de 

pissprov på alla, och då var det ju en tjej som hade tagit också med han, och då kände 

jag i hela kroppen att fan vad bra gjort, den känslan har jag aldrig upplevt förut 

liksom 

I: hur kändes det, kan du beskriva 

F: såhär lyrisk liksom, glad, stolt över mig själv  

 

Denna upplevelse kan förstås genom teori om nedåtriktad jämförelse. F beskriver att han ser 

sina framsteg i relation till någon som lyckas sämre än honom; när två personer tagit återfall 

och han själv lyckats motstå känner han att han gjort något bra. Denna typ av jämförelse 

utförs enligt teorin i syfte att öka sitt subjektiva välmående och att stärka sin självbild, vilöket 

också F ger uttryck för att han gör eftersom han känner känslan av att lyckas i hela kroppen. 

Vidare uttrycker F sina framsteg i relation till andras motgångar på så sätt att han blir stolt 

över sig själv när han inte gjort samma misstag som någon annan:  

 

I: när det är sådana konflikter som du pratade om att folk tabbar sig, hur hanterar ni 

det  

F: jag försöker mest tänka på min egen behandling och vara stolt över mig själv och 

att jag inte fallit ner i samma grop  
 

Även detta citat tyder på en nedåtriktad jämförelse: jämförelsen med de som tagit återfall och 

att F inte "fallit ner i samma grop" gör att han känner sig stolt. Den nedåtriktade jämförelsen 

ökar alltså hans subjektiva välmående, i enlighet med teorin. På ett liknande sätt berättar M att 

han utvecklats. Han upplever det som positivt att han kan se sina framsteg i relation till andra 

på boendet: 

                     

I: hur tror du att relationerna till de andra som bor här, tex de två som du har lite 

bättre relation med, hur tror du att det påverkar dig? 

M: vadå påverkar 

I:  positivt, negativt, att ha såna kontakter 

M: hmm.. det är väl positivt, vissa av dom kanske man kanske man tycker att vi skulle 

åkt ner till Göteborg nu, eller vi åkte ner till Göteborg på bokmässan nu för ett tag 

sen, det va i somras alltså, ja och då åkte vi vi va fyra stycken som skulle åka och vi 

blev bara två stycken som åkte ner och dom samma dag som vi skulle åka så sa dom 

att dom inte hänger med, den dagen som vi står här och väntar på dom så säger dom 

att dom inte hänger med för att dom inte klarar av det, då tycker man att det är väldigt 

positivt för då kan jag känna själv att jag har utvecklats så mycket så jag kan klara av 
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att säga till långt innan att jag inte vill hänga med på den här resan och det verkade 

inte dom göra alltså , alltså till den dagen alltså så det är väl positivt så   

 

C och A lever tätt inpå en annan familj på sitt boende som precis som dem behandlas med 

relationsstödjande familjebehandling. C beskriver att hon jämför sin familjs framsteg med 

dem, men bara till en viss del eftersom familjernas problematik skiljer sig åt:  

 

I: och hur känns det att höra hur det går för dem 

C: alltså lite grann kan det ju vara så att man jämför, vi började ju utslussning 

tidigare än vad de gjorde till exempel, för de har ju bott i ett år så att på det sättet så 

jämför man ju sig lite grann att det kanske känns som att det går bättre för oss men 

annars så inte så mycket ändå, för vi är så himla olika också liksom deras problem 

och våra problem 
 

C uttrycker en jämförelse mellan de olika familjerna som kan kopplas till teorin om 

nedåtriktad jämförelse. Jämförelsen görs i en kontext där den andra familjen lyckats sämre än 

C:s familj - alltså utförs en nedåtriktad jämförelse. Denna nedåtriktade jämförelse bidrar till 

att stärka C:s subjektiva välmående i enlighet med teorin, eftersom C därigenom upplever en 

positiv känsla av att det går bättre för hennes familj. A uttrycker också att det går bättre för 

honom och C men att det samtidigt är svårt att jämföra med den andra familjen:  

 

A: för vi vet ju vad en stor del av deras placering är och vi kan ju inte jämföra den 

med våran placering om man säger så på det sättet förstår man ju varför det går 

bättre för oss om man säger för de hade lite tyngre saker i bagaget när de kom hit  

