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Förord 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla de respondenter och informanter vars deltagande i 
studien överhuvudtaget gjort den möjlig. Vi vill även passa på att tacka områdeschefen som hjälpte 
till i valet av ämne till uppsatsen och enhetscheferna som gjort ett stort jobb med att få repsondenter 
och informanter att ställa upp. Ni har varit vår länk till verksamheterna. 
 
Ett speciellt tack vill vi rikta till vår handledare under uppsatsarbetet, Håkan Karp som tagit sig tid 
för oss och vars synpunkter, kritiska granskningar och kunskap har varit ovärderliga för det här 
arbetets slutliga form. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner, främst då Jessica och Patricia som haft 
stort tålamod med att många långa timmar har gått åt till skrivandet av denna studie. 

 
Eskilstuna i maj 2009 
 
Kristian Kokkonen och Mikael Kokkonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstrakt 
 

Gruppen personer med psykiska funktionshinder har varit och är än idag en diskriminerad grupp i 
samhället. Det är den grupp av funktionshindrade som har det sämst ställt, både ekonomiskt och hur 
de blir bemötta av allmänheten. För att stärka den enskilda brukarens ställning i samhället och för 
att kunna leva ett självständigt så krävs adekvata sociala färdigheter för att kunna interagera med 
omgivningen. Social färdighetsträning är en av många arbetsmetoder som har som syfte att stärka 
individens sociala kompetens och som är den här studiens fokus. 
 
Den här studien använder sig av en kvalitativ metod för att genom intervjuer med både personal och 
brukare studera deras upplevelser och erfarenheter av arbetsmetoden social färdighetsträning. Syftet 
med studien är således att frambringa kunskap om och förståelse av social färdighetsträning.  
 
Resultatet visar på positiva upplevelser och erfarenheter av arbetsmetoden från både brukare och 
personal. Intervju undersökningen tolkades genom Bubers teori om relationer och det 
mellanmänskliga samt Goffmans teori om sociala och naturliga ramverk. Tidigare forskning 
användes också i tolkningsprocessen samt för att få resultatet till en mer övergripande nivå. 
 
Som avslutning har metodologiska ställningstaganden samt resultatet diskuterats i ett avslutande 
kapitel för att se vilken ny kunskap den här studien frambringat. Blickarna har även riktats framåt 
genom att presentera förslag på fortsatt forskning kring ämnet. 
 
Nyckelord: Personer med psykiska funktionshinder, social färdighetsträning, personal, brukare  
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1. Inledning 

 
I slutet på 1800-talet och början av 1900-talet ansåg läkarna att psykiska sjukdomar kunde 
behandlas som vilka kroppsliga sjukdomar som helst, Hydén (2005, s.19) beskriver detta som 
”sängbunden psykiatrisk vård” som vid 1900-talets början övergick och introducerade psykologin 
som ett verktyg i det psykiatriska arbetet. Mentalsjukhusen var de platser där psykiskt sjuka 
behandlades och vårdades, eller snarare förvarades. Under mitten av 1900-talet så ökade antalet 
platser explosionsartat till  hela 35 000 slutenvårdsplatser (Bülow, 2005). Vidare menar Bülow att 
meningarna går isär kring vilka faktorer som ledde fram till att mentalsjukhusen kom att bli 
lösningen på frågan kring psykiskt funktionshindrade. Vissa såg mentalsjukhusen som en lösning på 
sociala (Foucault), medicinska (Jones) eller ekonomiska (Scull) problem för personer med psykiska 
funktionshinder.  
 
Senare delen av 1900-talet präglades av kritik mot institutionerna som började avvecklas från 1970-
talet och framåt i Sverige. Psykiatrireformen landsattes 1995 och var ett led i omorganisationen av 
social omsorg och för gruppen psykiskt funktionshindrade (Brusén, 2004). När mentalsjukhusen 
lades ner  så rådde stor förvirring kring vilket som var kommunernas ansvar och vad som var 
landstingets. Detta resulterade i att psykiskt funktionshindrade fick knapphändig hjälp av båda, men 
något som inte alls täckte de behov som fanns. Brister i samordning fanns även mellan 
försäkringskassan, primärvården och arbetsförmedlingen (Brusén, 2005). Psykiatrireformen hade 
som syfte att kartlägga ansvaret kommuner (social omsorg) och landsting (psykiatriska insatser) 
mellan och hade som mål att öka gemenskap och delaktighet för personer med psykiska 
funktionshinder. Reformen kom till under en tid av resursnedragningar vilket starkt påverkade dess 
slagkraft och ursprungliga syfte.  
 
Storleken på målgruppen varierar. Sandlund (2005) uppger är ungefär 6 personer av 1000 har någon 
form av psykiska funktionshinder. Denna siffra är emellertid inte exakt, det beror på hur 
kommunerna räknat. Har diagnoser tagits med som är gränsfall, eller dubbeldiagnoser? Att 
satsningar inte gjorts på denna grupp har konsekvensen att kostnaden i slutändan är en 
samhällsekonomisk fråga. ”Genom rätt stöd till psykiskt funktionshindrade människor skulle 
samhället kunna spara 1,5 miljarder kronor per år samtidigt som det skulle ge dessa ett värdigt liv!” 
(Lundin & Ohlsson, 2002, s.48).  
 
Gruppen psykiskt funktionshindrade är fortfarande en diskriminerad grupp (Lundin & Ohlsson, 
2002). Exempel på detta är att av alla funktionshinder grupper så är det de psykiskt 
funktionshindrade som har det sämst ställt, både ekonomiskt och hur de blir bemötta (Tideman, 
2000). Detta innebär att denna grupp har väldigt lite pengar att röra sig med, vilket är en bidragande 
faktor till utanförskap.  
 
Mycket av ovanstående problematik bottnar i okunskap och oförståelse för den situation som denna 
grupp står inför. Den individualisering som framträder i dagens samhälle främjar de starka som 
vågar och kan ta för sig. Sällan stannar vi upp och funderar på att alla inte har samma möjlighet. 
Psykiskt funktionshindrade är varken latare eller konstigare än någon annan, men den kunskap som 
finns inom verksamheterna får inte bara stanna där – den måste ut till det allmänna medvetandet. 
Detta betyder givetvis inte att verksamheter skulle vara fördomsfria. Vi har under vår praktik 
kommit i kontakt med socialpsykiatrin som har hand om denna målgrupp. Avsikten är att med 
utökad kunskap om målgruppen ökar även förståelsen, vilket i slutändan bidrar till att dessa 
människor accepteras och ges möjligheten att leva sina liv så som alla vi andra. De svårigheter 
denna grupp har i samhället, det vill säga utanförskap, lite pengar och generellt sämre hälsa skulle 



 2 
 

kunna förebyggas genom kunskap då det skulle ge dessa personer alla de möjligheter som andra 
grupper i samhället åtnjuter. 
 
I dagens läge finns många olika arbetsmetoder som kan användas i det dagliga arbetet med 
människor som har psykiska funktionshinder. Med hjälp av dessa metoder så kan individen 
tillsammans med utbildad personal arbeta med de nedsättningar han/hon har, genom att ge denne 
förmågan att ta kontrollen över sitt liv. Den här studien har som mål att undersöka brukares och 
personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta med en av arbetsmetoderna, social 
färdighetsträning.  Bara för att personalen upplever att social färdighetsträning fungerar så betyder 
inte det att brukaren upplever det så, och vice versa. Vi anser att social färdighetsträning är 
intressant att studera, då den utanförskap som denna grupp får utstå, kan motverkas genom 
förfinade arbetsmetoder vilket ger dem en chans att klara av ett självständigt liv.  
 
Den här studien utgår från både ett brukarperspektiv och ett personalperspektiv då vi anser att detta 
krävs för att visa på helhetsbilden av arbetsmetoden social färdighetsträning. Interaktionen mellan 
brukare och personal är viktig att belysa då människor kan tycka väldigt olika om vad den sociala 
färdighetsträningen ger för resultat. Avsikten med detta är att påvisa olika sidor av social 
färdighetsträning, som är en evidensbaserad arbetsmetod, för att med hjälp av resultatet kunna 
förbättra de arbetsmetoder som finns i dagens läge.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om och utveckla en förståelse av arbetsmetoden social 
färdighetsträning med tillämpning i det dagliga arbetet med personer med psykiska funktionshinder. 
Studien utgår från både personal- och brukarperspektiv. 
 

1. Hur erfar och upplever personal och brukare tillämpningen av sociala färdighetsträning som 
arbetsmetod i det dagliga arbetet med personer med psykiska funktionshinder? 

 
Vi väljer i studien att utgå från Mikael Sandlunds (2006:5, s. 6) definition av begreppet psykiska 
funktionshinder:  
 
”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma 
att bestå under en längre tid. Svårigheterna kan vara en konsekvens av psykisk störning.”  
 
Detta är inget heltäckande definition då den ständigt ändras. De svårigheter som personer med 
psykiska funktionshinder har kan exempelvis vara  att uppvisa acceptabla sociala beteenden i 
interaktion med andra människor som kan orsakas av kognitiva nedsättningar. Detta i sin tur leder 
till begränsade sociala kontakter som i slutändan kan leda till isolering.  

 
2. Teoretisk referensram 

 
Denna del av studien kommer att innefatta den teoretiska referensram vi ämnar hålla oss innanför. 
Den inleds med en kunskapsöversikt över arbetsmetoden social färdighetsträning för att sedan gå 
över till tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Den tidigare forskningen kommer att belysa 
både positiv och negativ forskning om ämnet. Den kommer även ta upp medicinens betydelse för 
social färdighetsträning samt dess tillämpbarhet i det verkliga livet. 
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2.1 Kunskapsöversikt och tidigare forskning 

 
Inledningsvis presenteras en kunskapsöversikt över vad social färdighetsträning är för någonting, 
vilket är fokus för den här studien. Då väljer vi att utgå från Liberman, DeRisi och Muesers bok 
Social skills training for psychiatric patients. Även om boken är från slutet av 1980-talet (1989) så 
anser vi att den lägger grunden för vad social färdighetsträning är. Vi väljer även att använda delar 
av vad Svensson (2005) har skrivit om social färdighetsträning. Detta för att visa på vilka 
uppdateringar som gjort sedan slutet på 1980-talet och vilka som kan vara betydande i dagens arbete 
med personer med psykiska funktionshinder. 
 

2.1.1 Social färdighetsträning 
 
Människor är sociala varelser som använder sig av interaktion, eller språket, till att kommunicera  
och för att tillfredsställa emotionella, sociala och biologiska behov (Liberman et al, 1989). Skulle  
inte möjligheten till interaktionen finnas skulle vardagen vara färglös, tråkig och sakna mening. 
Utan möjlighet att göra sig förstådd skulle inte ovanstående behov bli tillfredsställa, något som 
skulle göra livet svårt att genomlida. För personer med psykiska funktionshinder så är det precis så 
som det dagliga livet kan te sig och där ensamhet, isolering och frustration är en del av vardagen. 
Dessa personer kan under sina liv behöva ha kontakt med anhöriga, olika myndigheter och 
stödpersonal så som terapeuter, sjukvårdspersonal, biståndshandläggare etc. för att överhuvudtaget 
kunna ta sig vidare från dag till dag. Svårigheter att kunna uttrycka de behov och önskemål man har 
kan leda till att meningen med livet sakteligt försvinner och individen blir mer sårbar för fysiskt och 
psykiskt lidande. Personer med psykiska funktionshinder som har nedsättningar i de sociala 
funktionerna löper risk i slutändan att få förvärrade symtom eller återfall i psykos och sammantaget 
hotas deras kapacitet att klara de stressmoment de ställs inför i den dagliga livsföringen (Liberman 
et al, 1989). 
 

Sociala färdigheter 

 
Sociala färdigheter kan generellt likställas med social kompetens. Liberman et al (1989, s. 3) 
definition är följande:”In a general sense, social skills are all the behaviors that help us to 
communicate our emotions and needs accurately and allow us to achieve our interpersonal goals”. 
Detta syftar främst till positiva gensvar man får genom interaktion med en persons omgivning.  
 
Liberman et al (1989) menar att social interaktion kan delas in i tre områden: 1) mottagnings-
färdigheter, 2) bearbetningsfärdigheter och 3) sändningsfärdigheter. Mottagningsfärdigheter 
använder man främst till att förstå de signaler och information som omgivningen och motparten 
skickar i en social situation. Eftersom varje situation är unik så är det av stor vikt att mottagnings–
färdigheterna fungerar då de i stort bestämmer gensvaren. När  informationen mottagits så måste 
den bearbetas i fas två. Detta för att kunna plocka fram ett gensvar som passar till situationen. 
Problemlösning är ett viktigt element i detta då människan med hjälp av det kan förutse olika 
reaktioner hos motparten. Det sista steget handlar om sändningsfärdigheter och innefattar främst det 
som verbalt sägs och hur det sägs. Att kunna formulera sig på ett förståeligt sätt genom att sätta ihop 
meningar som motparten kan förstå är lika viktigt som hur det sägs. Hur man framför meddelandet 
har med de paralingvistiska färdigheterna att göra, dvs tonen i rösten, volym och röstläge. Icke 
verbal kommunikation är viktigt för kommunikationen och inkluderar rätt användning av 
ansiktsuttryck, gester, hållning, ögonkontakt och avståndet till den man kommunicerar med 
(Liberman et al, 1989). Förutom ovanstående så lyfter Svensson  (2005, s.221) även fram ”saker 
som svarslatens och den relativa tid som var och en pratar”. Vidare menar han att social perception 
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är viktigt, dvs att kunna känna igen känsloyttringar hos sig själv och andra och kunna inta olika 
perspektiv. Kan man inte se om den andra personen är arg, ledsen eller glad så kan 
kommunikationen ändå misslyckas oavsett om orden kommer i rätt följd. Alla ovanstående 
färdigheter är nyckeln till att kunna kommunicera med andra människor på ett adekvat och 
accepterat sätt.  

Teoretiska utgångspunkter 

 
I litteraturen så förklaras brister i social funktion genom stress-sårbarhetsmodellen (Lieberman et al, 
1989; Svensson 2005). Stress-sårbarheten utgår från genetiska eller biologiska arv hos människan 
som kan förklara symtom och psykosocial dysfunktion (Svensson, 2005). Även miljö kan påverka 
hur en människa påverkas av stress. Denna stress kan lindras genom mediciner, men kan förvärras 
exempelvis genom missbruk som sedan kan leda till försämrade sociala färdigheter och i värsta fall 
återfall i psykos. De områden som försämras är koncentration, problemlösningsförmågan och 
uppmärksamhet, alla vilka är viktiga för lyckade sociala färdigheter. Social färdighetsträning 
kommer in i bilden genom att personen ifråga lärs copingsstrategier som är till för att minska stress. 
Användandet av sociala färdigheter leder till social kompetens vilket är huvudsyftet med social 
färdighetsträning. Stress kan uppstå, enligt Svensson (2005), när en person inte kan använda sig av 
sociala färdigheter på ett adekvat sätt, när man uppvisar avvikande beteende eller när man helt låter 
bli att använda sig av sociala färdigheter när man egentligen borde. Liberman et al (1989) anger 
över- eller understimulans, brist på struktur eller dåliga hemförhållanden som exempel på 
situationer som kan skapa stress hos individen.  
 

Målgruppen för social färdighetsträning 

 

Vem som helst kan ha användning för social färdighetsträning. En närmare titt på målgruppen 
psykiskt funktionshindrade visar att den psykiska sjukdomen i många fall lett till att personen ifråga 
inte fått möjlighet att lära sig de sociala färdigheter som behövs för att klara ett normalt liv, om 
personen blivit avskärmad från omgivningen, exempelvis genom långa sjukhusvistelser (Svensson, 
2005). Många av dessa färdigheter lär vi oss som barn och förfinar desto äldre vi blir. Långa 
sjukhusvistelser gör att personen vistas i en miljö som kanske inte är tillräckligt stimulerande och då 
faller de färdigheter som man normalt sett får tidigt i livet bort. 
 
Liberman et al (1989) skriver att kandidater till social färdighetsträning bör kunna koncentrera sig 
på en uppgift allt från 15 till 90 minuter. Personer som uppvisar uppmärksamhetsproblematik kan ha 
svårt att ta till sig färdighetsträningen. Detsamma gäller om personen har problem med minnet eller 
har akut psykos. Dock så anmärker författarna att det i nästan alla lägen är värt att pröva. Korrekt 
medicinering tillsammans med social färdighetsträning kan ge bra effekt, men mediciner som har en 
lugnande effekt kan visa sig vara problematiska (Liberman et al, 1989). 

 
Bedömning av sociala färdigheter 

 
Bedömningar av sociala färdigheter gör man vanligtvis genom olika former av skattningsskalor. Det 
kan vara allt från enkäter som både brukaren och anhöriga får fylla i, till observationer av terapeuter 
och personliga intervjuer med brukaren själv (Liberman et al, 1989). Skattningsskalor görs för att se 
vilka nedsättningar personen har inom mottagnings-, bearbetnings- och sändningsfärdigheter. 
Svensson (2005) påminner oss om att även om personer med psykiska funktionshinder ofta har 
likartade brister i sociala färdigheter och att problemen i livsområdena är gemensamma så är de 
individuella skillnaderna allt som oftast väldigt stora.  
 
För att bättre kunna bedöma de färdigheter en person har så är det viktigt att se skillnad på 
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instrumentala och affilativa, eller interpersonella färdigheter. Instrumentella färdigheter beskiver 
Liberman et al (1989) som förmågan att införskaffa sig materiella förmåner så som pengar, arbete 
och lägenhet. Affilativa, eller interpersonella färdigheter handlar främst om förmågan att skaffa 
vänner, införskaffa emotionellt stöd och känna värme och gemenskap med signifikanta andra, så 
som familj och vänner. Allt detta för att bättre förstå inom vilka livsområden personen behöver 
träning.  

 
Teorin omsätts i praktiken 

 
Social färdighetsträning kan antingen utövas som gruppaktivitet (4-10 deltagare) eller individuellt. 
Liberman et al (1989) ser många fördelar med att utöva det i grupp, bland annat då de andra i 
gruppen tillför sociala interaktioner mellan medlemmarna som ger möjlighet till många, spontana 
och naturliga möten personerna emellan. Det här ger samtalsledaren bra möjligheter att utvärdera 
och göra fortlöpande bedömningar på deltagarna och möjlighet att positivt förstärka önskvärda 
beteenden. Modellering kan lättare utövas i en grupp och ger rollspelen en mer realistisk karaktär än 
om det endast var terapeuten brukaren skulle spela mot. Det är även lättare för deltagarna att 
motivera sig själva och andra att fortsätta komma till dessa möten, exempelvis för en nybörjare att 
se att någon annan gjort stora framsteg. Individuell coaching fungerar som en bra förstärkare och 
ska ses som ett supplement till gruppträningen, menar Liberman et al (1989). 
 
I praktiken tränar man på att gruppen först introduceras till nya deltagare och att man därefter går 
igenom varför man tränar social färdighetsträning. Detta ger inte bara den nya deltagaren en 
möjlighet att se vad det hela går ut på, men blir även en repetition för gamla deltagare. Efter detta 
får deltagarna i tur och ordning gå igenom tidigare veckans hemläxa och beskriva ett scenario där 
han/hon känt att det blev jobbigt och som denne vill öva på. Här får andra deltagare möjlighet att 
delta i rollspel och komma med förslag på konstruktiva lösningar. Dessa korta rollspel kan sedan 
övas flera gånger med coaching av terapeuten för att sedan få en ny hemläxa till nästa tillfälle. Allt 
detta har som mål att hantera stress på ett bra och konstruktivt sätt, detta uppnås vanligtvis genom 
positiv förstärkning och uppmuntran från samtalsledaren och/eller gruppen. (Liberman et al,1989).  
 
Det finns flera olika typer av behandlingsprogram som varierar både innehållsmässigt såväl som i 
tid och antal träffar per vecka (för fler behandlingsprogram, se Svensson, 2005). Det generella är 
dock att träffarna är från 45-90 minuter långa och hålls åtminstone en gång i veckan över en period 
på minst 6 månader, helst ett helt år (Liberman et al, 1989). Det material som används av brukarna 
och personal i vår studie kallas Ett Självständigt Liv (ESL) och är en svensk variant som baseras på 
det ovanstående redovisade materialet och har samma grundfundament som Liberman et al (1989) 
forksning. ESL har även element av kognitiv beteendeterapi och allmäna erfarenheter vid 
rehabilitering. Den består av en rad olika kapitel som innefattar olika livsområden. Ur den kan 
personal och brukare gemensamt välja de kapitel som brukaren behöver träning inom. Ett 
självständigt liv är utarbetad av den svenska psykologen Per Borell.  

 

2.1.2 Tidigare forskning 
 

Vi väljer att använda oss av forskning med början från 1980-talet. Forskning från slutet på 1980-
talet påvisar främst positiva effekter av social färdighetsträning (Malone, 1989). Studier från 1990-
talet tar mer upp vad som kan vara problematiskt med denna typ av färdighetsträning och vilka 
andra alternativ som kan användas (Daniels & Roll, 1998). Senare forskning visar vidare på vad 
man ytterligare kan göra för att få så effektiv färdighetsträning som möjligt (Gottlieb, Pryzgoda, 
Neal & Schuldberg, 2005; Bellack, 2004).  
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Forskning kring social färdighetsträning sträcker sig över flera årtionden och anledningen till att 
studien innehåller både gammal och ny forskning är för att påvisa de förändringar som hänt under 
årens gång. Både personal och brukare har med stor sannolikhet sett flera skeenden av denna 
utveckling. Det är deras erfarenheter och upplevelser som vi är intresserade av och som är den 
empiriska grunden för den här studien. Att välja forskning som både är gammal och ny bildar en röd 
tråd som det empiriska materialet kan knytas an till. De sökord som användes i sökningen av 
tidigare forskning var: psykiska funktionshinder, social färdighetsträning, personal, brukare. 

 

Forskning för social färdighetsträning 

 
Malone (1989) beskriver i sin studie med hjälp användandet av Grounded theory en kvalitativ studie 
som innefattar personer med psykiska funktionshinder samt personal. Datainsamlingen skedde i 
form av intervjuer med såväl personal som brukare samt observationer. Personalen som deltog i 
studien fick lära sig att använda olika metoder i arbetet med brukarna samtidigt som brukarna själva 
aktivt skulle delta i de olika momenten. Studien lyfter fram sex olika empiriska modeller: Survival 
skills, co-operation, hanging out, checking up, backing och supplementing. (Malone, 1989).  
 
Arbetsmetoderna som nämnts ovan kan i flera avseenden liknas med social färdighetsträning. Det 
går nämligen ut på att lära personer med psykiska funktionshinder att ta kontroll över sitt eget liv. 
Det kan handla om praktiska saker så som att hålla rent hemma, tvätta och laga mat. Till det sociala 
hör att lära sig hur beteendet regleras ute i samhället. Det kan röra sig om en så enkel sak som att stå 
och vänta i matkön utan att tappa självkontrollen. Att lära sig kommunicera på ett smidigt sätt hör 
också hit. Det kan också röra sig om att gå på arbetsintervjuer eller delta i ideellt arbete. Malone 
(1989) anmärker dock att tanken inte är att skapa en perfekt individ, utan istället lära psykiskt 
funktionshindrade att klara sig i sitt vardagliga liv.  
 
Syftet med studien var att utmana den tidigare stereotypa sjuksyster-rollen, dvs då en mer praktisk 
och problemlösande roll. Malone (1989) ville med studien visa att det fanns alternativa angreppssätt 
i arbetet med psykiskt funktionshindrade personer.  
 
Malone (1989) förhåller sig dock kritisk till dåtidens sätt att arbeta med personer med psykiska 
funktionshinder och menar att tidigare metoder var i behov av utveckling. Personalen som deltog i 
studien hade exempelvis ingen tidigare utbildning inom området psykiska funktionshinder. 
 
I en annan studie skriven av Bellack (2004) gjordes jämförelser mellan tre olika arbetsmetoder,  
social färdighetsträning, KBT (kognitiv beteende terapi) och kognitiv rehabilitering. Det som var av 
intresse i den här studien var det positiva resultat som social färdighetsträning visade på. Enligt 
Bellack (2004) är social färdighetsträning den starkaste av dessa tre arbetsmetoder, då den har störst 
empirisk stöd genom att arbetsmetoden utvärderats betydligt fler gånger än sina andra två 
konkurrenter. Detta kan ha en bakgrund i att social färdighetsträning är den äldsta av dessa tre. 
Studier visar på att social färdighetsträning minskar stressnivån hos människor med psykiska 
funktionshinder samtidigt som den ökar livskvalitén hos individen (Bellack, 2004).  
 
Med hjälp av social färdighetsträning visar personer med psykiska funktionshinder klara framsteg i 
olika slags beteenden så som att inleda samtal, att kommunicera och ställa frågor (Bellack, 2004).  
Detta förutsätter hjälp och stöd av anhöriga och personal genom att förstärka de beteenden som 
anses vara bra och till nytta.  
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Forskning emot social färdighetsträning 

 

Bellack (2004) är inte enbart positivt ställd till social färdighetsträning då han menar att brukaren 
kan ha väldigt svårt att generalisera de tränade färdigheterna till praktiskt omsättning ute i 
samhället. Det här, menar han, är inte en överraskning då färdigheterna måste programmeras in och 
förstärkas med hjälp av anhöriga som ger stöd i vardagen. Liberman et al (1989) studier är inne på 
samma linje och menar att om samhället och de signifikanta andra inte ger tillräcklig stöd så är det 
lätt hänt att brukaren går tillbaka till det stadiet som denne var i innan, dvs osäker och isolerad. 
 
Daniels och Roll (1998) är även de bekymrade över att brukaren har svårt att använda sig av sina 
färdigheter i det verkliga livet. Studiens syfte var att jämföra traditionell färdighetsträning med en 
interaktiv beteendeträningsmodell (IBT). Den sistnämnda modellen är bättre på det sättet att den  
implementerar psykodrama metod i träningen, exempelvis spegling, samt att deltagarna får inta 
olika roller och dela med sig av sina erfarenheter (Daniels & Roll, 1998). Detta, menar författarna, 
leder till bättre och mer naturliga interpersonella sociala färdigheter än den standardiserade sociala 
färdighetsträningen. IBT arbetsmetoden användes i grupp, främst för att främja social interaktion 
och möjligheten till att träna de färdigheter som brukarna lärt sig. Den sociala färdighetsträningen 
skedde också i grupp, men här var rollspel, återkoppling och problemlösning de mest centrala 
aspekterna.  
 
15 personer deltog i studien av vilka samtliga hade antingen schizofreni eller allvarlig borderline 
personlighetsstörning. Dessa delades sedan in i tre grupper. En grupp fick IBT träning, den andra 
fick vanlig social färdighetsträning och den tredje gruppen fick ingen som helst träning (Daniels & 
Roll, 1998).  
 
Resultaten visar ingen större skillnad mellan grupperna gällande skattningsskalor, mängden 
symptom eller allmän social förmåga (Daniels & Roll, 1998). Ändå slår de fast att denna form av 
färdighetsträning är att föredra, dvs som gruppaktivitet. IBT-mötena resulterade i mer personliga 
samtal än den gruppen som fick vanlig social färdighetsträning, samt att studien påvisar att de i IBT 
gruppen var bättre på att i möten med andra ta emot, hantera information och kategorisera den. 
Detta resultat var enligt Daniels och Rolls (1998) att vänta då IBT-mötena innehåller fler möten 
individer emellan. 
 

Tillämpningen av den sociala färdighetsträningen 

 
Gottlieb et al. (2005) har utfört en studie i en mindre stad på landsbygden i Amerika för att se om 
det är möjligt att implementera effektiv social färdighetsträning kostnadseffektivt i ett litet samhälle. 
Syftet med studien var att jämföra två testgrupper, ena gruppen som får social färdighetsträning i 
grupp och den andra som utöver denna gruppaktivitet även får individuell ”coaching” av en 
stödperson. Det samhället som studien utförts i har inte haft liknande aktiviteter tidigare så 
författarna har fått starta upp detta som ett projekt.  
 
Båda grupperna bestod av personer som fått diagnosen schizofreni, men utan dubbel diagnos, det 
vill säga utan alkohol- eller drogberoende. Gottlieb et al. (2005) skriver att målgruppen i studien 
rent generellt har sämre sociala färdigheter som understiger gränssnittet. Detta kan tänkas bero på 
exempelvis problem under skolgång, understimulans och isolering.  
 
Social färdighetsträning har som mål att individen skall lära sig nya färdigheter, upprätthålla dessa 
samt kunna använda dessa i olika sociala sammanhang (Gottlieb et al, 2005). Den sistnämnda 
färdigheten är den som varit problematisk, att individen endast kan färdigheterna under 
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gruppträffarna, men har svårt att tillämpa denna kunskap ute i det verkliga livet. Det har gjorts 
försök att åtgärda detta, exempelvis genom hemläxor, men att alla inte har möjlighet att göra detta 
på grund av exempelvis kognitiva nedsättningar.  
 
Första gruppen som enbart fick social färdighetsträning i grupp hade många avhopp. Av åtta 
personer så var endast tre kvar efter den planerade åtta månaders perioden. I grupp 2 som 
inledningsvis bestod av fem personer, var det bara en som inte fullföljde programmet. Resultaten i 
grupp 2 visar att medlemmarna hade höga värden på samtliga variabler, mycket tack vare att 
tränarna såg till så att brukarna fick träning ute i samhället (Gottlieb et al, 2005). Vidare visar 
resultaten att båda grupperna hade sin topp efter halva perioden, det vill säga efter fyra månader, 
men att det mattats av efter åtta månader. Tränarna för grupp 2 rapporterade lysande resultat, men 
brukarna själva upplevde inte lika stora framsteg. Gottlieb et al (2005) skriver att tänkbara 
anledningar till detta kan vara att brukaren blivit mer medveten om sina svårigheter, men att de efter 
inledande framgångarna satt för höga mål eller att de helt enkelt har svårt att bedöma sina 
färdigheter.  
 
Avslutningsvis konstaterar Gottlieb et al (2005) att de personliga tränarna, men också föräldrar och 
andra sociala kontakter, har varit viktiga för att denna metod ska lyckas. Genom emotionellt stöd 
och förstärkning så har de hjälpt brukarna att använda sig av sina färdigheter ute i verkligheten och 
uppföljningar visar att de brukare som deltog i grupp 2 visar på fortsatt förbättrad social förmåga. 
 

Psykofarmakans betydelse för social färdighetsträning 

 
Marder, Wirshing, Mintz, McKenzie, Johnston, Eckman, Lebell, Zimmerman och Liberman (1996) 
har utfört en studie över en två-års period på brukare som har schizofreni för att se eventuella 
skillnader mellan social färdighetsträning och stödjande gruppterapi. Författarna ville även 
undersöka om medicinering kunde ha bidragande effekter på resultatet. Urvalet bestod av 80 män i 
olika åldrar som stabiliserats med hjälp av medicin för att delta i studien. Dessa delades sedan in i 
två grupper, där den ena fick social färdighetsträning och den andra stödjande gruppterapi. En del 
av brukarna fick medicin, en annan del piller i placebo syfte och en tredje fick ingen alls, för att 
kunna se skillnader mellan dessa. 
 
Resultaten visar att med rätt medicinering har social färdighetsträning bättre effekt i större 
utsträckning än gruppterapin, speciellt för yngre brukare i 25-årsåldern (Marder et al, 1996). Vidare 
pekar resultaten mot att rätt medicinering i samband med social färdighetsträning främjar den 
sociala anpassningen. Det finns inte några paralleller med att risken för återfall för någon av 
grupperna skulle vara nämnvärt stora. Den enda grupp där man såg skillnader var den subgrupp som 
endast fick piller i placebo syfte. Där hade social färdighetsträning stora framgångar (Marden et al, 
1996). De brukare som fick medicin skyddades mot återfall på det sättet medan de som inte fick 
någon medicin alls var stabila redan från första början. 
 

2.1.3 Sammanfattning 
 

De redovisade studierna har som gemensam nämnare att social färdighetsträning ställs mot 
alternativa eller tidigare arbetsmetoder för personer med psykiska funktionshinder. Bellack (2004) 
påvisar att social färdighetsträning har störst empirisk stöd bland andra färdighetsträningsmodeller, 
så som IBT. Antagligen för att social färdighetsträning är den äldsta behandlingsmetoden av denna 
typ. Daniels och Roll (1998) menar att även andra metoder kan vara värda att testa. IBT, eller 
interaktiv beteendeträning, har den fördelen att den främjar fler möten mellan brukarna. Det som 
används är spegling, konsten att inta andra perspektiv samt att deltagarna delar med sig av 
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erfarenheter. I social färdighetsträning beskrivs rollspel, återkoppling och problemlösning som det 
mest centrala, alltså mer praktiska moment. Marder et al (1996) lyfter i sin tur fram psykofarmakans 
betydelse. Rätt medicin i samband med social färdighetsträning är viktig för hur slutresultatet blir 
för personer med psykiska funktionshinder. Malones (1989) studie visar att bäst effekt av 
arbetsmetoden uppnås genom att ge brukaren kompetensen att klara av sitt eget liv. Den 
paternalistiska sjuksysterrollen har bytts ut till att jobba med händerna på ryggen, mycket så som 
arbetet ser ut i dagens läge. 
 
Forskningen är inte enbart positiv. Bekymrade forskare påvisar i sina studier att det är svårt att få 
personer med psykiska funktionshinder att använda sig av sina färdigheter ute i det verkliga livet 
(Gottlieb et al, 2005; Daniels & Roll 1998). Senare studier inom området pekar dock på att med 
hjälp av personlig coach och anhörigas stöd är det möjligt att få dessa personer att omsätta sina 
kunskaper även i praktiken (Gottlieb et al, 2005). 
 

2.2 Teorival 
 

För att kunna koppla till studiens syfte, vilket är att öka kunskapen om och utveckla en förståelsen 
av arbetsmetoden social färdighetsträning, väljer vi att koppla studien till två teorier, Bubers teori 
om relationer samt det mellanmänskliga och Goffmans teori om sociala och naturliga ramverk, som 
presenteras närmare under respektive teori.  När det gäller Bubers relationsteori har vi främst valt 
att utgå från Buber, men med finns också Blomdahl-Frejs tolkning av teorin. Inslag av Blomdahl-
Frejs tolkningar finns även med i stycket om det mellanmänskliga.  
 

2.2.1 Relationsteorin och det mellanmänskliga 
 

Mycket av sociala färdighetsträningen sker i mindre grupper där relationer blir viktiga för hur 
färdighetsträningen lyckas. Det är viktigt att dessa relationer fungerar på ett optimalt sätt, dvs att 
personal måste kunna inta ett Jag och ett Det. Detet ställer kraven, utan krav blir det svårt att få ett 
resultat. Jaget värnar istället om det genuina mötet mellan brukare och personal genom  personalens 
påverkan på brukaren, exempelvis stödja och uppmuntra. Syftet med den här studien är att öka 
kunskapen om och förståelsen av de upplevelser och erfarenheter som personal och brukare har av 
arbetsmetoden social färdighetsträning. Därav har teorierna (relationsteorin samt det 
mellanmänskliga) en relevans i arbetet då personal och brukare pendlar mellan ett Jag-Du och Jag-
Det, dvs Subjekt-Subjekt och Subjekt-Objekt, samspel under träningen som också kan påverka hur 
brukare och personal upplever och erfar social färdighetsträning. Det är viktigt att kunna se 
människan bakom Detet, men samtidigt bör vi som yrkesprofessionella stundtals kunna inta en 
annan roll, Jaget och Detet, i det yrkesverksamma livet. Detta betyder inte att relationerna ska 
utesluta varandra. Personal kan även i sin yrkesroll bemöta brukare med genuint intresse för att få 
ett ömsesidigt och dynamiskt förhållande som Blomdahl-Frej (1998) förespråkar.  