 

E upplever att andra boenden har uppmärksammat hans förmåga att inte bli negativt påverkad 

av att andra upptäcker att han är annorlunda. Han menar att andra med liknande problem har 

svårt att göra framsteg på grund av yttre faktorer: 

 

E: några som flyttat härifrån tyckte det att det var liksom kul med mig att jag inte fick 

ångest eller blev nervös av att man gjorde saker baklänges, för många är ju väldigt 

hårt hållna från familj, särskilt om de är lite yngre, så är de oftast överbeskyddade 

från sina föräldrar, och har de väldigt tryckt på sig att verka normala och det där går 

ju fetbort liksom, de kommer inte bli friska hur mycket de än vill 

 

Denna upplevelse kan förstås utifrån teori om nedåtriktad jämförelse. E uttrycker sina 

förmågor i jämförelse med de som har sämre förutsättningar än honom att lyckas. Detta görs, i 

enlighet med teorin, i syfte att öka sitt subjektiva välmående och att stärka sin självbild.  
 

Vänskapsrelationerna och det sociala samspelet på de gemensamma boendena präglas av att 

informanterna noterar sina egna framsteg i relation till andras. De egna framstegen har inte 

enbart en individuell betydelse utan är även meningsfulla och begripliga när de försätts i ett 

socialt sammanhang. Detta resultat kan relateras till teorier om jämförelse. Informanterna 

relaterar främst sina framsteg till personer på boendet som är i en liknande situation, snarare 

än till människor utanför boendet. Detta harmonierar med den sociala jämförelseteorins 

ståndpunkt – att individer tenderar att jämföra sig med personer som liknar denne själv för att 

öka sin självvärdering. Sådana jämförelser kan därmed vara positivt för hälsan.  

 

Vissa resultat kan även relateras till teorin om nedåtriktad jämförelse. Det är möjligt att några 

av de nedåtriktade jämförelser som görs i exemplen ovan – det vill säga när informanterna 
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jämför sina framsteg med de som lyckas sämre – ökar det subjektiva välmåendet. Det är dock 

inte någon av informanterna som explicit uttryckt detta. Det som framkommer är att de egna 

framstegen synliggörs i relation till andras framsteg. Slutsatsen är att vänskapsrelationer och 

socialt samspel på gemensamma boenden inbegriper uppmärksammande av egna och andras 

framsteg, och i vissa fall görs jämförelser.  

 

5.6. Fenomenets essens – meningsfullt att bo tillsammans med andra 

 

De fem konstituenterna som presenterats i föregående avsnitt bildar tillsammans fenomenets 

essens. Fenomenets essens innebär, som tidigare nämnts, en eller flera aspekter av det 

studerade objektet som är nödvändigt för att det ska kunna bilda en helhet (Giorgi & Giorgi, 

2003). Essensen hos det studerade fenomenet i denna studie kan förklaras enligt följande: det 

gemensamma för alla intervjuer är att samtliga upplever vänskap och socialt samspel som 

meningsfullt när man bor tillsammans med andra människor. Denna essens utgörs av fem 

konstituenter: att ha någonting gemensamt, stöd från andra, mänsklig närvaro, behovet av 

egen tid, samt egna och andras framsteg. Eftersom den slutgiltiga strukturen oftast innehåller 

fler än en konstituent, behöver beskrivningen av dessa även innefatta ett klargörande av 

relationen mellan de olika konstituenterna (a.a.). Konstituenterna relaterar till varandra i och 

med att de, som tidigare nämnts, tillsammans bildar en helhet i form av fenomenets essens. På 

vilket sätt bildar de då denna essens? Låt oss illustrera detta med ett exempel: utan 

konstituenten behovet av egen tid, så skulle fenomenets essens förändrats; om inte behovet av 

egen tid blivit tillgodosett över huvud taget, skulle det inte längre uppfattas som meningsfullt 

att bo tillsammans med andra människor. Det skulle snarare upplevas som påfrestande att inte 

få vara ifred. Fenomenets essens skulle alltså förändras utan denna konstituent. Ett annat 

exempel: samtliga informanter upplever ett stöd från andra. Går det att föreställa sig att 

individer som upplever det som meningsfullt att bo tillsammans med andra, men som däremot 

inte upplever sig finna stöd hos andra? Det finns säkerligen individer som inte upplever stöd. 