 
Relationer  

 
Jag-Du relationen kan ses i två aspekter. Enligt Buber (1923/1997) är detta en grundläggande 
mänsklig relation på så vis att vi alla blir människor i relation till andra människor och kan då 
uppleva gemenskap med andra. Motsatsen till detta skulle betyda att många av oss istället skulle 
uppleva utanförskap och splittring. Blomdahl-Frej (1998) tolkning tyder på att en Jag-Du relation 
karaktäriseras av ett dynamiskt och ömsesidigt bemötande i form av att vi påverkar varandra, vi blir 
till subjekt. Kanske skulle det kunna påstås att en Jag-Du relation handlar alltså om att möta 
människor i nuet, att vi ser på varandra som hela människor.  
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Motsatsen till en Jag-Du relation är Jag-Det. Istället för en subjekt-subjekt relation liknar Jag-Det 
förhållandet istället en subjekt-objekt relation. Buber (1923/1997) skriver att Duet blir istället ett 
Det, ett objekt, ett ting. Kommunikationen i ett sådant förhållande blir således ensidig då relationen 
i sig blir statiskt. Det sker en förskjutning i maktförhållandet människor emellan och istället för ett 
ömsesidigt och dynamiskt bemötande väljer man istället att analysera, behandla, åtgärda eller till 
och med manipulera objektet eller tinget (Blomdahl-Frej, 1998).  
 
Enligt Blomdahl-Frej (1998) kan människor inte existera i någon av dessa relationer konstant, 
istället pendlar vi alla mellan en Jag-Du och Jag-Det relation. På så vis kan känslor omvandlas till 
erfarenheter som sedan kan användas i det vardagliga livet. Kanske är det just detta Buber 
(1923/1997, s.15) menar när han skriver: ”Erfarenhet är Du-avstånd.”, dvs att när känslor blir till 
erfarenhet rör vi oss mot en Jag-Det riktning. Det litteraturen pekar på är att det inte enbart är 
vetenskaplig kunskap som är det enda rätta utan en blandning mellan vetenskap, erfarenhet och ett 
ömsesidigt bemötande, alltså att det finns både en Jag-Du relation samt en Jag-Det relation.  
 

 Det mellanmänskliga  
 

Det mellanmänskliga är enligt Buber (1990) det som sker mellan människor i en Jag-Du relation, 
dvs det handlar om att vi är medvetna om varandra och behandlar varandra som subjekt. Buber 
(1990) skriver vidare att denna relation inte präglas av varken det psykologiska hos individen eller 
miljön, dvs det sociala. På så vis berörs heller inte interaktionen eller beteendena hos människor. 
Samma gäller tankar och känslor hos Jaget och Duet (Buber, 1990). Detta i sin helhet skulle betyda 
att det mellanmänskliga skulle vara helt frikopplat från de faktorer som tidigare nämndes och det 
skulle i sig betyda att det mellanmänskliga således skulle vara unikt, en särkategori eller en 
dimension i tillvaron som Buber (1990) uttrycker sig.  
 
Blomdahl-Frej (1998) lyfter fram sin tolkning av Bubers tankar om väsenmänniskan och 
bildmänniskan. Väsenmänniskan karaktäriseras av att jag låter mitt liv bestämmas av vad jag är. Om 
jag istället intar perspektivet bildmänniskan så lever jag utifrån tanken om hur jag vill göra intryck 
av att vara, dvs jag vill ge en bestämd bild av mig själv för andra. Dessa två aspekter påverkar oss 
ständigt genom en variation av upplevelser i vardagslivet och yrkeslivet (Blomdahl-Frej, 1998). 
Bildmänniskan ger sig oftast uttryck i våra yrkesroller, vi vill kanske framstå som duktiga och 
framåtriktade. Rent privat kan vi vara det motsatta. Dessa två aspekter kan precis som Jag-Du och 
Jag-Det relationen konstant variera. Bara för att vi vill framstå som duktiga betyder det inte att vi 
inte skulle kunna påverkas av ett Du, dvs ett väsen. Vi kan alla således vara både väsenmänniskan 
såväl som bildmänniskan. 

 
2.2.2 Goffmans teori om sociala och naturliga ramverk  

 

För att kunna förstå vilka nedsättningar en person har gällande sociala färdigheter så är det av stor 
vikt att förstå hur denna person upplever och erfar sin omgivning. Ramverken är de scheman som i 
form av erfarenheter kan tas fram i en given social situation och som är viktiga för att människan 
ska kunna fungera i en social samvaro med andra. Nedsättningar i dessa resulterar i beteenden som 
av andra kan uppfattas som annorlunda vilket kan leda till att personen utesluts ur gemenskapen. 
Social färdighetsträning kan hjälpa personer med nedsättningar i de sociala funktionerna att reparera 
och återfå de sociala färdigheter för att kunna leva ett liv som andra (Liberman et al, 1989). Genom 
att identifiera de nedsättningar, som dessa personer kan tänkas ha, är det viktigt att på rätt sätt ge 
stöd i vardagen och bryta isoleringen. Detta kan man göra genom att välja ut lämpliga kapitel i 
ESL-materialet som sedan brukaren kan träna på. Intervjuerna kommer att ge svar på vad dessa 
personer har svårt med i det dagliga livet samt deras upplevelser och erfarenheter av hur social 



 11 
 

färdighetsträning har tillämpats som arbetsmetod med målet att återfå de saknade sociala 
färdigheterna. 
 

Teorin om ramverk (frames) 

 

Goffman (1986) beskriver sin ramverksteori som att en mening i vardaglig bemärkelse är en 
projektion av strukturen, eller formen av de erfarenheter på vilket sätt de manifesterar sig själv. 
Detta kan närmast beskrivas som ramverk för de erfarenheter en individ har och som ständigt byggs 
på av nya ramar.  
 
När en individ känner igen en situation så försöker människan/individen i sin reaktion på en gång 
använda sig av en eller flera givna ramar, eller scheman. Goffman (1986) kallar dessa 
grundläggande ramar för primära ramar.  Detta gör att människor gör saker per automatik, eller 
instinktivt om man så vill, för att ge mening åt situationen. Goffman (1986) skriver att vi människor 
i dessa lägen använder oss av tidigare ramar som referens istället för att skapa nya. Detta beror 
självfallet på om situationen som individen finner sig i är helt ny för henne eller inte. Primära 
ramverk gestaltar sig, enligt  Goffman (1986), som systematiska enheter, förutsättningar och regler. 
Allt som oftast kommer dessa i form av en grundförståelse eller perspektiv. För gruppen personer 
med psykiska funktionshinder kan det ta längre tid, eller vara svårt att ta fram korrekta ramverk i en 
given situation. 
 
Oavsett hur dessa ramverk är organiserade så möjliggör de för personen att lokalisera, begripa, 
identifiera och klassificera ett närmast oändligt antal konkreta händelser (Goffman, 1986). Denna 
process sker utanför medvetandet. Om det inte gjorde det så skulle vardagen bli olidlig att 
genomleva. För personer med psykiska funktionshinder kan det orsaka stora problem då de i många 
fall blir tvungna att tänka en extra gång för att kunna lokalisera gångna händelser. Detta gör att 
processen inte går med samma flyt som de borde. Goffman (1986) identifierar två olika sorters 
primära ramverk i samhället, de naturliga och de sociala.  
 

 Naturliga ramverk 

 
Naturliga ramverk identifierar händelser som vi ser som oriktade och o-orienterade, i strikt mening 
rent fysiska händelser (Goffman 1986). Vidare menar han med detta att saker i den fysiska världen 
händer oberoende av vår inverkan. Det finns ingen ”regissör” som dirigerar händelser, något som 
Goffman (1986) beskriver som determinism. Vädret är ett exempel som människan inte rår över, 
likaså tiden som sådan, irreversibel och som delas av alla. 
 

 Sociala ramverk 

 
Sociala ramverk bidrar till bakgrundsförståelsen för händelser som har ett mål och styrs av en vilja 
(Goffman, 1986). För att detta ska vara möjligt så krävs en förmåga att kontrollerat använda sig av 
intelligens och att det är ett levande väsen, i det här fallet människan (Goffman,1986). Händelser 
kan styras genom påverkan, exempelvis genom hot, skryt eller smicker. Dessa måste i sin tur ses i 
en standardiserad omgivning med gemensamma regler. Den sociala bedömningen baseras på 
handlingens ärlighet, effektivitet, säkerhet och taktfullhet etc. (Goffman, 1986). Som vi ser så går 
handlingens konsekvenser i en följd: mål/vilja ---> handling ---> påverkan ---> regler ---> social 
bedömning.  
 
Allt detta sammantaget bildar en sorts kontrollfunktion som märks bäst då en handling blockeras 
eller avvisas (Goffman, 1986).  Då krävs det av oss som individer speciella motaktioner eller 
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korrigeringar. Dessa fall kräver både motivation och intention för att hjälpa oss att hitta de rätta 
ramverken som leder oss ur knipan. För personer med psykiska funktionshinder är det allt som 
oftast det avvikande beteendet som människor lägger märke till. Social färdighetsträning kan hjälpa 
till att lära individen dessa motaktioner och hur man kan korrigera ett beteende om det blivit fel. 
 

  
Sociala kontra naturliga ramverk 

 
Människan vill så gärna tro att det är vi som ska styra det som händer, men en förutsättning då är att 
naturens gränser respekteras (Goffman, 1986). Människan kan exempelvis skydda sig mot 
asteroider/meteoriter som hotar vår existens, men samtidigt kan naturen vara otroligt grym och 
skoningslöst ta liv genom naturkatastrofer, så som tsunamis och jordbävningar. Naturen sätter de 
gränser för vad vi människor förmår att göra. Exempelvis hindrar gravitation oss människor från att 
sväva ut i rymden.  Människan kan förutspå väder, det är en handling med intention. Vädret däremot 
blir inte alltid så som förutspåtts, naturen är blind. Det finns ett kausalitetssamband mellan dessa två 
händelser, skriver Goffman (1986), att förutspå vädret och sedan hur det faktiskt blir.  
 
Goffman (1986) påminner oss om att alla sociala ramverk inkluderar regler av något slag. En slags 
gemensam förståelse för vad vi gör och varför, exempelvis våra lagar. Goffman (1986) belyser detta 
med två exempel: Att spela schack kontra lära sig trafikregler. I båda fallen styrs vi av regler, men 
schackspelarna har en gemensam förståelse för  varför de spelar. Trafikskyltar visar vart vi skulle 
kunna åka, men inte varför vi skulle vilja åka dit överhuvudtaget. De finns endast där för att styra 
oss i en viss riktning, förutsatt att det är dit vi vill.  
 
Att vissa ramverk måste delas av en grupp för att de ska förstås av gemenskapen som helhet är 
ganska naturligt. För att vi ska kunna tro på ”gudomligt ingripande” exempelvis, så kräver detta en 
gemensam religion och att medlemmarna delar denna. Även åskådare som inte är del av en handling 
använder sig av sina ramverk. Om en person snubblar så kan det av åskådaren tyckas roligt medan 
det för den drabbade inte är det. Vi gör ständigt konstanta bedömningar av saker och händelser 
utifrån våra egna ramverk. Vad som är bra för mig är nödvändigtvis inte bra för någon annan.  
 

2.2.3 Sammanfattning teorier 
  

Sammantaget kan konstateras att vardagslivet kan beskrivas och görs förståeligt genom ramverken, 
då dessa förhoppningsvis övertygar människan om att de saker hon åtar sig är genomförbara. 
Ramverken som människan har, främst sociala, har som funktion att människan ska fungera i 
samhället och de situationer hon ställs inför och som även påverkas av de naturliga ramverken. 
Vissa saker rår inte människan över, de händer ändå. Dock så kan situationer te sig olika för 
personer med psykiska funktionshinder, men det är här den sociala färdighetsträningen kommer in. 
Den har till uppgift att korrigera de handlingar som inte av allmänheten ses som socialt accepterade. 
Vi anser att denna teori är användbar till att belysa de svårigheter som dessa personer dagligen står 
inför. Genom social färdighetsträning kan man förstå hur dessa människors ramverk fungerar och 
vad som måste kompletteras för att han/hon kan klara sin vardag självständigt. Vår studie vill med 
hjälp av de upplevelser och erfarenheter som brukare och personal har av social färdighetsträning 
förstå individens egna ramverk.  
 
Vilken av rollerna Jag-Du eller Jag-Det vi förhåller oss till är svårt att avgöra, det beror på personen 
i fråga samt situationen han/hon befinner sig i. Det som är viktigt att komma ihåg är att det handlar 
om två personer i ett möte, således går Jag-Du och Jag-Det åt båda hållen. Teorin har som avsikt att 
ge en återspegling för syftet i studien, dvs att öka förståelsen av och kunskapen om brukarens och 
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personalens upplevelser och erfarenheter av social färdighetsträning. Intervjusvaren kommer att 
studeras och tolkas med hjälp av de teoretiska glasögonen som används för att finna kopplingar 
mellan teori och praktik om sådana  finns att hitta. Koppling till social färdighetsträning kan ses i de 
mellanmänskliga mötena som sker mellan brukare och personal där både personal och brukare 
pendlar mellan en Jag-Du och en Jag-Det relation som är dynamisk, dvs skiftande i förhållande till 
situation.  

3. Metod 
 

Syftet med studien är bidra med kunskap om och en förståelse av social färdighetsträning. Därför är 
fokuset inriktad på brukarens och personalens upplevelser och erfarenheter kring arbetsmetoden 
social färdighetsträning. Det är därav ingen statisk kunskap vi är ute efter, det behöver alltså inte 
vara på ett visst sätt. Kvale (1997, s.9) ställer sig frågan ”Om man vill veta hur människor uppfattar 
sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”. Detta lägger grunden för den kvalitativa 
intervjun, viljan att ta reda på någonting som en annan människa har åsikter om och erfarenhet av. 
 
Enligt Kvale (1997) bygger den kvalitativa forskningsintervjun upp kunskap, dvs det rör sig om ett 
dynamiskt samspel mellan två aktörer där möjlighet att inhämta ny kunskap finns tillgänglig i form 
av tankar, känslor och iakttagelser. Följdfrågor kan ställas vid behov för att förtydliga intervjusvaren 
ytterligare. Därav blir samtalet en grundläggande form för det mänskliga samspelet, en viktig aktör i 
det hela (Kvale, 1997). Detta möjliggör grunden till att kunna inhämta nya upplevelser, erfarenheter 
och förståelse för att på så vis också kunna bidra med ny och relevant kunskap. 
 
Kunskap, som studien har till mål att frambringa, är de reflektioner och känslor som brukare och 
personal har kring arbetsmetoden social färdighetsträning. Reflektionen kring arbetsmetoden för 
innehållet i intervjun mot en metanivå där respondenten eller informanten har möjlighet att betrakta 
den sociala färdighetsträningen ur andra synvinklar som de kanske inte tänkt eller funderat kring 
tidigare. Det kan röra sig om kritisk granskning, användandet av arbetsmetoden och tillämpningen 
av den. Frågor som kan beröras här är hur, var och när social färdighetsträning används.  

 
Detta kapitel kommer att beskriva de metodval som görs i studien. Metodavsnittet är ett led i 
processen, ett hjälpmedel, för att kunna besvara de frågeställningar som tidigare ställts i studien 
samt återspegla syftet i det vi ämnar att studera. 

 

3.1 Forskningsansats och metodval 
 

Motiv för en kvalitativ studie 

 
Syftet med studien är att öka kunskapen om och förståelsen av social färdighetsträning, därför 
kommer metodvalet genomsyras av en kvalitativ metod genom att studera brukarens och 
personalens upplevelser och erfarenheter av arbetsmetoden social färdighetsträning. Brukarens 
upplevelser och erfarenheter är viktiga att betrakta då de själva är experter på sina liv. Möjligheten 
att få studera hur de upplever social färdighetsträning är ett av huvudmålen med studien. Personalen 
kan bidra till studien genom att dela med sig av sina yrkeserfarenheter och upplevelser de är med 
om dagligen i arbetet med brukarna.  
 
För att fånga upp personalens och brukarens upplevelser och erfarenheter så väljer vi att intervjua 
personal och brukare. Därav blir personal som arbetar med social färdighetsträning av intresse samt 
brukare som har arbetsmetoden som ett hjälpmedel i vardagen. Här presenteras ett annat slags 
”expertutlåtande” från människor som har arbetsmetoden som redskap i det dagliga arbetet. Med   
expertutlåtande menas inte professorer eller annat bildat folk som arbetat fram ESL-materialet utan 
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personalen som använder arbetsmetoden som praktisk hjälpmedel för att kunna stödja brukaren i sitt 
dagliga liv. Brukaren är istället expert på sitt eget liv då han/hon vet bäst vad de behöver ha hjälp 
och stöd med.  
 
Det är viktigt att känna till att vi ämnar att studera hur arbetsmetoden social färdighetsträning 
upplevs fungera i praktiken, samt vilka erfarenheter som finns inom området, utifrån de två olika 
perspektivvalen, dvs brukarperspektiv samt personalperspektiv. Med hjälp av intervjusvaren kan  
tolkningar göras för att se hur dessa två grupper upplever en och samma arbetsmetod. Starrin (1994) 
beskriver kvalitativ metod som en metod som tar sitt avstamp från de subjektiva upplevelserna en 
individ kan tänkas ha. Därför är kvalitativ metod ändamålsenlig i denna studie.  
 

Perspektivvalens dolda sidor 

 
Vad är den första associationen när någon nämner ordet klient eller brukare? Tankarna vandrar 
snabbt vidare till associationen ”en människa i behov av hjälp”. Yrkesprofessionella inom området 
social omsorg väljer alltså att kalla människor klienter eller brukare för att kategorisera dem in i 
fack så att de utifrån det ska kunna planera och utföra vissa tjänster. Eliasson (1995) lyfter fram 
detta som klientperspektivet. Själva ordet klient/brukare innehåller ett perspektiv i sig i form av att 
det etikettiserats så av en myndighet.  
 
Det händer att perspektivvalet som görs ligger oss nära, kanske allt för nära. Det kan handla om att 
inta ett personalperspektiv, som dels gjorts i denna studie, men studien lyfter också fram ett  
klient/brukar perspektiv för att belysa båda sidorna av myntet. Forskare kan inte fullt ut förstå 
brukarnas upplevelser, men en strävan till att belysa deras sida av vad social färdighetsträning 
betyder för dem kan göras. Eliasson (1995) lyfter fram fenomenet perspektivsvalets dolda sidor och 
menar på att alla är människor av kött och blod och väljer därav också perspektiv och sida. Det kan 
verka självklart att göra det, men det bör finnas ett medvetande om de dolda aspekterna av våra 
perspektivval. Att ha ett helt objektivt och neutralt förhållningssätt inför intervjuerna med personal 
och brukare är således en omöjlighet, men det kan vara ett eftersträvansvärt mål så långt möjligt.  
Eliasson (1995) skriver att forskare aldrig riktigt kan belysa den sociala verklighet vi befinner oss i. 
Forskarens roll ska istället vara att försöka kasta ljus över det som tidigare inte kommit fram, det 
som fortfarande är obelyst (Eliasson, 1995). 
 
I denna studie kommer vi inte att inta en djupare roll eller perspektiv gällande brukarna. Vi kommer 
alltså inte ingå i någon slags arbetsgrupp för att komma brukarna så nära som möjligt. Istället är 
tanken att få fram brukarnas upplevelse och erfarenheter av vad social färdighetsträning betyder för 
dem här och nu genom intervjuer. På så vis kan brukarnas upplevelser omvandlas till konkret 
kunskap genom att belysa det utifrån utvalda teorier (Buber & Goffmans teorier, se sid 9 och 
framåt). Teorierna används för att nå en metanivå, dvs där respondenten börjar reflektera kring 
samtalets syfte och form (Kvale, 1997). Vidare används teorierna också för att kunna generalisera 
den kunskap som studien till slut resulterar i. Detta återspeglar delar av syftet med arbetet, att bidra 
med ny kunskap gällande brukarperspektivet.    
 

Skillnad mellan upplevelse och erfarenhet 

 
Människor kan uppleva social färdighetsträning på en rad olika sätt oavsett tidigare erfarenheter av 
arbetsmetoden. Därför blir också upplevelserna viktiga för studien då det sällan är två individer som 
upplever en och samma sak på exakt samma sätt. Det kan ha att göra med de två rollerna, personal 
och brukare, som studien berör. Brukarens och personalens perspektiv kan gå isär gällande 
arbetsmetoden. Det intressanta här blir då varför tycker människor lika/olika? Vidare är syftet att 
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uppmärksamma de erfarenheter som brukare och personal har av social färdighetsträning. Vissa i 
personalen har kanske arbetat längre med arbetsmetoden än andra, vilket kan påverka de svar som 
ges under intervjuerna. Därför får också erfarenheterna i studien en framträdande roll. Således blir  
kunskapen om, både erfarenheter och upplevelser, viktiga för studien. På det sättet kan analysen av 
intervjuerna visa hur erfarenheter från både personal och brukare kan komma att påverka det 
slutgiltiga resultatet. Upplevelser är det som visar sig här och nu, medan erfarenheten har ett längre 
tidsperspektiv, dvs är erfarenheter är ett uttryck för upplevelser över en längre period.  

 
3.2 Datainsamlingsmetoder 

 
Eftersom vi som intervjuare känner att intervjusituationen är i behov av viss styrning så kommer  
halvstrukturerad intervjumetod att användas. Detta har sin motivering i att den halvstrukturerade 
intervjumetoden låter styra riktningen i intervjun, genom exempelvis riktade frågor med möjlighet 
till följdfrågor, utan att för den delen hindra respondenten/informanten från att berätta det 
brukaren/personalen vill. Viss typ av styrning, anser vi, måste användas för att intervjun ska hållas 
på rätt spår så att det i slutändan går att svara på de övergripande mål som studien har att besvara. 
För att datainsamlingen ska bli möjlig så kommer intervjuerna att dokumenteras med hjälp av 
bandspelare.  
 

Samtalsområden  

 
Samtalsområden utformas och samlas i en guide för att underlätta intervjuerna. De utformas på så 
vis att ett enkelt ja- eller nejsvar inte är möjliga. Det ska resultera i att få fram svar där det finns en 
motivering bakom då ett enkelt ja- eller nejsvar inte svarar på de upplevelser som personal och 
brukare har samt hur deras erfarenhetsbakgrund ser ut. Såldes ställs också följdfrågor.  
 
Samtalsområdena i brukarintervjun bör utformas på ett sätt så att brukaren förstår vad det är vi vill 
fråga om samt att han/hon själv kan berätta det som han/hon känner är viktigt. Samtalsområdena för 
brukare skiljer sig åt i jämförelse med personalfrågorna. Dels bör frågorna vara relativt korta och ett 
enkelt språk bör användas så att brukaren förstår frågan. Följdfrågor ställs för att få ytterligare 
klarhet till svaren. Frågorna bör alltså vara konkreta och riktade mot de sociala bitarna i 
färdighetsträningen.  
 
Samtalsområdena gällande personalintervjuerna kommer ta upp mycket av de erfarenheter som 
personalen har så som utbildningsbakgrund och hur länge den intervjuade arbetat med social 
färdighetsträning. Detta i sig ökar validiteten i studien, dvs får vi fram de fenomen som intresserar 
oss och som är relevanta för studien (Kvale, 1997). Frågorna i personalintervjun kan vara längre och 
mer omfattande, med möjlighet till följdfrågor för att få analyser och reflektioner kring social 
färdighetsträning. Frågorna kan på det sättet vara mer öppna till sin natur då samtalet sker kring och 
om ämnet.  
 
Beträffande brukarintervjun bör frågorna vara ställda på ett sådant sätt att de inte kränker 
respondenten på något vis då frågorna kan bli mer enskilda och av privat karaktär i jämförelse med 
personalintervjuerna. Personal kan tänkas distansera sig lättare från arbetsmetoden pga sin yrkesroll. 
Brukarna kan bli illa berörda om samtalsområdena skulle spegla en negativ karaktär angående 
gruppen psykiska funktionshinder. Det är inte det som är syftet med studien utan istället få ta del av 
de erfarenheter och upplevelser som brukaren har. De två grupperna har olika samtalsområden då vi 
studerar arbetsmetoden social färdighetsträning ur två olika perspektiv. Guiden för samtalsområdena 
prövas genom en pilotintervju innan den används i praktiken för att  få korrigeringar gjorda i guiden 
för samtalsområdena.  



 16 
 

 
3.3 Databearbetning och metod för tolkning och analys 

 
Transkribering 

 
För att problematisera själva transkriberingsprocessen ställer vi oss frågan: Ska transkriberingen av 
intervjuerna ske ordagrant eller inte? Eftersom intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av 
bandspelare aktualiseras frågan. Kvale (1997) menar att inspelade intervjuer oftast kan vara väldigt 
osammanhängande, men att det just är det osammanhängande som kan dölja och bilda mönster i 
själva innehållet. Det kan vara allt från upprepningar av ord till ansikts- och kroppsuttryck. Studiens 
syfte spelar en stor roll i det hela. Eftersom syftet är att samla kunskap om upplevelser och 
erfarenheter av social färdighetsträning vilket gör att det är själva innehållet i intervjuerna som är 
viktiga och inte ord och upprepningar som oftast framkommer i talspråk så som exempelvis orden 
”typ” och ”liksom”. Dessa ord varken beskriver eller bidrar med någonting till syftet i studien.  
 
Ur etiska aspekter kan transkriberingen också påverka utfallet. Vissa intervjupersoner kan få en 
mindre chock av att läsa det de har sagt under intervjun om den skrivits ordagrant på papper då de 
kan känna att de uttryckt sig på ett osammanhängande sätt. Förvirrat tal och osammanhängande 
meningar kan indikera på lägre förståndsgåvor som också kan stigmatisera och utmärka vissa 
enskilda personer eller grupper (Kvale, 1997). Med hänsyn till både personal och brukare hölls 
därför transkriberingen i studien på en formell och skriftspråklig nivå  

 

Tematisering 
 

Utskrifterna från intervjuerna granskades för att lokalisera teman eller mönster som kan visa sig i 
materialet, som liknar det Kvale (1997) kallar för AD HOC metoden. Det är dock inte endast teman 
och mönster som är intressanta i studien. Även det som avviker i intervjusvaren kan vara viktigt att 
fånga upp då reflektioner kring varför svaren avviker från varandra kan vara av kvalitativt intresse. 
Att svaren kommer att skilja sig i någon grad kan förväntas då det handlar om människors 
upplevelser och erfarenheter av social färdighetsträning. Social färdighetsträning kan upplevas på 
en rad olika sätt och att två människor upplever social färdighetsträning på samma sätt är inte 
speciellt troligt. På så vis motsvarar det också studiens syfte då vi är ute efter de unika 
upplevelserna och erfarenheterna som brukare och personal kan tänkas ha. 
 
Efter att teman hade identifierats så påbörjades tolkningen av data som tolkas i ljuset av studiens 
syfte. Tolkningsprocessen sker i fyra olika steg. 1) Läsa igenom transkiberingarna, 2) göra en 
grundläggande tolkning med studiens syfte som avgränsning, 3) formulera en helhet, samt 4) 
formulera teman och underteman. De utvalda teman ska alltså kunna svara på personalens och 
brukarnas upplevelser och erfarenheter och på så vis kunna öka kunskapen om och förståelsen av 
social färdighetsträning. Efter tolkningen av data påbörjas analysen. Analysen är den del då det 
empiriska materialet kopplas till teorier samt tidigare forskning.  
  
Tematiseringen och analysmetoden är inspirerade av den hermeneutiska tolkningsmetoden. Vi kan 
exempelvis se vikten av en ständig växling mellan helhet och delar då båda dessa delar är av  
kvalitativ intresse som tidigare nämnts. Delar av ett fenomenografiska angreppssätt förespråkar en 
mer beskrivande funktion av det som visar sig (Kvale, 1997). Det som visar sig är därav av intresse 
då den fångar upp individens upplevelser och erfarenheter av social färdighetsträning här och nu.    
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Förförståelse 

 

Vår förförståelse består av den tidigare erfarenhet som förvärvats under åren på högskolan samt 
erfarenheten från praktikperioden. Förförståelsen kan ha betydelse under intervjusammanhanget. Å 
ena sidan underlättar förförståelsen genom att ha kunskap om vad social färdighetsträning är för 
någonting samtidigt som viss förståelse för vad psykiska funktionshinder är och vad det har för roll 
för helheten. Å andra sidan kan de också begränsa sikten i och med att det redan innan finns vissa 
förutfattade meningar och på så vis kan vi som intervjuare också missa vissa viktiga aspekter i 
intervjuerna. Kvale (1997) nämner att det är viktigt att vara så medveten som möjligt om sina egna 
förutsättningar och former som kan komma att påverka tolkningen av data. Det kan tänkas handla 
om perspektivval och sättet att se på fenomenet ifråga. 

 

3.4 Val av deltagare 
 

Deltagare 

 
Valet av respondenter och informanter i studien gjordes med hjälp av två sk ändamålsenliga urval. 
Detta betyder att det finns en idé bakom varför vissa individer ingår i studien. Det kommer att i sin 
helhet finnas två grupper av människor som intresserar oss i denna fråga. Dels brukarna, som har 
psykiska funktionshinder och dels den personal som arbetar på särskilda boenden och som använder 
sig av arbetsmetoden social färdighetsträning i det dagliga arbetet. Brukarna i studien benämns som 
respondenter och personal benämns som informanter. Det som dessa två grupper har gemensamt är 
att de båda har att göra med själva arbetsmetoden social färdighetsträning. Genom att intervjua 
personal och brukare var syftet alltså att öka förståelsen av arbetssättet social färdighetsträning, 
samt att se hur de två grupperna upplever situationer då arbetsmetoden används.  
 

Kriterier för brukare och personal 

 
I studien utgår vi från att brukaren i fråga är minst 18 år och uppåt och bor i ett särskilt boende 
enligt biståndsbeslut inom ramen för kommunal myndighetsutövning. De brukare som deltar i 
studien ska ha haft en varaktighet på sin psykiska funktionshinder i minst ett år. Alla psykiska 
tillstånd som har eller kunde ha diagnostiserats ska räknas in i begreppet funktionsnedsättning. Det 
finns ingen slutgiltig tidsram för hur länge den aktuella psykiska funktionshindret håller i sig. 
 
Personal skulle helst ha en beteendevetenskaplig utbildning i botten för att vi ska kunna försäkra oss 
om en mer ändamålsenlig källa till kunskap och att vi då får en mer nyanserad bild av 
arbetsmetoden social färdighetsträning. Man behöver inte enbart ha läst beteendevetenskapliga 
programmet på högskola för att kunna uttala sig om erfarenheter och upplevelser av arbetsmetoden 
social färdighetsträning. Därav kunde också mentalskötare med lång yrkeserfarenhet intervjuas. 
Syftet med studien är att utforska de erfarenheter, men också de upplevelser som personal har av 
social färdighetsträning. Upplevelser kan både den utexaminerade beteendevetaren förse oss med, 
precis så som han eller hon som arbetat en längre tid med social färdighetsträning. Holme och 
Solvang (1997) skriver att  valet av informanter spelar en viktig roll då vi som intervjuare kan 
påverka innehållet i studien genom att välja människor som har goda kunskaper och erfarenheter 
inom området. 
 

Förfaringssätt 

 
För att hitta lämpliga intervjupersoner till studien kontaktades en områdeschef inom 
socialpsykiatrin. Områdeschefen har ordnat så att vi kommit i kontakt med enhetschefer som i sin 
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tur  ordnat fram fem respondenter och sex informanter som arbetar med den aktuella arbetsmetoden, 
dvs social färdighetsträning. På det sättet fick vi tag på dels brukare (respondenter) och personal 
(informanter) som uppfyllde de kriterier som var relevanta för studien.  
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som säger någonting om studiens kvalitet. Reliabilitet är 
tillförlitligheten i studien medan validitet är giltigheten (Giddens, 1998). Tillförlitligheten i 
intervjuerna kan bli svår att garantera fullt ut. Detsamma gäller överförbarheten (reliabilitet) i 
studien då det endast handlar om våra tolkningar som görs med hänsyn till förförståelse, 
perspektivval, teorier och den empiriska material som intervjuerna resulterar i. Dock kan det 
framkomna data som är av intresse för annan forskning trots att den inte behandlar exakt samma 
forskningsfråga eller syfte.  
 

Reliabilitet i studien 

 
Beträffande tillförlitligheten i studien kan det vara svårt att vara helt säker på att intervjupersonerna 
kommer svara sanningsenligt på intervjufrågorna. Det kan handla om att intervjun inte hålls i en 
naturlig miljö för individen eller att svaren kanske skulle se annorlunda ut om intervjun är en 
gruppintervju där deltagarna i interaktion med varandra kan yttra andra åsikter än om de skulle ha 
utförts individuellt (Ryen, 2004). Därav kan tillförlitligheten i studien bli svår att garantera fullt ut, 
men en strävan till att göra detta möjligt gjordes. Det kan handla om att intervjun hålls på  
respondentens och informantens villkor för att få så sanningsenliga svar som möjligt. På det sättet 
skapas en god grund i intervjutillfället vilket också kan bidra till en ökad tillförlitlighet.     
 
Gällande säkrande av en högre reliabilitet i studien dokumenterades intervjuerna med hjälp av 
bandspelare för att sedan låta flera olika personer granska materialet, i det här fallet två personer, för 
att till sist göra jämförelser dem emellan. Ryen (2004) menar på att om intervjuaren endast 
antecknar det som sägs under intervjun så har materialet redan genomgått en första sållning. Därav 
är det bättre att spela in intervjuerna för att detta inte skall inträffa. Detta ser vi som en fördel då vi 
var två som arbetade med samma material och på så vis kunde jämförelser göras med de tolkningar 
som framkommit sinsemellan.  
 
Har forskaren tolkat materialet rätt? För att svara på frågan så ska forskaren belysa de utvalda teman 
med lämpliga citat som beskriver den tolkning som gjorts. Då bör de mest ändamålsenliga citaten 
plockas ut då hela intervjuer inte är lämpligt att citera. Citaten ger tolkningarna innebörd genom att 
visa på att intervjusvaren har tolkats rätt. Reliabilitetsbegreppet handlar också om huruvida 
utomstående kan identifiera de teman som visar sig i arbetet samt om tolkningarna av dessa teman 
varit korrekta (Alexandersson, 1994).  

 
Validitet i studien 

 
Ett led i att stärka validiteten är genom att göra provintervjuer med de intervjufrågor studien 
innehåller. Då visar det sig om frågorna återspeglar syftet och forskningsfrågan. En genomtänkt 
formulering av intervjufrågorna blir därför viktig. De ska avspegla det vi ämnar att studera med 
studien. Med dåligt formulerade intervjufrågor riskerar studien gå miste om det kvalitativa 
innehållet i brukarnas och personalens upplevelser och erfarenheter. Kvale (1997, s. 221) skriver: 
”Validering bygger på osäkerhetens och den kvalitativa sannolikhetens logik, där det alltid är 
möjligt att argumentera för eller mot en tolkning, att konfrontera tolkningar och döma mellan 
dem.”. Vad är då sann kunskap för någonting? Det kan bli svårt att ifrågasätta sanningshalten i 
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personalens och brukarnas utsagor. Vi är i den här studien inte ute efter en sann kunskap utan 
tolkningar av människors upplevelser och erfarenheter.  Därav kom studien istället att bestå av en 
eller flera tolkningar som vi argumenterar för. Genom att vara två som arbetar med denna studie kan 
validiteten öka genom att vi är två som granskar intervjumaterialet. Detta bidrar till en mer enhetlig 
tolkning av det empiriska materialet.  
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 

Maktperspektiv 
 

Allt som oftast finns en maktaspekt människor emellan, i det här fallet mellan intervjuaren och  
respondenten, dvs brukaren. Eliasson (1995) menar att makten att definiera den svaga gruppens 
problematik finns hos hjälpgivaren, nämligen hos intervjuaren. För att uppnå en maktbalans intas de 
svagas perspektiv i frågan istället för ett uppifrån och utifrån perspektiv som både objektiverar och  
etiketterar människor. Detta skapar obalans mellan intervjuare och respondent/informant. Med detta 
i åtanke formulerades intervjufrågorna på ett sätt som inte etiketterar människor på ett negativt sätt. 
I den här studien vet vi att respondenterna tillhör en specifik och diskriminerad grupp i dagens 
samhälle. Det studien vill belysa är alla de värdefulla delar beträffande arbetsmetoden social 
färdighetsträning som endast denna unika grupp, personer med psykiska funktionshinder,  kan förse 
oss med.  
 