Däremot genomsyrar temat stöd från andra alla informanters berättelser i denna studie, vilket 

möjligtvis inte varit fallet i resultatet av en annan studie. De hade möjligtvis betonat någon 

annan aspekt, vilket i sin tur hade skapat en annan konstituent, som i sin tur påverkat hur 

fenomenets essens sett ut. Därav blir stöd från andra en viktig komponent i fenomenet essens 

– utan den hade fenomenets essens varit annorlunda.  

 

6. Avslutande diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Inledningsvis summeras resultatet i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras relationen mellan resultatet och 

kapitlet om teori och tidigare forskning.  Sedan följer en diskussion av metod i relation till 

resultatet och slutligen diskuteras slutsatser och praktiska implikationer för tillämpning och 

vidare forskning.  

 

6.1. Summering 

 

I analysen av resultatet har fem konstituenter framträtt: Att ha någonting gemensamt, Stöd 

från andra, Mänsklig närvaro, Behovet av egen tid samt Egna och andras framsteg. 

 

Studiens resultat uppfyller syftet att få inblick i vuxna individers upplevelser av vänskap och 

socialt samspel inom ramen för gemensamma boenden. Utifrån informanternas upplevelser 

kring Att ha någonting gemensamt dras slutsatsen att vänskap och socialt samspel som 

grundar sig i exempelvis gemensamma upplevelser eller intressen har en positiv inverkan på 
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hälsan och välmåendet. Beträffande Vänskap och stöd från andra så uttrycker informanterna 

att vänskapsrelationer, men även andra typer av relationer som uppstår inom det gemensamma 

boendet, ger upphov till en känsla av stöd. Gällande konstituenten Mänsklig närvaro är 

slutsatsen att informanterna upplever att mänsklig närvaro är en betydelsefull aspekt i att 

uppnå och upprätthålla hälsa och välmående. Även Behovet av egen tid upplevs vara 

betydande för välmåendet när individer bor tätt inpå varandra. Ännu en slutsats som kan dras 

av resultatet är att det förekommer ett uppmärksammande av Egna och andras framsteg som 

till viss del inbegriper jämförelser. De fem konstituenterna besvarar tillsammans studiens 

frågeställningar: Hur upplever individerna vänskap och socialt samspel på sitt gemensamma 

boende?, Vilken funktion fyller vänskapen och det sociala samspelet i deras vardaliga liv och 

i deras framsteg? samt Hur kan individernas upplevelser förstås utifrån begreppen hälsa, 

meningsfullhet och social jämförelse?. Sammanfattningsvis upplever individerna det som 

meningsfullt att bo tillsammans med andra på gemensamma boenden. Vänskapen och det 

sociala samspelet fyller en funktion i att upprätthålla deras hälsa och välmående, både i 

vardagen och gällande deras framsteg i behandling eller motsvarande. Individerna upplever 

inte enbart de egna framstegen utan uppmärksammar även andras. Vissa individer upplever 

även jämförelser mellan dessa framsteg – somliga med personer som lyckas bättre, och andra 

med de som lyckas sämre än de själva. På så sätt kan meningsfullheten i att bo tillsammans 

med andra förstås utifrån att individen alltid befinner sig i en kontext med möjligheter att 

relatera sina framsteg till andra: att befinna sig i en gemenskap som i sin tur ökar hälsa och 

känslan av sammanhang.  

 

Föregående summering av studiens resultat ligger till grund för kommande avsnitt i detta 

kapitel.  

 

6.2. Resultatet i relation till tidigare forskning och till teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och teori. Först 

diskuteras hur studiens resultat bidrar till forskningsfältet utifrån en summering av den 

tidigare forskningen på området. Därefter diskuteras hur de teoretiska valen som gjorts 

påverkat studiens resultat och vilka uttalanden som de teoretiska perspektiven möjliggjort 

eller begränsat.  