Betraktandet av kunskap 
 
Betraktandet av kunskap är en annan viktig etisk fråga som kan diskuteras. Vilken vikt läggs på 
respondenternas och informanternas svar? På vilket sätt frambringar dessa unika perspektiv ny 
kunskap? Eliasson (1995) betonar vikten av andra kunskapsformer än enbart den vetenskapliga. 
Kunskapsproduktion kan också byggas på människors erfarenheter och insikter. Det bör också 
nämnas att studien inte är ute efter sk skönmålning av social färdighetsträning utan istället söka 
efter förståelse och begriplighet i brukarens och personalens erfarenheter och upplevelser av 
arbetsmetoden social färdighetsträning. Det kritiska förhållningssättet måste därav finnas med hela 
vägen för att vi inte ska bidra till att eventuella fördelaktiga myter hålls vid liv (Eliasson, 1997). 
 
Det som kan vara bra att tänka på är att intervjusvaren kan bli aningen färgad av ett ensidigt 
perspektiv på själva arbetsmetoden. Har personal exempelvis reflekterat kring arbetsmetoden eller 
är det bara någonting som bedrivs inom verksamheten för att det anses vara bra? En av 
intervjufrågorna berör denna punkt genom att ta reda på hur personal uppfattar arbetsmetoden samt 
hur de reflekterar kring dess för- och nackdelar. Genom att få svar på denna fråga, dvs hur väl 
reflektioner eller analyser av social färdighetsträning har gjorts, kan sedan tolkningar göras för att se 
hur personal betraktar kunskap och hur den används i praktiken.  
 

Fyra forskningsetiska principer 

 
I intervjuundersökningen ska de fyra forskningsetiska principerna tillämpas. Ansvarig utgivare för 
dessa är HSFR, Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet. De fyra huvudreglerna är: 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskap-
srådet, 2009). 
 
Informationskravet går ut på att informera deltagande personer om vad syftet med studien är samt 
att det är frivilligt att deltaga i intervjuerna. Samtyckeskravet går ut på att deltagaren själv ska 
bestämma över sitt deltagande i studien. Han/hon kan exempelvis välja att avbryta när som helst 
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under intervjun. Vi behövde alltså få ett samtycke från individen själv. Konfidentialitetskravet 
bygger på idén om att alla uppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, dvs att 
känslig information behandlas på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna eller 
identifiera personen i den färdiga studien. Den fjärde och sista punkten är Nyttjandekravet. 
Uppgifterna som insamlats under studiens gång får endast användas till forskningsändamål, dvs till 
denna studie. (Vetenskapsrådet, 2009). 

 
Etiska överväganden och ställningstaganden 

 

Som en led i att uppfylla de fyra kraven som nämnts ovan kommer vi rent praktiskt att utforma ett 
missivbrev där vi berättar om syftet med studien, vilka vi är och vad informationen som erhålls 
kommer att användas till, samt att det är frivilligt att delta i studien. Samtliga fyra forskningsetiska 
principerna kommer muntligen att lyftas fram innan intervjuerna börjar så att den intervjuade kan ta 
ställning till om denne vill delta i studien eller inte.  
 
De fyra forskningsetiska principerna kan vara olika svåra att uppfylla eller genomföra beroende på 
studiens syfte. Eftersom studien berör såväl brukare som personal kommer konfidentiallitetskravet 
att uppmärksammas samt problematiseras och diskuteras. Respondentens och informantens 
konfidentiallitet kan vara svår att skydda. Många gånger kan andra i personalen se eller höra vilka 
som ska delta i studien, dock kan de inte veta vad som har sagts under själva intervjun. För att 
hindra att andra ska kunna veta eller ta reda på vem som har sagt vad så kommer intervjusvaren vid 
behov skrivas om på ett sådant sätt att de inte utmärker vissa enskilda individer. Brukarnas 
konfidentiallitet kan inte skyddas mot att personal vet vilka som ska delta i studien då de oftast blir 
personalens uppgift att ta reda på vilka brukare som kan tänka sig ställa upp på en intervju. Gruppen 
brukare blir också mindre då alla inte berörs av social färdighetsträning vilket också gör att andra 
brukare kan få reda på vilka som ställt upp i studien, men som tidigare nämnts kan de inte veta vad 
som sagts under intervjun. Dock kan ingen utifrån ta reda på vilka deltagarna i studien är då namnen 
på de berörda boendena inte anges. 
 
Gällande intervjuerna i sig är avsikten att som intervjuare vara så öppen som som möjligt, berätta 
vad det hela går ut på och framförallt att intervjun är frivillig. På så vis kan tillit uppstå mellan 
intervjuare och den intervjuade. Detta medför att intervjuaren bör tänka över sin roll i 
intervjusituationen eller åtminstone vara medveten om den. Holme och Solvang (1997) skriver att 
detta är grunden för att få till en bra och givande intervju. 

 
Kunskapskravet – etiska överväganden 

 

För att problematisera kunskapskravet i studien kan forskaren ställa frågan: Varför ska 
respondenter/informanter ställa upp på en intervju? Kunskapskravet måste därför ställas mot etiska 
överväganden för att se till så att brukare och personal inte far illa av de intervjuer som studien 
innefattar. Självfallet ställs det krav på intervjupersonen, frågan är om detta kan rättfärdigas? Värdet 
av den inhämtade kunskapen bör därför väga över krav som ställs på brukarna och personalen. 
Vilken slags nytta kan personal och brukare ha av den här studien? Studien kan uppmärksamma 
flera aspekter som personal och brukare har av social färdighetsträning vilket kan medföra att 
eventuella för- och nackdelar kan balanseras upp eller göras om för att effektivisera träningen.  
 
Holme och Solvang (1997) anser att samhällsbaserad forskning aldrig kan vara värdeneutral och att 
respekten mot medmänniskor i dessa sammanhang är en grundläggande utgångspunkt. På ett eller 
annat vis kommer forskaren påverka de medverkande individerna. Det kan exempelvis få tankar att 
börja cirkulera kring det egna jaget. Kanske börjar man tveka på sig själv, eller känner sig mindre 
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värd av någon anledning. Brukare ger upp lite av sin fritid för att kunna delta i intervjuerna 
samtidigt som personal kanske måste engagera sig extra mycket för att motivera dem att ställa upp. 
Dock är intervjuerna inte längre än cirka 20 minuter och frivilligheten att ställa upp är självfallet en 
av grundpelarna i det etiska arbetet.  
 
Syftet med studien var att frambringa kunskap genom att studera personalens och brukarnas 
upplevelser och erfarenheter kring arbetsmetoden social färdighetsträning. Det är den 
kunskapsproduktionen som studien kommer att resultera i. Denna kunskap är alldeles unik till sin 
karaktär då den inte är sig andra lik. Uppfattningarna om arbetsmetoden skiljer sig åt, mer eller 
mindre. Därav blir intervjuerna en viktig del i studien då den inte skulle vara möjlig utan 
respondenternas och informanteras medverkan.  
 
Studien kan ses ur olika perspektiv. Dels kan intervjutillfällena ses som en slags social 
färdighetsträning, där brukaren med stöd av kontaktpersonen tränar sig i att bli intervjuad. Kanske 
kan det slutgiltiga resultaten påvisa styrkor eller svagheter i arbetsmetoden som ändrar sättet att 
arbeta med social färdighetsträning eller till och med stärka de uppfattningar som finns om 
arbetsmetoden sedan tidigare. Studiens syfte är inte att vara banbrytande inom området. Det är 
istället ett privilegium och  en möjlighet att få ta del av de erfarenheter och upplevelser som brukare 
och personal har av arbetsmetoden.    
 

4. Resultat och analys 
 

4.1 Inledning 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet från intervjuundersökningen, samt analyser där vi  
kopplar det empiriska materialet till valda teorier och tidigare forskning. För att strukturera upp 
resultatet så har vi delat in det i två delar, ett brukarperspektiv och ett personalperspektiv. Dessa två 
har sedan ytterligare delats upp i mindre teman och underteman.  
 
Båda perspektiven inleds med en helhet för att sedan gå över till de mindre delarna, de olika teman. 
Helheten är en inledande tolkning av intervjumaterialet som gjorts efter att vi läst igenom materialet 
upprepade gånger. Valda teman har tagits fram efter en noggrann läsning av de transkiberade 
intervjuerna och som har relevans till vårt syfte och forskningsfråga. Brukarperspektivets teman 
består av: brukarens interpersonella och instrumentella färdigheter, praktiska konsekvenser i 
vardagen och avslutas med tema övrigt. Det sistnämnda, tema 3 medicinens och gruppens betydelse 
ansågs av oss som en viktig del som ständigt uppkom under intervjuerna och som kan ge tänkbara 
förklaringar till fenomenet. Personalperspektivets teman inleds även den med en helhetsbild för att 
sedan gå över till tema 1 som är social färdighetsträning som arbetsmetod. Tema 2 är tillämpning av 
social färdighetsträning för att avslutas med tema 3, gruppen som arbetsmetod. Varje tema förklaras 
närmare under respektive huvudtema och som i slutet följs av en analys/tolkningsdel där relevanta 
kopplingar görs till valda teorier och tidigare forskning. Resultatavsnittet avslutas med en 
sammanfattande del som ska belysa de olika delarna tillbaka till en helhet som består av en del 
avsedd för brukarna, en annan del för personalen och en tredje och avslutande helhet som 
sammanfogar de båda. 
 
Vi använder oss av citat för att lyfta fram de upplevelser och erfarenheter som framkommit under 
intervjuernas gång. Huruvida våra respondenter och informanter är män eller kvinnor ligger inte i 
fokus för vår studie, därav kommer kön vara av stor vikt. Orden brukare och personal nämns i 
texten och då diskuterar vi allmänt om de båda grupperna. När vi skriver ... så markerar det tystnad, 
när vi skriver X så är det namn eller namnet på ett boende och när vi skriver inom parentes ( ) så 
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beskriver vi vad intervjuaren har sagt.  
 

4.2 Brukarperspektivet 
 

Helhet 

 

Allt som allt är samtliga fem respondenter nöjda med social färdighetsträning. De upplever att detta 
gett dem större självförtroende, självkänsla samt bättre insikt över de sociala förmågorna de besitter 
och även i valet av vänner. Detta sammantaget påverkar även de sociala situationer som 
respondenterna hamnar i, både med personal och utomstående. Även om samtliga upplever social 
färdighetsträning som någonting bra så är det en av respondenterna som uttrycker att det ibland kan 
vara lite långtråkigt i den mån att det är för upprepande. Samtliga respondenter upplever även 
många positiva effekter av social färdighetsträning. De har lärt sig copingstrategier som hjälper till 
att minska stress i pressade situationer, exempelvis att använda sig av fysiska aktiviteter när man 
känner att ångesten börjar komma. Två av respondenterna har blivit bättre med att se vilka sociala 
kontakter är bra respektive dåliga för dem och samtliga har blivit bättre med att tolka sociala 
signaler från andra människor. Även om många respondenter kommit en bra bit på vägen med sin 
färdighetsträning så är inte alla riktigt där ännu. Här är det viktigt att personalen finns med som stöd 
i vardagen. Medicin är enligt flertalet respondenter viktig för lyckad social färdighetsträning. En av 
respondenterna anger att detta gör att välbefinnandet stabiliseras medan en annan uttrycker att 
medicin är ett måste för att överhuvudtaget kunna ta sig igenom vardagen. Gruppens betydelse har 
varit en annan sak som dykt upp under intervjuerna. De genomgående svaren gällande gruppernas 
storlek har varit att 2-3 fungerar bäst. En av respondenterna upplever att gruppformatet inte fungerat 
överhuvudtaget. I det här fallet har rollspelen inte fungerat som de skulle. Vad grupperna har haft 
för effekt på respondenterna har varit stärkta sociala kontakter inom gruppen, de har blivit bättre 
kompisar och man umgås även utanför mötena. Respondenterna i grupperna tyr sig till varandra för 
stöd och hjälp. Utifrån det här kan vi identifiera följande teman. 
 

Tema 1: Brukarens interpersonella och instrumentella färdigheter 

 

Interpersonella färdigheter är de sociala färdigheter som brukaren använder i sin interaktion med 
andra människor medan instrumentella färdigheter innefattar mer praktiska färdigheter så som att 
skaffa sig ett jobb eller att åka buss. Undertemat självkänsla och självförtroende innefattar de 
instrumentella färdigheterna, att få självförtroendet att våga söka sig utåt. Det andra undertemat 
sociala situationer innefattar mer interpersonella möten människor emellan. 

 

Självkänsla och självförtroende 

 
För att få fram brukarens upplevelser av arbetsmetoden social färdighetsträning ställde vi frågan 
”vad är/betyder social färdighetsträning för dig?”. Här fick brukaren möjlighet att reflektera över 
social färdighetsträning i ett vidare sammanhang. Det genomgående i intervjuerna är att brukarna 
var nöjda med den träning de fick. En av brukarna svarade på ovanstående fråga som följer. 
 

Det ger mig...jag har fått mer självkänsla och självförtroende och sådär att jag...ja...jag duger 
som jag är och så, att det känns tryggt att prata med min kontaktperson och andra då. Så jag har 
blivit mycket bättre när vi pratar och sådär. 
 

Ökad självförtroende och självkänsla har fått brukaren att acceptera sig själv för den man är, vilket 
leder till att denne brukare i det här fallet känner sig mycket tryggare i sig själv och i kontakten med 
andra människor. Följdfrågan ”vad pratar ni om för någonting?” gav följande svar. 
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Ja hur man tycker...vad man tycker är jobbigt och...jaa, tar fram såna saker som känns jobbiga 
och försöker skingra tankarna och sådär så...ja det har blivit mycket bättre nu tack vare att vi 
har ESL, jag har gymnastik och...ja visst har det blivit bättre X? ”informanten instämmer”. Jag 
har ju mått mycket sämre så jag är på rätt väg. 
 

Sociala situationer 

 
ESL (Ett Självständigt Liv) eller social färdighetsträning har gett brukaren möjlighet att ventilera 
jobbiga tankar vilket gör tillvaron mycket lättare. Brukaren upplever att den sociala 
färdighetsträningen tillsammans med fysisk aktivitet gör att hon i dagens läge mår bättre och på så 
sätt är på rätt väg. En annan brukare beskriver sina upplevelser på följande sätt.  
 

Nä, men för min del är det bra och det är även bra för dom andra boendena, eller brukarna som 
bor i det här huset, som är med i gruppen, så det är bra. (På vilket sätt är det bra tycker du?). 
Tja, man får, mår man dåligt så talar man om att man mår dåligt och sådär. O man har ju 
tillgång till personal, till personalen här. Det är jättebra, de kommer på en gång, två gånger per 
dag. Så att har man nåt så kan man ta det med personalen direkt. 
 

Brukaren i ovanstående citat upplever att social färdighetsträning inte bara varit bra för honom, utan 
även för andra brukare som bor i huset. Att man hela tiden har personal tillgänglig och kan prata ut 
om jobbiga saker, även utanför mötena visar på ett initiativtagande till social kontakt. Det är inte 
alla brukare som enbart har positiva upplevelser av social färdighetsträning. I en inledande 
konversation om vad ESL betyder för brukaren svarar han/hon följande.  
 

Det betyder att man sätter sig ner och pratar om olika saker, till exempel vänskap, folk 
runtomkring och lite allmänt. (Tycker du att det är bra eller dåligt och varför tycker du det i 
såna fall?). Ibland kan det vara lite långtråkigt, men man fikar och tar det lugnt och så...(Hur 
kommer det sig att det är långtråkigt då?). Till exempel om man gör samma saker hela tiden. 
(Vad kan det vara för saker då?). Det kan vara...just nu kommer jag inte på nåt...det kan vara till 
exempel om man gjort en uppgift att man går igenom samma uppgift. 
 

I ovanstående citat framkommer att även om social färdighetsträning kan vara bra eller dåligt så är 
det lätt hänt att man fastnar på ett ställe. Om en uppgift gått mindre bra så kan det vara nödvändigt 
att upprepa den, men det kan av brukaren upplevas som att man inte kommer vidare i träningen. 
 

Tema 1: Analys och tolkning 

 
Alla respondenter som citerats ovan har kommit en bra bit på vägen gällande den sociala 
färdighetsträningen. Respondenterna  har genom träningen fått ökad självkänsla och självförtroende 
som gör att det är lättare att ta kontakt med andra personer, exempelvis personalen på boendet. 
Livskvalitén för respondenten i första citatet har ökat i takt med bättre sociala färdigheter, något 
som även Liberman et al (1989) i sin forskning kommit fram till. För att knyta an till valda teorier 
så kan man se att respondenternas ramverk gör det möjligt för dem att lokalisera, begripa och 
klassificera konkreta händelser i omgivningen, i enlighet med Goffmans (1986) teori. Likheterna 
mellan att lokalisera, begripa och klassificera och vad Liberman et al (1989) beskriver som 
mottagnings- bearbetnings- och sändningsfärdigheter är tydliga. Då dessa färdigheter fungerar på 
ett adekvat sätt så ökar antalet sociala kontakter.  
 
Vi tolkar det som att anledningen till att alla respondenter är nöjda med den sociala 
färdighetsträningen har som grund i att de märker att de lyckas i sina interaktioner med andra. Här 
kan vi se kopplingar till Bubers (1923/1997) teori, att  vi blir människor i relation till andra 
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människor. Det bildas en mer Jag-Du liknande relation till människor i omvärlden. Respondenterna 
kan relatera till andra människor istället för att se dem som främmande objekt som kan verka 
skrämmande eller svåra att förstå. Detta ger en motivation till fortsatt kontaktsökande. Den sociala 
färdighetsträningen har korrigerat respondenternas ramverk så att de fungerar bättre vilket gör att 
beteendet blir mer accepterat av omgivningen. Detta gör att respondenterna kan plocka fram redan 
existerande scheman som sedan kan appliceras på vardagliga händelser (Goffman, 1986). Dessa 
scheman eller erfarenheter ger respondenterna den nödvändiga pendlingen mellan Jag-Du och Jag-
Det förhållanden som krävs för att omvandla känslor till erfarenheter som kan användas i det 
vardagliga livet (Blomdahl-Frej, 1998). Vi tolkar vidare med hjälp av Blomdahl-Frej att 
respondenterna kan pendla mellan att vara en bildmänniska och en väsensmänniska. Att de kan gå 
till att vara en bildmänniska, att visa för andra att även de kan lära sig beteenden som gör att de blir 
accepterade av omgivningen. Det är även viktigt att pendeln svänger åt det andra hållet, 
väsensmänniskan, att man inte glömmer bort vem man är som individ och inser de begränsningar 
man kan ha på grund av sitt funktionshinder.  
 
Att social färdighetsträning är en metod som fungerar bra, visar den här studien likheter med både 
Malones (1989) studie om att arbetsmetoden ger respondenterna möjligheten att själva påverka och 
ta kontrollen över sitt liv, men också Bellacks (2004) studie som i likhet med vår visar på 
förbättringar i beteende hos respondenterna gällande initiativ till att inleda samtal, kommunicera 
och ställa frågor. En av brukarna upplevde färdighetsträningen som stundtals långtråkig då den 
kunde vara för upprepande gällande hemläxor och övningar. Kanske borde man titta närmare på 
alternativa arbetsmetoder till ESL, som den interaktiva beteendeträningsmodellen som enligt 
Daniels och Roll (1998) visar på bättre resultat gällande mottagnings-, bearbetnings- och 
sändningsfärdigheter än den traditionella färdighetsträningen. 
 

Tema 2: Praktiska konsekvenser i vardagen 

 
För att få fram de praktiska effekter, eller upplevelserna, av social färdighetsträning så fick 
respondenterna svara på frågor som ”När använder du de kunskaper du fått genom ESL-träning”, 
”Hur använder du dig av dessa färdigheter”, ”Var någonstans använder du dessa färdigheter” och 
slutligen ”Med vem använder du dessa färdigheter med?”. Detta ger en bred bild över området då 
det fångar in aspekterna när, hur, var och med vem. Undertemat copingstrategier påvisar praktiska 
konsekvenser som social färdighetsträning gett för att minska ångest medan undertemat stöd i 
vardagen visar på personalens betydelse. 
 

Copingsstrategier 

 
Det centrala i temat är de olika copingstrategier som respondenterna, med hjälp av social 
färdighetsträning, fått lära sig. En av respondenterna svarade på frågan ”När använder du dig av de 
kunskaper du fått genom ESL-träningen?”.  
 

Det är ju vad jag ska göra åt min...hur jag ska bete mig när jag får den här ångesten. Så kan jag 
sätta på musik, lägga mig och vila eller försöka liksom få bort de jobbiga tankarna. 

 
På frågan ”Var någonstans använder du dessa färdigheter” svarade samma respondent.  
 

Det jag har svårt med för är när man sitter många i grupp och sådär...så då känner jag att oj, hur 
ska jag göra nu liksom och försöker andas lugnt, ta djupa andetag. (Hur blir det i dom lägena 
om du exempelvis är ute och handlar och känner att du...). Ja nu händer det inte så ofta att, men 
längre tillbaka så kunde jag inte inte åka buss...nej, usch fy. Så det har blivit mycket bättre, eller 
hur X? Så det har hjälpt mig jättemycket det här, jag får den stöd jag behöver. (Om du tänker i 
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dagens läge om du sitter på bussen och känner att det här kommer krypandes, hur tänker du 
då?). Jag försöker lugna ner mig själv lite grann. Nu går det bättre, men nu mår jag ju bättre. 
 

För den här respondenten var det jobbigt med stora grupper av människor, exempelvis när man åker 
buss eller går och handlar. Tidigare kunde respondenten inte åka buss överhuvudtaget, men med 
hjälp av social färdighetsträning så har hon/han utvecklat strategier för dessa situationer, som att 
lugna ner sig själv och ta djupa andetag. En annan respondent har lätt för att börja grubbla på saker. 
Han berättar.  
 

Aa, jag glömmer allt fort, jag gör de. Ja vi har pratat om rädsla , såna där grejer. Jag går ju och 
grubblar och grubblar på och håller på sådär, direkt. Jag kan ju tala om för er, jag går och 
grubblar på att jag snart ska dö. Går jag och grubblar. (Hur har ni löst det där då?). Jaa-a, jag vet 
inte. Jag brukar gå ut när det kommer såna där otäcka. 

 
Att prata om rädslor kan hjälpa till att fokusera på andra saker. Den här respondenten använder sig 
av promenader för att få tankarna på annat håll. Fysisk aktivitet gör att man fokuserar mer på det 
man gör just nu vilket lämnar mindre utrymme för jobbiga tankar. Att lyssna på musik eller titta på 
TV är andra exempel på aktiviteter som sätter fokus på annat håll. 
 

Stöd i vardagen 

 
Ovanstående respondent tycker att bussfärder är jobbiga. På frågan ”När använder du dig av dem 
här kunskaperna du förvärvat genom ESL-träningen?” svarar hon/han.  
 

En är, det är mycket som är svårt, men när man ska åka buss, säger vi, den här bussen som går 
här. Men när jag har någon med mig så går det bättre. (Hur brukar du göra om du åker själv 
då?). Näe, jag har inte åkit själv. (Så du ser till att du har någon med dig?). Aa, någon med mig. 
Tycker att det är jobbigt att åka själv. Tycker det är jobbigt med skolbarnen som härjar.  

 
Respondenten upplever bussfärder som väldigt jobbiga. Respondenten har en bit kvar i träningen 
för att kunna åka själv, men med hjälp av rätt stöd så fungerar det. Personalen har här en viktig roll 
för att se till att brukaren behåller fokus. Detta kan exempelvis ske genom positiv förstärkning när 
brukaren uppvisar acceptabelt beteende. 
 

Tema 2: Analys och tolkning 

 
Liberman et al (1989) förklarar uppkomsten av ångest med hjälp av stress/sårbarhetsmodellen. Vad 
vi kan tolka ur intervjusvaren är att det är olika situationer som utlöser stress som sedan leder till 
ångest. I de här fallen är det bussresor, stora grupper och att en av respondenterna gick och grubbla 
över att han/hon snart skulle dö. Goffmans (1986) teori innefattar naturliga ramverk, att saker 
händer utanför vår påverkan. Att bussar kan vara överfulla och att det kan vara mycket människor i 
affären kan vi inte påverka. Hur människan reagerar på dessa saker kan åtgärdas genom att jobba 
med de sociala ramverken. För respondenternas del handlar det i praktiken om att exempelvis ta en 
promenad, sätta på musik eller att lägga sig och vila för att få tankarna på annat håll. Detta har lärts 
in under social färdighetsträning, att identifiera stressmoment för att sedan diskutera lämpliga 
motåtgärder. Situationerna i bussen kan rollspelas under mötena och där samtalsledaren efteråt kan 
ge individuell coaching för att förstärka det rätta beteendet (Liberman et al, 1989). När man sedan 
sitter på bussen så kan respondenterna plocka fram inlärda scheman och ramverk och på så sätt 
minska stressen och förhindra ångesten.  
 
Återigen tolkar vi genom Bubers (1923/1997) teori att respondenten som i dagens läge vågar åka 
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buss själv har förmågan att ständigt pendla mellan en Jag-Du och Jag-Det relation. I det här fallet 
betyder det att respondenten omvandlat negativa känslor av bussåkandet till positiva erfarenheter 
när denne märker att det inte är någon fara. När personen känner att ångesten är på väg så kan 
denne plocka fram de positiva erfarenheterna och på så sätt fullfölja bussresan utan att få ångest. 
Den andra respondenten som inte kan åka buss själv jobbar fortfarande med att omvandla dessa 
negativa och jobbiga känslor till någonting positivt, men har personal som denne kan möta som ett 
subjekt och på så sätt, genom att få stöd, kan fullfölja bussresan. Personalen får i det här fallet bli ett 
substitut för de färdigheter respondenten saknar. 
 
Vi kan i vår studie se kopplingar till Gottlieb et al (2005) studie i den bemärkelsen att för att 
maximera effekterna av social färdighetsträning så behövs stöd och coachning utanför ESL-mötena. 
Att man efter rollspelen går igenom situationen och fortsätter öva på den eller att man följer med ut 
i verkligheten, att man sitter med personen på bussen och ger stöd, som det var för en av 
respondenterna ovan. Vad som kan vara problematiskt är om det inte finns personal att tillgå, då kan 
det vara lätt hänt att brukarna stannar på boendet istället för att söka sig ut i samhället.  
 
Vi kan även se likheter med Malones (1989) studie att social färdighetsträning får positiva effekter 
för individen. Att man får redskapen att förhindra panikattacker på platser där stora folkmängder 
vistas och istället kan uppvisa sociala beteenden som är mer accepterade. Till skillnad mot Malones 
studie så ser verkligheten idag annorlunda ut mot vad det var för 20 år sedan. I dagens läge har 
personal bättre utbildning för att kunna möta upp de behov som brukare har. I många fall är det 
önskvärt att ha högskoleutbildning för att få arbeta med personer med psykiska funktionshinder. 
Med hjälp av att personal följer med brukare utanför boendet gör att brukaren får en unik möjlighet 
att tillämpa sina färdigheter i en realistisk miljö. Till skillnad mot den kritik som Bellack (2004) och 
Daniels och Roll (1998) riktar mot att social färdighetsträning bedrivs för lite ute i verkligheten så 
visar vår studie att så inte är fallet för de respondenter vi intervjuat. En respondent säger att ”...det 
har hjälpt mig jättemycket här...jag får den stöd jag behöver”. 

 

Tema 3: Medicinens och gruppens betydelse 

 

I det här temat så samlas intressanta iakttagelser som gjorts under intervjuernas gång och som kan 
ge helt nya perspektiv på den här studiens syfte och frågeställning. De två övriga teman som hittats 
i materialet är medicinens betydelse och gruppens betydelse för social färdighetsträning. Det är 
ingen specifik fråga som gett dessa svar, men de båda dyker upp i så gott som samtliga intervjuer.  
 

Medicinens betydelse 

 
När medicin kom på tal så berättade en respondent följande.  
 

Jo, jo, jag måste ju ta min medicin varje dag, tar jag inte medicinen varje dag då kan jag hamna 
i en svacka. Blir jag utan medicin så är det kört. Så jag är beroende av min medicin och får ju 
räkna med att äta medicin, kanske inte just den här sorten, men jag får räkna med att ha medicin 
livet ut. Det är ju inte ett synligt handikapp utan dolt handikapp man har när det gäller psyket. 

 
En annan respondent berättar. 
 

Man har blivit mer stabil i måendet och tack vare att man fått en del mediciner så har man 
stabilt mående. (Tycker du att medicinerna påverkar gällande ESL? Skulle det vara skillnad om 
du inte skulle ta mediciner?). Lite grann, det beror på hur man skulle tänka själv och vara utan 
mediciner.  
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Ovanstående citat belyser att mediciner i vissa fall är ett måste, att som första respondenten 
beskriver det som att det inte är ett synligt handikapp när det kommer till psyket. Den andra 
respondenten upplever att han blir mer stabil i välbefinnandet tack vare medicinerna. Möjligtvis 
skulle det göra skillnad gällande social färdighetsträning om han inte använde dem. Huruvida det 
skulle göra skillnad vet vi inte då respondenterna uppgav att detta är någonting som inte testats. 
 

Gruppens betydelse 

 
Gruppens betydelse var det andra temat som ständigt kom upp under intervjuerna. På frågan ”vad 
tycker du är bra med att ha det i grupp?” svarade respondenten.  
 

Då får man, man har ju hela tiden olika uppfattningar om saker, när man hade själv så gick man 
igenom sina tankar och vad man tyckte själv, men när man var två så var det mer specifika 
saker man tänker på. (Tycker du att ni kommit närmare genom ESL?) Aa. (På vilket sätt?). Man 
har blivit bättre kompisar.  

 
Att arbeta i grupp har gjort, i det här fallet, att erfarenheter och upplevelser kan delas med de andra 
medlemmarna i gruppen. Gruppen främjar sociala kontakter vilket gör att medlemmarna kommer 
varandra närmare och som i ovanstående uttalande, att man blivit bättre kompisar när man förstår 
och respekterar varandra bättre. Inte alla grupper har varit lika lyckade. En annan respondent 
berättar. 
 

Ja man är ju inte van vid sånt här. Hade ju ESL på X. (Var det annorlunda mot...). Ja, det var 
inge vidare, det va fler. (Det var större grupp? Hur tyckte du det fungera?). ...det var svårt. (På 
vilket sätt var det svårt?). Man ska göra rollspel och såna där grejer. (Var det ingenting för 
dig?). Näe, svårt att hitta på vad vi skulle prata om. 

 
Större grupp kan medföra större variation i medlemmar. Att medlemmarna i gruppen ligger på olika 
stadier kan medföra svårigheter i den mån att personerna inte känner att de har något gemensamt. 
Därav kan det bli svårt att hitta ämnen att prata om, än mindre att spela rollspel.  
 

Tema 3: Analys och tolkning 

 
Medicin visade sig vara en betydelsefull ingrediens för lyckad social färdighetsträning. Vår studie 
pekar på att behovsmediciner är viktiga för många personer med psykiska funktionshinder. 
Liberman et al (1989) har i likhet med den här studien visat på att det krävs en bra balans mellan för 
mycket eller för lite medicin. För lite medicin kan störa koncentrationen, men för mycket kan lätt 
göra brukarna avtrubbade. Marden et al (1996) studie påvisar den likheten att med rätt medicin och 
rätt färdighetsträning följer bättre effekt.  
 
Vad den här studien inte visade var om det skulle göra någon skillnad om respondenterna inte skulle 
ta sina mediciner då ingen har försökt sig på detta. En annan likhet med Marden et al (1996) studie 
är att våra respondenter stabiliserats genom medicinering. Vilka mediciner som respondenterna 
använder framkommer inte. Inte heller om någon av dessa mediciner har lugnande effekt på 
brukaren, något som Liberman et al (1989) beskriver kan vara problematiskt i samband med social 
färdighetsträning. 
 
Gruppens betydelse är den andra aspekten som ofta framkom under intervjuerna. Vår studie pekar 
på att grupperna inte ska vara större än 2-3 stycken. Personerna i gruppen ska gärna ligga på samma 
nivå för att förhindra att delar av gruppen tappar intresse och slutar komma på mötena. Därav skiljer 
sig vårt resultat från det som Liberman et al (1989) i deras studie kommit fram till, att grupperna 
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bör ligga mellan 4-10 personer. Andra tänkbara förklaringar till denna skillnad kan tänkas vara 
miljön där social färdighetsträning bedrivs. De boenden där vi utfört intervjuerna är förhållandevis 
små. Där är de boende mellan 6-10 personer till antalet. Social färdighetsträning är inte till för alla 
så man får se vårt resultat i förhållande till antalet personer på boendet.  
 
Gruppens betydelse kan även tolkas genom Bubers (1923/1997)) teori om relationer. Grupper ger 
brukaren en unik möjlighet att identifiera sig med andra människor i liknande situation, de blir 
människor i relation till andra människor. Vi tolkar det som att det är lättare att åstadkomma en Jag-
Du, eller subjekt-subjekt, relation mellan två eller fler brukare just för att man lättare kan sätta sig in 
i den andres situation. Personalens yrkesroll förutsätter ett pendlande mellan ett Jag-Du och Jag-Det 
i förhållande till brukaren. Detta sker givetvis även brukare emellan genom att de visar att de både 
kan vara bildmänniskor som vill visa sig duktiga för både personal och andra gruppmedlemmar, 
men även väsensmänniskan som karaktäriseras av personen låter sitt liv bestämma vem denne är 
(Buber, 1990; Blomdahl-Frej, 1998). Ingen av dessa ytterligheter finns i sin renodlade form ute i 
verkligheten så vi tolkar att alla människor, inte bara respondenterna, pendlar mellan de båda i en 
ständig övergång mellan Jag-Du och Jag-Det. 
 

4.3 Personalperspektivet 
 

Helhet 

 

Överlag är personal positivt inställda till social färdighetsträning. Möjligheten att kunna plocka efter 
behov i ESL-materialet så att arbetsmetoden kan anpassas efter brukarens önskemål och behov är en 
av de största fördelarna som framkommer under intervjuerna. Detta är någonting samtliga 
informanter anser vara en av de största fördelarna med arbetsmetoden. Social färdighetsträningens 
struktur anses vara en fördel genom att kunna plocka i materialet samtidigt som den också kan vara 
en nackdel då det ställer större krav på personal att hålla samtalen inom rimliga gränser. Det finns 
ett större bekymmer än strukturen i ESL-materialet, nämligen tidssaspekten. En informant uttrycker 
oro över att tid inte finns för social färdighetsträning. Informanterna lyfter fram olika sätt att bedriva 
färdighetsträning. Rollspel samt träning ute i samhället är två av de mest förekommande 
tillämpningarna av social färdighetsträning. Gruppens betydelse är också viktig då både brukare och 
personal har nytta av gruppen i form av att personal får draghjälp av gruppen samtidigt som 
brukarna kan identifiera och skapa en känsla av säkerhet inom gruppen. Samtliga informanter 
instämmer i att social färdighetsträning bäst lämpar sig i grupp, dock anser de att brukarna i gruppen 
bör vara på samma nivå för att gruppformatet ska bli fruktsamt. Då kan brukarna både ge och ta i 
utbyte av erfarenheter och upplevelser. På det stora hela anser alltså informanterna som intervjuats 
att social färdighetsträning är ett bra redskap för att hjälpa brukarna att bygga upp sina sociala 
förmågor och på så vis också bygga upp självförtroendet för att på långsikt också våga ta för sig 
mer och framförallt, att våga testa nya saker. Utifrån detta har följande teman identifierats. 
 