 

6.2.1. Resultatet i relation till tidigare forskning 

 

I kapitlet om tidigare forskning framgick att det finns en gedigen forskning kring vänskap och 

socialt samspel. Dock avgränsar den sig till att omfatta företeelsen som sådan eller dess 

innebörd för en grupp med en särskild typ av problematik. Vid en överblick av tidigare 

forskning på området uppenbarades en kunskapslucka kring individers egna, subjektiva 

upplevelser av fenomenen. Därav kom fokus för denna studie att utmynna i betydelsen av 

vänskap och socialt samspel för vuxna individer inom ramen för gemensamma boenden. 

Kunskapsluckan resulterade i forskningsfrågor kring fenomenens betydelse för hälsan för 

dessa individer.  

 

Vänskap och socialt samspel tycks enligt tidigare forskning ha en övergripande positiv 

påverkan på hälsan (Hartup & Stevens, 1999; Telfer, 1971; Spencer och Pahl, 2006), men 

inom ramen för gemensamma boenden råder både negativa och positiva upplevelser kring 

fenomenen. En sammantagen bild av den tidigare forskning som bedrivits på området kring 

målgruppen unga, missbrukare, ensamkommande flyktingbarn, socialpsykiatri samt äldre 

tyder å ena sidan på positiva upplevelser av vänskap och socialt samspel. Bland annat har 
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vänskap och socialt samspel inom gemensamma boenden visat sig motverka ohälsa, främja 

positiva behandlingsresultat samt möjligheter att knyta kontakter med andra i samma situation 

(Andreassen, 2003; Haslam, m.fl., 2009; McKee, Harrison och Lee, 1999; Melander & 

Stretmo, 2013; Schön, Denhov & Topor, 2009; Von Greiff & Skogens, 2012). Å andra sidan 

tyder den tidigare forskningen på en rad negativa upplevelser av att bo tillsammans med andra 

– bland annat finns en risk att individer med svår problematik utsätter andra för negativ 

påverkan (Andreassen, 2003; Holmdal, 2010) eller att gemenskap upplevs som tvång 

(Melander och Stretmo, 2013).  

 

I relation till tidigare forskning tyder resultaten av denna studie till stor del på positiva 

upplevelser snarare än negativa. En annan skillnad jämfört med tidigare forskning är studiens 

fenomenologiska ansats vilken öppnar för en förutsättningslös studie av fenomenen. Det som 

denna fenomenologiska studie bidrar med till forskningsfältet är en inblick i hur vänskap och 

socialt samspel inom ramen för gemensamma boenden upplevs av vuxna individer, oberoende 

av någon särskild variabel. Studiens resultat – fenomenets essens – tyder på att gemensamma 

upplevelser av fenomenen existerar oberoende av de olika informanternas kön, typ av boende 

eller typ av problematik. De fem konstituenterna av fenomenets essens – Att ha någonting 

gemensamt, Stöd från andra, Mänsklig närvaro, Behovet av egen tid samt Egna och andras 

framsteg – är inte kopplade till någon särskild målgrupp utan är genomgående mönster i hur 

fenomenen generellt upplevs. I och med detta kan studiens resultat tillföra ett bidrag till en 

kunskapsgrund för relationsfrämjande arbete inom socialt arbete. Studiens resultat tyder på att 

vänskap och socialt samspel på gemensamma boenden är betydelsefullt oavsett kön, typ av 

boende eller problematik; och utifrån detta kan yrkesverksamma inom socialt arbete 

implementera relationsfrämjande arbete i sina verksamheter. Detta diskuteras mer ingående i 

avsnitt 6.4.  

 

6.2.2. Resultatet i relation till teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen har påverkat studiens resultat på olika sätt. Husserls 

fenomenologi har bidragit med den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för studien. 

Enligt denna vetenskapsteoretiska inriktning är det individernas livsvärld, vilken inrymmer 

den intersubjektiva verkligheten med våra erfarenheter och upplevelser, som behöver studeras 

för att nå värdefull kunskap (Howell, 2013 s. 62). Den fenomenologiska teorin begränsar sig 

alltså till en kunskapssyn som är centrerad kring livsvärlden hos de studerade objekten, medan 

någon annan vetenskapsteoretisk förgrening skulle värdesatt kunskap i form av exempelvis 

infallsvinkeln hos personal eller attityder i media. Detta är naturligtvis också intressanta 

perspektiv, men de återstår att utforskas i framtida forskning.    