Tema 1: Social färdighetsträning som arbetsmetod 

 

När informanterna blev tillfrågade att kritiskt granska arbetsmetoden social färdighetsträning  
svarade samtliga att de upplever att arbetsmetodens största fördel är att materialet kan anpassas efter 
individen. En av informanterna berättar att arbetsmetoden innehåller 13 delar som berör samtliga 
livsområden en människa kan tänkas ha. Härifrån kan man sedan plocka ut delar efter brukarens 
önskemål eller behov. Genom att granska helheten kan vi identifiera följande underteman, ESL-
materialens för- och nackdelar samt tidsperspektivet. Strukturen i ESL-materialet har för- och 
nackdelar, vilka är dessa och varför? Hur upplevs och erfars tidsperspektivet? Hur kan den orsaka 
problem i det dagliga arbetet med brukarna?  
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Strukturen i ESL-materialet – För- och nackdelar 

 
Strukturen i ESL(Ett självständigt liv) är de 13 delar som behandlar en individs olika livsområden. 
Det visar sig att ESL-materialet har både för- och nackdelar. Endast två av sex informanter tycker 
att strukturen inte är något negativt utan upplever istället det som ett problem som kan dyka upp.  
 

...det blir svårt att hålla sig till ämnena ibland, det kan bli utsvävat och svårt att hålla sig på 
banan, det blir många utvikningar, men jag vet inte om det är nån slags nackdel i materialet utan 
det är bara ett problem som kan dyka upp. 

 
Annars tycker övriga fyra informanter att samtidigt som strukturen kan vara en styrka i materialet så 
ställer den också krav på personal genom att det blir en utmaning att hålla samtalen till ämnet i 
fråga.  
 

Ja, det är lätt att det flyter iväg, att man tror att man ska kunna göra så mycket kanske. 
 

En nackdel med det är att det är så vitt att det är svårt att sätta fingret på vad det egentligen är, 
vad ingår i social färdighetsträning och hur går det till? 

 
Även om strukturen i ESL-materialet verkar aningen oklar eller otydlig så förhåller sig personal 
positivt inställda till arbetsmetoden. Mycket tack vare metodens flexibilitet att förverkliga och 
tillgodose brukarnas önskemål och behov.  
 

Tidsperspektivet 

 
En intressant detalj är att tidsaspekten lyftes fram. Endast en av informanterna tycker att tidsbristen 
kan orsaka problem i arbetet. Här upplever informanten att det skulle kunna bli ännu bättre och att 
personal och brukare skulle kunna komma ännu längre i arbetet med social färdighetsträning om det 
bara fanns mer tid till det.  
 

Så det hade varit jättebra om man kanske hade kunnat syssla med sånt här och fått extra tid 
kanske. Då tror jag man skulle komma ännu längre, för nu kan det bli sådär ibland att vi fått 
skjuta upp och ställa in.  

 
Viljan hos informanten att bedriva social färdighetsträning tillsammans med brukarna oftare 
framkommer tydligt. Huruvida tidsbristen skulle vara en återkommande faktor i framtiden 
framkommer inte av intervjusvaren.  
 

Tema 1: Analys & tolkning  
 

Trots en väldigt lös och flexibel struktur på ESL-materialet upplever alla informanter social 
färdighetsträning som någonting bra. Materialet är tänkt till att hjälpa brukarna att träna på saker 
som de kan uppleva svåra eller annars obehagliga. Att materialet är omfattande och strukturen lös 
gör det möjligt att täcka alla livsområden en människa kan tänkas ha samt att den på samma gång 
blir otroligt flexibel genom att möjligheten till att kunna plocka i materialet efter behov finns 
tillgänglig.  
 
Att tidsaspekten lyftes fram av en informant är intressant att analysera. Liberman et al (1989) menar 
att social färdighetsträning ska bedrivas minst en gång i veckan då mötena ligger på runt 45-90 
minuter. Detta ska sedan fortlöpa i minst ett halvår, men gärna ett helt år. Informanten berättar att de 
tvingats ställa in flera möten och att de haft uppehåll på nån vecka då man helt enkelt inte hunnit 
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med träningen. Tidsbristen orsakar därav problem då träningen blir lidande. Problemen kan tänkas 
vara att brukarna tappar lite av den självsäkerhet som de så mödosamt byggt upp över en längre 
period. Genom att inte ha samma möjlighet att ventilera sina problem i grupp kan osäkerheten hos 
brukarna öka.  
 
Det som är positivt är att de flesta av informanterna upplever att social färdighetsträning är 
någonting som brukarna gillar och efterfrågar mer. Vår tolkning blir därav att social 
färdighetsträning upplevs som någonting väldigt positivt, någonting som gör en stor skillnad i 
brukarnas liv. Det kan i mångt och mycket liknas till Malones (1989) studie där han menar på att 
arbetsmetoden är till för att ge brukarna kontroll över sina liv.  
 

Tema 2: Tillämpningen av social färdighetsträning  
 

Tillämpningen av social färdighetsträning kan bedrivas på en rad olika sätt. Först och främst beror 
det på vad brukaren vill träna på och vilka behov han/hon kan tänkas ha. Genom att be informanten 
beskriva ett antal case där arbetsmetoden använts kan vi sedan identifiera hur social 
färdighetsträning kan bedrivas på olika sätt. Det kan vara teoretisk kunskap genom att lära sig mer 
om de mediciner som brukaren vill veta mer om, men också praktisk träning genom att öva på 
rollspel och vara ute i samhället och träna på diverse saker, så som exponeringsträning exempelvis. 
På det sättet visar sig två underteman ur den bearbetade empiriska materialet. Första undertemat 
berör social färdighetsträning ute i samhället, hur bedrivs arbetsmetoden och hur upplevs träningen 
ute i samhället att fungera. Det andra undertemat fokuseras på rollspel. Hur upplevs och erfars 
rollspel att fungera med brukarna?  
 

Social färdighetsträning ute i samhället 

 
Informanterna upplever att social färdighetsträning ska bedrivas på ett sätt som är anpassat efter 
brukarens behov och önskemål. Om brukaren exempelvis har svårigheter att umgås med andra 
människor och lider av social fobi så skulle man kunna följa med brukaren och träna på att stå i kö, 
ta kontakt med kassörskan osv. Bussträning är också exempel på någonting som övas. 
 

...om man har social fobi så kan man ha exponeringsträning, att man utvecklar det som man har 
svårigheter med när man går i en affär eller vistas bland folk eller står i kö... 

 
Vi har diskuterat hur träningen har gått framåt till att vi följt med till busshållsplatsen och klivit 
på tillsammans för att sedan dra oss tillbaka. 

 
Detta i sig betyder också att det är viktigt att social färdighetstränig inte enbart bedrivs på boendena 
utan också ute i samhället. Det är bara en av tre boenden där man inte har provat på träning ute i 
samhället, men även där ska den aktualiseras i framtiden. Det är således viktigt att se över vad 
brukaren efterfrågar.  
 

Rollspel 

 
Andra sätt att utöva social färdighetsträning är exempelvis rollspel. Där kan brukaren berätta om 
olika situationer han/hon stött på under vardagen för att sedan återskapa den givna situationen på 
nytt med personalen. På så vis kan de få tips om hur man kan gå tillväga, hur man ska bete sig och 
vad man kan säga.  
 

När det händer saker eller att brukarna hamnar i olika situationer eller problem så brukar dom få 
dra ett exempel på det. Då använder vi oss själva som pedagoger och vara med och förklara 
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varför det blir så.  
 

...Sen får dom fundera över det och sen så har man ett litet rollspel. Jag försöker vara den andra 
personen och dem får göra om hela situationen igen för och se hur dem hade kunnat göra det 
annorlunda. 

 
Det kan också hända att personal och brukare sätter sig ner och pratar om eventuella 
vanföreställningar som brukaren upplevt eller hur ångest kan hanteras i olika situationer. Då skriver 
brukaren ner olika sätt han/hon kan gå tillväga ifall något av dessa skulle bli till besvär för att först 
på egen hand kunna lösa problemet.  
 

...sen går vi ju på vad brukarna själva vill prata om och vad som känns aktuellt och viktigt för 
dem att få prata om. Så att vi har ju pratat mycket om tankar och känslor, vanföreställningar och 
sådana bitar. 

 
Då har du (brukaren, vår anm.) tex gjort en grej om din ångest, va som ger dig ångest och hur 
den visar sig och vad du kan göra åt det då. Så att tex när man är mitt uppe i sin ångest, då 
kanske man inte vet vad man ska ta sig till, men har man det där då som man vet att man skrivit 
så kanske man kan titta på det själv innan man  försöker med medicin.  

 
Allt som allt kan alltså social färdighetsträning bedrivas på en rad olika sätt. Allt från träning på 
boendena så som rollspel och diskussioner kring brukarnas problem till att vara ute i samhället och 
öva på olika situationer som kan uppkomma där. Alla informanter instämde att social 
färdighetsträning gav dem redskapen för att kunna hjälpa brukarna inom de olika livsområdena.  

 

Tema 2: Analys & tolkning 

 
Social färdighetsträning bedrivs på flera olika sätt beroende på brukarnas önskemål och behov. Det 
framkommer av det empiriska materialet att träningen bedrivs rent praktiskt både ute i samhället 
och på boendena. När det gäller träningen ute i samhället ser vi paralleller mellan Malones (1989) 
studie som lyfter fram de sociala bitar där också exponeringsträningen är aktuellt genom att 
brukaren får lära sig reglera sitt beteende ute bland andra människor. Det kan handla om att stå i en 
matkö utan att få ångest eller känna oro, men också att söka sig utåt och ta kontakt med sin 
omgivning. Personalen instämmer att det slutgiltiga målet med färdighetsträningen är att brukaren 
kan klara av sin vardag. Detta kan dock ta olika länge beroende på brukaren själv. Enligt Malone 
(1989) handlar det inte om att skapa en perfekt individ, men att ge brukarna kompetensen att klara 
sig själv.  
 
Denna kompetens kan förstås vid det som Goffman (1986) beskriver som ramverk. Ramverken gör 
att  människan känner igen situationer och kan på så vis agera på ett accepterat sätt i olika 
sammanhang (Goffman, 1986). Vi tar emot information, gör en tolkning av den mottagna 
informationen för att sedan plocka fram ett passligt ramverk som sedan används i den givna 
situationen. Det är här brukarna behöver ha hjälp och stöd. Genom att träna på olika situationer 
brukaren stöter på i vardagen ger personalen brukarna en möjlighet att kunna klara av och tolka de 
ramverk han/hon stöter på i den dagliga interaktionen med andra människor. Social 
färdighetsträning har alltså som uppgift att brukaren ska lära sig nya färdigheter, upprätthålla dessa 
samt kunna använda dessa i olika sociala sammanhang (Gottlieb et al, 2005). 
 
Bellack (2004) lyfter fram lite av kritiken mot social färdighetsträning då han menar att de 
färdigheter som brukarna fått lära sig allt som oftast endast används i brukarens omedelbara 
närmiljö, i detta fallet boendet. Det empiriska material som vi presenterar visar en annan sida av 
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detta. Personal rapporterar om tydliga framgångar gällande brukarnas framsteg beträffande 
träningen ute i samhället. En informant berättar exempelvis att brukarna, med hjälp av träningen, 
lyckats väldigt bra med att interagera med sin omgivning och att de är mer medvetna om hur de ska 
bete sig i olika situationer samt att brukarna är mer öppna för nya utmaningar. Kanske är det 
känslan av att lyckas och de framsteg som brukarna gjort som fått dem att klara av sin vardag i 
större utsträckning. På så vis pekar vår studie i jämförelse med Bellacks (2004) kritik åt motsatt 
håll. Det är alltså inte så att brukarna endast lyckas använda sina kunskaper inom boendets trygga 
väggar utan också ute i samhället. En intressant detalj som Bellack (2004) lyfter fram är hur viktiga 
signifikanta andra är för brukarnas framgång med färdighetsträningen. Intervjusvaren ger ingen 
direkt bild av hur familjemedlemmar varit närvarande under träningen, men det verkar uppenbart att 
också personal kan fylla denna roll. Personal kan också förse brukaren med stöd och hjälp och 
genom att träna på olika övningar om och om igen så visar det sig att de kan nå positiv resultat. På 
så vis kan personal bli en viktig person i brukarens liv.  
 
Att tillit mellan personal och brukare byggs upp kan indikera på en subjekt-subjekt relation. Därav 
kan paralleller dras till Bubers (1923/1997) teori om relationer. Mötet mellan brukare och personal 
präglas då av ömsesidigt och dynamiskt möte i och med att de båda påverkar varandra (Blomdahl-
Frej, 1998). Samtidigt finns det en Jag-Det relation genom att personal samtidigt ska ställa krav på 
brukaren för att komma vidare i träningen. Ett Jag-Det relation karaktäriseras av att 
kommunikationen bli mer ensidig och att en förskjutning i maktförhållandet sker (Buber,1923/1997; 
Blomdahl-Frej, 1998). I det här fallet har personalen makten genom att ha kunskap om hur brukaren 
kan gå tillväga i olika situationer, men det är samtidigt deras uppgift att förmedla informationen på 
ett sådant sätt att brukaren sedan kan använda den. Vår tolkning blir därav att det både finns en Jag-
Du och Jag-Det relation mellan personal och brukare samtidigt som det finns en konstant växling 
mellan dessa två relationer. Kanske är det just den växlingen i relationen som gör det möjligt för 
personal att inta en roll som signifikant andra. Genom att ha en viktig person i sin närhet ökar 
möjligheterna för att färdighetsträningen ska fungera på ett tillfredsställande sätt, då stöd och hjälp 
finns i den omedelbara omgivningen vilket också medför en ökad känsla av säkerhet för brukaren 
samt en minskad risk för sårbarhet.   
 
Rollspel är också någonting som samtliga informanter tog upp gällande social färdighetsträning. 
Rollspel kan användas såväl i grupp som individuellt. Det hela går ut på att återskapa en situation 
brukaren varit med om för att  träna på olika sätt att lösa situationen ifråga. Daniels och Roll (1998) 
studie visar på att IBT, interaktiv beteendeträningsmodell, skulle vara mer effektiv än den 
standardiserade sociala färdighetsträningen, dvs rollspel, återkoppling och problemlösning, då den 
ger brukarna möjligheten att inta olika roller. Informanterna berättar under intervjuerna att rollspel 
används i grupper, men det framgick inte om brukarna fick inta olika roller mer än sig själva. Dock 
kan det påpekas att social färdighetsträning går ut på att lösa eller hjälpa burkarna med deras 
problem, vilket också väcker frågan om intagandet av andra roller än sig själv är aktuellt i brukarnas 
situationer. Det som bör framhävas är det som en informant tar upp: ”sen går vi ju på vad brukarna 
själva vill prata om och vad som känns aktuellt och viktigt för dem att få prata om.”. Det är alltså 
brukarna själva som ska styra innehållet i färdighetsträningen. Våra tolkningar tyder på att 
personalens upplevelse och erfarenhet av rollspelen är positiva då de kan ge brukarna kompetensen 
att lära sig klara av de situationer han eller hon stöter på i sin vardag.  
 

Tema 3: Gruppens som arbetsmetod 

 

Gruppen som arbetsmetod upplevs och erfars av personal som någonting fördelaktigt. Personal kan 
få draghjälp av gruppen samtidigt som gruppen också förser deltagarna med en känsla av säkerhet 
och samhörighet. Precis som solen så har även gruppen sina fläckar. Alla brukare är inte redo att 
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ingå i en grupp. De underteman som identifieras här är fördelarna med gruppbaserad 
färdighetsträning, varför är det bra? Vidare presenteras hur gruppens storlek och deltagare påverkar 
färdighetsträningen i grupp. Detta utgör undertema två.  

 

 

Fördelar med gruppbaserad färdighetsträning 

 

Det framkommer i fem av sex personalintervjuer att social färdighetsträning bedrivs i grupp. Det rör 
sig om mindre grupper på två eller tre brukare i varje. Personalen upplever också att det finns en hel 
del fördelar med att ha social färdighetsträning i grupp. 
 

Att man kan få draghjälp, att höra en annan person med samma problem som man själv har, att 
man öppnar upp åt varandra. 

 
...men sitter man i grupp och var och en berättar om sina problem så; Aha, har du också sådär? 
Det där känner jag igen, det har jag också, men jag har också såhär, så det blir en bra öppning.  
 

Detta  kan tänkas skapa en samhörighet och gemenskap till gruppen som också bidrar till en känsla 
av säkerhet. När brukaren känner att han/hon inte är den enda med dessa problem så kan det  kännas 
väldigt frigörande. På så vis kan brukarna hjälpa sig själv och andra. 

 

Gruppens storlek och deltagare 

 
Det som väldigt många av informanterna poängterar är att grupperna inte får vara för stora. Detta 
kan bidra till att de som är mer tystlåtna och tillbakadragna inte får en chans att säga någonting 
under mötena. Brukarna som är med i gruppen bör också ligga på ungefär samma nivå eller fas i 
livet. Detta gör att brukarna har mer gemensamt och kan både ge och ta under mötena. Det blir mer 
fruktbart och kvalitativt då de gynnar alla parter i gruppen. Gruppens storlek varierar mellan två till 
tre personer per grupp. Detta anses vara lämplig storlek för gruppen.  
 
Det händer att alla brukare inte klarar av grupper. Det kan ha att göra med att de inte ligger på 
samma nivå som de övriga i gruppen. En av informanterna berättar om ett tillfälle där en av 
brukarna inte var redo att delta i en grupp samt vad konsekvenserna av detta kunde bli.   
 

Det finns brukare som inte klarar av grupper och det har vi ett väldigt tydligt exempel på där 
alla andra slutade gå och bara han/hon kom.  

 
Det var under frågan då personalen skulle kritiskt granska för- och nackdelar med arbetsmetoden 
som de flesta av upplevelserna och erfarenheterna kring gruppens betydelse kom fram. Dock 
framkommer det tydligt att samtliga informanter anser att bedriva social färdighetsträning i grupp är 
att föredra om möjligheten finns.   
 

Tema 3: Analys & tolkning 

 

Gruppens betydelse för social färdighetsträning är väldigt uppenbar vid sammanställningen av 
materialet. Det fanns betydligt fler fördelar med att arbeta i grupp än individuellt. Gruppen 
möjliggör erfarenhetsutbyte brukare emellan samt att den på samma gång skapar en gemenskap och 
på så vis också trygghet. Många liknelser finns i Liberman et al (1989) material om social 
färdighetsträning då han anser att gruppen ger möjlighet till många spontana och naturliga möten.  
 