 

I och med att KASAM, social jämförelseteori och teori om nedåtriktad jämförelse anlagts 

först i relation till det analyserade materialet, påverkar dessa teoretiska perspektiv uppsatsens 

uppläggning i mycket liten utsträckning. Detta eftersom intervjuguiden inte är skapad utifrån 

de teoretiska begreppen – just för att studera fenomenen förutsättningslöst och utan teoretisk 

förförståelse. Vi har däremot tillämpat de teoretiska begreppen under intervjuernas gång för 

att senare kunna göra en analys med koppling till begreppen, men använt dem utifrån det som 

informanten berättar. Exempelvis: om en informant berättat om egna framsteg i relation till 

andras framsteg har vi kunnat fråga om huruvida personen upplever sig jämföra framstegen 

med varandra.  

 

Däremot har den teoretiska referensramen i högre grad påverkat slutsatserna. Eftersom 

fenomenen vänskap och socialt samspel har visat sig vara betydande för människans 
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välmående genom hela livet (Hartup & Stevens, 1999; Telfer, 1971), har hälsoteorin KASAM 

använts för att relatera studiens resultat till begreppen hälsa och meningsfullhet. Enligt teorin 

är känslan av sammanhang betydande för människans hälsa (Antonovsky, 2005). De fem 

konstituenter som identifierats i resultatet går att relatera till KASAMs beståndsdelar – 

individerna finner en gemenskap, ett stöd, en närvaro, ett behov av egen tid och ser framsteg 

på ett sätt som verkar göra situationen mer meningsfull, begriplig och hanterbar. Resultaten 

från denna studie visar att vänskap och socialt samspel skapar en sammanhangskänsla som 

vilar på en grund av att vara en del av en grupp med en gemensam situation.  

 

En begränsning med teorin KASAM är möjligen användningen av begreppet meningsfullhet – 

att använda det inbegriper till viss del tolkning, vilket inte riktigt går i linje med den 

deskriptiva fenomenologin. Som nämnts i metodkapitlet behöver man dock även inom den 

deskriptiva fenomenologin förr eller senare göra tolkningar i syfte att genomföra en bredare 

analys som är av relevans för socialt arbete (Giorgi, 2009). Att relatera studiens resultat till 

teorierna är alltså motiverat utifrån avsikten att kunna förmedla hur resultaten har relevans för 

socialt arbete i ett större perspektiv. Analyserna är dock fortfarande baserade på en deskriptiv 

metodologisk grund.    

 

Enligt Festingers sociala jämförelseteori strävar individer uppåt i sina jämförelser för att öka 

sin självvärdering (Festinger, 1954), och enligt Wills (1981) riktar individer snarare 

jämförelserna neråt i syfte att öka sitt välmående. Utifrån teorierna om jämförelse har vi 

kunnat uttala oss om att både uppåtriktade och nedåtriktade jämförelser görs. Vad vi inte 

kunnat säga någonting om är hur dessa jämförelser påverkar hälsan. Detta eftersom 

informanterna inte uppgett någon sådan information i sina utsagor. Teorierna kan dock bidra 

med att sätta de jämförelser som görs i ett teoretiskt sammanhang och därmed visa på vilka 

effekter jämförelser kan ha. Studiens resultat bidrar alltså med att skapa medvetenhet kring 

detta. Perspektiven låter oss inte heller göra uttalanden om de informanter som inte jämför 

framsteg: i likhet med den essentiella strukturen hos fenomenen uppmärksammar dessa 

informanter både egna och andras framsteg, men deras upplevelser är svårare att relatera till 

teorierna.  

 

6.3. Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras relationen mellan resultat och metod. Som tidigare nämnts finns både 

för- och nackdelar med studiens metodologiska ansats och andra metodologiska val. Nedan 

exemplifieras hur dessa begränsningar kan ha påverkat studiens resultat.  

 

Den fenomenologiska ansatsen har format resultatet på ett antal olika sätt. Den deskriptiva 

fenomenologiska metoden har format resultaten så att de framställs som beskrivande snarare 

än tolkande. Detta var vår avsikt men det medför även en begränsning så till vida att 

potentiella intressanta tolkningar går förlorade. Exempelvis hade tolkningar av upplevelser av 

vänskap och socialt samspel kunnat göras, utifrån hur de påverkas av olika slags 

funktionshinder eller särskilda sociala problem. Det föreligger dock alltid en risk för att 

resultatet influerats av tolkningar; i och med att forskarens personliga åsikter aldrig 

fullkomligt går att eliminera förefaller en risk för att resultatet påverkas (Denscombe, 1998, s 

244). Det har varit en utmaning att sätta vår förförståelse inom parentes enligt epoché men i 

enlighet med Kvales (1997, s. 55) resonemang har vi strävat efter att kritiskt granska 

förförståelsen snarare än att försöka eliminera den. Vid granskning av studiens resultat är det 

alltså viktigt att vara medveten om det faktum att även om intervjuutsagorna är återgivna 
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exakt så som de framträder i empirin, kan resultatet alltid i någon mån inrymma en subjektiv 

påverkan från oss som genomfört studien.  

 

Risken för dekontextualisering kan också ha påverkat studiens resultat. Datans kontext 

innefattar likväl betydelseenheten som används i analysen, som orden som föregår och följer 

det utdrag som faktiskt används. Genom att det använda utdraget lyfts ur sin kontext – att den 

dekontextualiseras – förligger en risk att kontentan av datan går förlorad (Denscombe, 1998, 

s. 261). I likhet med vad som diskuterades i föregående stycke kan analysen och resultatet 

alltid i viss mån präglas av oss som genomfört studien. Exempel på detta är att ett citat tas ur 

sin kontext från den kompletta intervjun och väl ur kontexten kan citatet tolkas på ett flertal 

sätt. Detta kan leda till att betydelsen framstår som annorlunda än om betydelsen analyserats i 

sin ursprungliga kontext. Att i största möjliga mån undvika detta ökar i sin tur möjligheten till 

ett mer nyanserat resultat.  

 

Att resultatet är mindre nyanserat än det skulle kunna vara beror i detta fall snarare på 

studiens urval än på ansatsen. Ursprungligen var avsikten att studera enbart HVB, med 

personer med varierande problematik. På grund av svårigheter att insamla informanter från 

olika HVB utökades målgruppen till att även omfatta ett stödboende för personer med olika 

typer av funktionshinder. Denna vidgade målgrupp kan ha format ett mindre nyanserat 

resultat: det är möjligt att personer från samma boende och med liknande problematik 

upplever fenomenen på ett likartat sätt. För vår fenomenologiska studie hade det varit 

önskvärt att samla informanter från så många olika boenden som möjligt i syfte att öka 

studiens generaliserbarhet.   

 

Även datainsamlingen präglas av vissa metodologiska begränsningar. Padgett (2008, s. 103) 

menar att metodvalet för en studie föranleder valet av intervjuer: exempelvis bör 

fenomenologiska studier tillämpa djupintervjuer där följdfrågor bör undvikas, för att förhindra 

avbrott i informantens berättelser. Trots detta har vi valt semi-strukturerade intervjuer med 

möjlighet till följdfrågor. Detta eftersom ostrukturerade intervjuer är alltför svårt för oerfarna 

intervjuare att genomföra (Howell, 2013, s. 199f).  

 

Forskningsintervjun är en interaktion mellan två eller fler parter. Det gäller för forskaren att 

skapa sig en kontakt med informanten och att bygga upp ett intervjuklimat där informanten 

känner sig bekväm att prata öppet. Om forskaren lyckas med detta kan denne få tillgång till 

informantens värld och upplevelser (Kvale 1997, s. 118). Exempel på hur detta kan ha 

påverkat resultatet i denna studie är om någon av informanterna var nervös eller orolig under 

intervjun, och inte vågade öppna sig för oss som genomförde intervjuerna. Vi upplevde att en 

av informanterna var nervös under intervjun. Informanten svarade på alla frågor och 

utvecklade även svaren när vi bad om det. Dock finns risken att informanten, på grund av 

nervositet eller dylikt, gav svar som troddes vara önskvärda. 

 

Ett faktum som bör belysas gällande strukturerade intervjuer är att även de minsta 

omformuleringar i frågeställningar kan påverka informantens svar. Även intervjuarens 

beteende kan vara ledande för informantens svar, exempelvis genom att dennes kroppsspråk 

eller verbala respons kan påverka informanten (Kvale, 1997, s. 145f). Det finns en risk att 

informanterna fått uppfattningen om att vi är ute efter en särskild typ av svar och därför har 

styrt sitt svar till att bli det de tror att vi vill höra. Vi tror emellertid inte att detta utgjort ett 

problem i denna studie, men anser ändå att det är värt att nämna. 
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6.4. Implikationer för forskning och praktik  
 

Slutsatserna som kunnat dras i denna studie är relevanta för det sociala arbetets praktik 

eftersom de placerade individernas egna upplevelser lyfts fram. Det är en väsentlig 

infallsvinkel inom socialt arbete att se arbetet ur klienternas perspektiv. Detta för att 

möjliggöra ökad förståelse för klienternas upplevelser av att bo tillsammans med andra 

människor när de samtidigt också arbetar med sin individuella problematik. Tänkbara 

implikationer är att personal kan arbeta för att främja behandling i grupp istället för enskilt 

och uppmuntra till social samvaro med gemensamma aktiviteter eller gemensamma 

utrymmen. Dessutom förmedlar studiens resultat en riktlinje för yrkesverksamma att vara 

lyhörda för att de boende behöver närvaro, såväl av personal som av andra boende, men 

samtidigt utrymme för att vara själv. Det är också viktigt att understryka att socialarbetaren 

bör beakta människovärdesprincipen som innebär att människor har ett lika och högt värde 

(Akademikerförbundet SSR, 2010). Utifrån resultatet av denna studie vill vi understryka 

betydelsen av att bedöma klienternas framsteg och utveckling som lika värda i enlighet med 

människovärdesprincipen, för att inte jämförelser av framsteg ska påverka någon negativt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det fortfarande finns många outforskade aspekter av 

det studerade området. Exempelvis upplever vi att jämförelser mellan de olika gemensamma 

boendena skulle kunna göras, med en forskningsfråga av slaget “Hur upplevs vänskap och 

socialt samspel av individer på HVB respektive individer på stödboende”? En annan aspekt 

kunde vara en mer djupgående analys av informanternas upplevelser i relation till deras 

individuella problematik. En forskningsfråga till detta område skulle exempelvis kunna vara 

“Vilken funktion fyller det sociala samspelet för klienter med Aspergers syndrom?”.  

 

Slutligen är förhoppningen med denna studie att sprida en övergripande förståelse för vilken 

betydelse fenomenet vänskap och socialt samspel har för de som bor på gemensamma 

boenden, samt att denna förståelse kan tillämpas i det praktiska sociala arbetet.  
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Bilaga 1 – Förfrågan om deltagande i studie
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Bakgrund 
Berätta lite om dig själv! Ålder, intressen, fritid, familj 

Varför är du placerad här? 

Hur länge har du varit placerad här? 

Hur trivs du på boendet? 

Hur ser en vanlig dag ut här? 

 

Socialt samspel 
Hur ser din sociala situation ut nu jämfört med tidigare, d.v.s. innan du bodde här? 

Hur är det att bo tillsammans med andra människor? Hur påverkas du av det i 1) ditt 

vardagliga liv 2) din förmåga att göra framsteg (behålla drogfrihet, sluta med destruktivt 

beteende etc) ? 

Hur fungerar du i grupp? 

Hur skulle du beskriva din relation till de andra som bor här? 

Trivs du bäst med aktiviteter i grupp eller enskilt? 

Finns det några personer här som är betydelsefulla för dig? 

På vilket sätt är dessa personer betydelsefulla? 

Förekommer det konflikter mellan personer här? I så fall, vill du berätta hur dessa konflikter 

uppstår och hur de hanteras? 

 

Vänskap 
Vad är vänskap för dig? 

Finns det olika typer av vänner? 

Vad är viktiga egenskaper i en vänskapsrelation? 

Hur är du själv som vän? 

Utifrån din egen upplevelse av vad vänskap är, skulle du säga att du funnit vänner här på ditt 

HVB? 

 

Övrigt 
Är det något du skulle vilja lägga till eller något du skulle vilja berätta om dina upplevelser 

kring vänskap och sociala samspel här på ditt HVB? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