Personalen upplever att de kan få draghjälp av brukarna genom att låta dem interagera sinsemellan. 
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Bellack (2004) påvisar styrkorna med social färdighetsträning för personer med psykiska 
funktionshinder då de hjälper dem att inleda samtal, att kommunicera och ställa frågor. Gruppens 
styrka ligger just här. Genom att träna på dessa färdigheter i grupp upplever personal att brukarna 
blir mer trygga i sig själva genom ökat självförtroende. Dock spelar gruppens storlek en viktig roll. 
 
Fem av sex informanter berättar att gruppens storlek och deltagarnas kapacitet att ligga på samma 
nivå var av yttersta vikt. Den mest förekommande storleken på gruppen var två till tre personer. Då 
är gruppen inte för stor och inte för liten. En för stor grupp kan skapa problem som att vissa 
personer inte vågar delta eller ta för sig medan en för liten grupp skulle i princip innebära att 
färdighetsträningen skulle bedrivas individuellt. Liberman et al (1989) studie visar på att en bra och 
lämplig storlek på gruppen skulle istället vara fyra till tio personer till skillnad från det empiriska 
material som vi inhämtat där det klart framgår att grupperna inte ska vara större än två till tre 
personer. Det har redan uppmärksammats tidigare i studien att det kan ha göra med storleken på 
boendena där sociala färdighetsträningen bedrivs då det endast bor upp till 10 personer per boende 
varav alla inte är lämpliga att ingå i en grupp. Då blir gruppens storlek oftast runt två till tre 
personer.  
 
Att brukarna i gruppen ska ligga på samma nivå verkar vara en självklarhet då det handlar om 
gruppaktivitet. Informanterna anser att det måste finnas en ge och ta möjlighet i gruppträffarna, 
annars blir mötena ofruktsamma. Dock är inte alla brukare lämpliga att ingå i en grupp, men ändå i 
behov av social färdighetsträning. Endast en av sex informanter bedriver individuellt baserad 
färdighetsträning, men även han/hon kan se nyttan med att bedriva färdighetsträningen i grupp.  
 
Det intressanta är att alla informanter anser att social färdighetsträning lämpar sig bäst i grupp. 
Därav blir ordet grupp viktig. Bubers (1923/1997) relationsteori tar upp Jag-Du och Jag-Det 
relationen. Därav kan vi tolka detta som endast möjligt i en relation människor mellan med minst 
två eller fler personer. Då skulle individuellt baserad social färdighetsträning kunna bedrivas lika 
effektivt som i grupp skulle det kunna tyckas? Buber (1923/1997) menar vidare att vi blir  
människor i relation till andra människor och kan på så vis uppleva gemenskap med andra. För att 
en Jag-Du relation ska vara möjlig i en sådan grupp kräver det att det finns åtminstone två eller fler 
brukare i gruppen, då personal inte kan inta en ren Jag-Du relation pga deras yrkesroll. Det är 
personalens uppgift att styra samtalen och samtidigt analysera det som sägs. Även om rollen är att 
hålla sig i bakgrunden så präglas den av en Jag-Det relation. Vi kan se tydliga kopplingar mellan 
teori och praktik. Det är i ljuset av praktiken som teorin visar sig. På det sättet kan vi också se 
vikten av gruppens betydelse gällande social färdighetsträning.  
 

4.4 Sammanfattning av upplevelser och erfarenheter av färdighetsträning 
 

Brukaren visar i den här studien på positiva upplevelser och erfarenheter av social färdighetsträning. 
Genom färdighetsträning har brukaren fått en annan relation till sina medmänniskor. De kan skapa 
fler Jag-Du relationer vilket ökar antalet sociala kontakter som i sin tur gör att de kan omvandla 
negativa känslor till positiva erfarenheter. På så sätt kan de bygga på sina redan existerande ramverk 
som hjälper brukaren att känna igen en given situation och agera på ett socialt accepterat sätt. 
Summan av det gör att de fått större självförtroende och självkänsla.  
 
Med hjälp av social färdighetsträning har brukaren fått rollspela situationer som kan vara 
ångestframkallande. Brukaren har med hjälp av rollspel lärt sig att pendla mellan ett Jag-Du 
förhållande och ett Jag-Det förhållande. Det gör att brukaren kan reagera på ett bättre sätt på 
situationer som han/hon inte kan påverka. Detta ger dem en möjlighet att hantera ångesten och 
uppvisa mer önskvärda beteenden genom de copingstragier de fått lära sig under ESL-mötena. 
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Medicinen är en viktig ingrediens för lyckad färdighetsträning. Rätt balans mellan social 
färdighetsträning och behovsmediciner är en viktig del i lyckad färdighetsträning. För mycket 
medicin kan leda till avtrubbning och trötthet medan för lite kan leda till koncentrationssvårigheter, 
exempelvis i form av ökade vaneföreställningar eller röster.  
 
Den här studien visar att grupper är ett bra sätt att bedriva social färdighetsträning. Här får både 
brukare och personal en möjlighet att ta del av andras erfarenheter och hjälpas åt att lösa svåra 
situationer genom samtal och rollspel. Detta visar sig genom att det är lättare att bilda Subjekt-
Subjekt förhållanden brukare emellan då de bättre förstår varandras situation. Den Jag-Du 
relationen är mer genuin än mellan personal och brukare då två brukare sinsemellan förstår varandra 
bättre, bland annat för att de delar en gemensam grundproblematik. Grupperna ska dock inte vara 
för stora. Våra respondenter anger att 2-3 är en passlig storlek då för stora grupper kan betyda stora 
variationer bland gruppens medlemmar och försvåra de viktiga Jag-Du relationer som kan uppstå.  
 
Även personalens upplevelser och erfarenheter av social färdighetsträning är positiva. Emellertid 
kan arbetsmetoden orsaka mindre problem så som att hålla sig till ämnet och att handskas med den 
lösa strukturen i arbetsmetoden.  
 
Strukturen i ESL-materialet anses vara såväl en svaghet som styrka. Svagheterna visar sig i att det 
kan bli otydligt och svårt att pricka in vad social färdighetsträning är för någonting medan styrkan 
ligger i arbetsmetodens flexibilitet. Det att den kan skräddarsys efter brukarens behov och 
önskemål, personalens medvetenhet om hur viktig pendlingen mellan Jag-Du och Jag-Det är av stor 
vikt för brukaren, då denne får en speciell relation till personalen och förtroende och tillit dem 
emellan kan uppstå. Blandningen mellan detta förtroende och social färdighetsträning resulterar i att 
personalen kan se tydliga förbättringar hos brukare gällande initiativförmåga, ökad självförtroende 
samt viljan och modet att våga testa på nya saker.  
 
Träning av de sociala ramverken har en central roll i att färdighetsträningen kunnat bedrivas ute i 
samhället, då de främjar brukarens social interaktioner med andra människor genom exempelvis 
exponeringsträning. Vikten av naturliga ramverk är också viktig. Personalens uppgift blir därav att 
få brukaren att reagera på ett accepterat sätt på situationer som brukaren inte kan påverka. Det 
framkommer tydligt att social färdighetsträning bedrivs såväl på boendena som ute i samhället. 
Träningen består av rollspel och exponeringsträning.  
 
Relationen personal och brukare emellan kräver en större balans mellan Jag-Du och Jag-Det 
förhållandet. Jag-Du relationen är viktig för att bygga upp tillit i förhållandet medan Ja-Det 
relationen präglas mer av en analyserande, vägledande aspekt samt att personalen vågar ställa krav 
på brukaren.  
 
Övningarna lämpar sig bäst i grupp enligt personalens utsagor då brukarna dels kan ge 
samtalsledaren draghjälp samtidigt som de kan ge och ta i den givna situationen genom 
erfarenhetsutbyte. Grupperna ger därmed en ökad känsla av säkerhet samtidigt som den också är ett 
sätt att hitta gemenskap med andra. Personalen poängterar ändå att storleken på gruppen samt 
brukarnas stadie i färdighetsträningen är av stor vikt för gruppens sammansättning. Gruppens 
storlek kan variera som redan uppmärksammats i brukarperspektivet.  
 
Både brukare och personal uttrycker att social färdighetsträning är bra och att de vill ha mer av det. 
ESL-materialet tillåter båda parter att välja fritt i innehållet och skräddarsy färdighetsträningen så 
att det svarar upp mot brukarens behov. Relationer i de gruppsammansättningar som görs är av stor 
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vikt. Det är viktigt att skapa dynamiska relationer både i ett brukare-personal förhållande, men 
också två brukare emellan. Förmågan att pendla mellan ett Jag-Du, Jag-Det förhållande gör att alla 
inblandade kan koncentrera sig på det som är av vikt, att träna på de sociala förmågorna. I de 
sociala förmågorna är det inte aspekten ”varför” som är i centrum utan hur brukaren reagerar på 
yttre stimuli som denne inte rår över, dvs de naturliga ramverken. Genom ökad social kompetens 
och med hjälp och stöd av personalen så kan brukaren börja bygga upp de färdigheter som krävs för 
att klara ett självständigt liv. Det mellanmänskliga mötet blir en viktig pelare för att social 
färdighetsträning ska bli fruktsam. Det är en blandning mellan bemötande mellan brukare och 
personal samt träning av de sociala och naturliga ramverken som resulterar i att social 
färdighetsträning anses vara en av de bättre arbetsmetoderna i arbetet med brukare som har som mål 
att klara ett självständigt liv.  
 

5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
 

Metoddiskussionen tar upp och kritiskt granskar den metoddel i studien som använts under studiens 
gång. Här har vi som utförare av studien möjlighet att diskutera kring de metodval vi gjort samt hur 
dessa kan ha påverkat studien i sin helhet. Upplägget följer samma struktur som metodavsnittet.  
 
Gällande forskningsansats och metodval kan det konstateras att valet av en kvalitativ metod i 
studien var ändamålsenlig då den gav möjlighet till att studera brukarnas och personalens 
upplevelser och erfarenheter av social färdighetsträning och kunde på så vis också leva upp till 
studiens syfte, dvs att bidra med kunskap om och förståelse av själva arbetsmetoden social 
färdighetsträning ur två olika perspektiv. Fördelarna med en kvalitativ studie är dess flexibilitet då 
den kan anpassas efter studiens syfte. Det går också i efterhand att lägga till och ta bort det som inte 
är ändamålsenligt. Den kvalitativa metodens svårighet ligger i att den ställer krav på studiens 
utförare då erfarenhet av intervjutillfällen är bra att ha då erfarenheterna också kan resultera i mer 
fruktsamma intervjuer. En bredare och djupare erfarenhet av fenomenet som studeras kan också ses 
som en svårighet, i det här fallet social färdighetsträning då vi som utförare inte har tidigare 
erfarenhet av arbetsmetoden.   
 
Det är inte troligt att vi som intervjuare har varit helt objektiva under intervjutillfällena då 
perspektivvalet gör att vi inte kan ha en helt neutral eller objektiv förhållningssätt.  Frågan blir hur 
mycket vi låtit perspektivvalet påverka oss och hur detta i sin tur påverkat resultatet? Vi har i denna 
studie presenterat vad brukare och personal har för upplevelser och erfarenheter av social 
färdighetstränig. Det är deras utsagor som ljuset har fallit på.  
 
Möjligheten att genom kvalitativ studie studera upplevelser och erfarenheter kring social 
färdighetsträning gav oss möjligheten att se på det empiriska materialet så som det ter sig. Det 
behöver alltså inte vara på ett visst sätt. På så vis kunde egentligen inte personal och brukare svara 
fel på intervjufrågorna. Upplevelser och erfarenheter har vi alla, de är unika på det sättet att de är 
våra egna. Ingen kan ifrågasätta om upplevelserna eller erfarenheterna är rätt eller fel, men vi kan 
studera dem kvalitativt genom att analysera och tolka dem.  

 

Datainsamlingen i studien skedde genom halvstrukturerade intervjuer. Då fanns möjligheten att 
ställa följdfrågor under intervjuerna som kunde hjälpa till att förtydliga svaren som respondenterna 
och informanterna försåg oss med. Halvstrukturerad intervjuform gav oss också möjlighet till att 
styra innehållet i intervjuerna så att frågorna och svaren blev relevanta för studien. En dålig fråga 
kunde istället kompenseras av en annan under intervjuns gång vilket också visar på stor flexibilitet i 
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den kvalitativa metoden. Värdet av att kunna styra innehållet i intervjun blir av stor vikt då den dels 
ger kontroll över intervjusituationen samt att den hjälper till att reglera nivån efter 
respondentens/informantens förmåga att svara på frågorna. I den här studien blev möjligheten att 
styra innehållet värdefullt under brukarintervjuerna då brukarna låg på olika nivåer och detta var ett 
sätt att hjälpa brukaren att svara på de frågor som ställdes.   
 
Pilotintervjun med personal och brukare skiljdes åt markant. Intervjun med informanten, dvs 
personalen, visade sig fungera alldeles utmärkt med de samtalsområdena som var tänkta för studien.  
Brukarintervjun var mindre lyckad då vi som intervjuare borde ha varit mer riktade med frågorna 
gällande social färdighetsträning. Det gick alltså inte att prata kring brukarens liv i förhoppning om 
att få med hur arbetsmetoden påverkar hans/hennes vardag. Det är således viktigt att ha kunskap om 
själva målgruppen, personer med psykiska funktionshinder då kunskapen kan ge en indikation i hur 
man som intervjuare ska förhålla sig i den givna intervjusituationen. Brukarna var väldigt medvetna 
om sin situation och vad social färdighetsträning gick ut på. Frågorna borde därav varit mer riktade 
och specifika till sin natur för att brukaren skulle ha kunna svarat på frågor som rör ämnet 
(Liberman et al, 1989). Det var den sociala biten som var intressant för studien, och det var dit 
intervjun borde ha riktats eller styrts. Frågorna bör alltså vara korta med möjlighet till följdfrågor 
för att på så vis få mer reflektion kring ämnet samtidigt som detta underlättar för brukaren genom 
att bryta ner större frågor till mindre.  

 

Bearbetningen av datamaterialet baserade sig på att leta efter teman som sedan kunde analyseras. 
Att vi som utförde studien var två stycken var en klar fördel i framförallt analys- och 
tolkningsprocessen av det empiriska materialet. På det sättet var vi två stycken som gång på gång 
kunde läsa igenom intervjuerna och kunde på så vis bearbeta materialet. Vi fick då tolkningar från 
två synsätt och det visade sig i slutändan vara samma hos båda vilket medförde att de teman som 
finns i studien valdes enhetligt.  Det är troligt att de teman som valdes också var det som visade sig i 
den empiriska materialet vilket också höjer validiteten i studien. Databearbetningen kastade också 
ljus över de svar som avvek från mängden, också dessa har inkluderats i resultatet. I slutändan kan 
vi ändå aldrig vara riktigt säkra på att det inte skulle finnas någonting i materialet som missats under 
vägens gång.  
 
Valet huruvida transkriberingarna skulle göras ordagrant diskuterades under studiens gång. Vi kom 
fram till att det var själva innehållet, de upplevelser och erfarenheter som var målet att ringa in, inte 
upprepningen av ord. Dock kan det tyckas att risken att missa någonting i intervjusvaren ökar då, 
men trots detta togs beslutet om att inte transkribera intervjusvaren ordagrant. Beslutet vilar på en 
viktig aspekt. Delar av intervjumaterialet innehöll förvirrat och/eller osammanhängande tal vilket i 
sig kan vara stigmatiserade mot personer med psykiska funktionshinder. Genom att inte transkribera 
intervjuerna ordagrant samt göra omskrivningar, eller förfiningar, i det slutgiltiga presentationen av 
citaten kunde vi hitta ett sätt att handskas med denna problematik. 
 
Vi kunde under studiens gång se att mentalskötare, precis som beteendevetare, kunde förse oss med 
värdefull information då de oftast hade en väldigt lång erfarenhetsbakgrund inom området social 
omsorg och kunde på det sättet  ge en minst lika nyanserad bild av färdighetsträningen som 
beteendevetarna. Frågan blir hur bred respektive fokuserad avgränsningen ska vara? Att sätta för 
hårda begränsningar i valet av respondenter och informanter kan alltså medföra en förlust av viktig 
information som skulle kunna bidra med ändamålsenlig kunskap för studien. Samtidigt kan 
fördelarna med fokuserad avgränsning vara att ringa in en viss grupp av personalen. Studiens syfte 
kan tänkas spela en avgörande roll i frågan om hur bred eller fokuserad avgränsningen blir. 
 
Tillförlitligheten i studien kan ifrågasättas på vissa punkter. Att personal eller kontaktperson  satt 
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med under intervjuerna med brukare kan ha påverkat svaren brukarna försåg oss med. Det negativa 
kan tänkas vara att brukaren svarat så som de trott att kontaktpersonen velat att de ska svara. Det 
positiva var istället att kontaktpersonen var ett stöd för brukaren vilket kunde medföra att han/hon, 
alltså brukaren, kunde känna sig trygg och svara på frågorna efter egna upplevelser och 
erfarenheter. Vidare kan reliabiliteten i studien påverkats negativt genom att låta enhetschefen och 
personalen välja ut lämpliga respondenter till studien. Detta kan ha gett upphov till fördelaktiga svar 
på intervjufrågorna som kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet.   
 
En provintervju utfördes i studien för att öka validiteten samt försäkra oss om att frågorna som 
skulle ställas i intervjuerna skulle svara mot studiens syfte, dvs bidra med kunskap om och 
förståelse av arbetsmetoden social färdighetsträning. Det var viktigt att samtalsområdena var 
utformade på ett sådant sätt att vi skulle få ut svar som svarade på brukarnas och personalens 
erfarenheter och upplevelser av social färdighetsträning. Frågan här blir då: har vi undersökt det vi 
ämnat att undersöka? Personalens och brukarnas erfarenheter och upplevelser är helt unika i sig, det 
finns alltså ingen sann kunskap gällande dessa två aspekter. På så vis kan vi säga att vi uppnått 
tillfredsställande resultat gällande validiteten i studien.   

 

De fyra etiska principerna i studien följdes i det stora hela på ett tillfredsställande sätt. Det som 
möjligen kunde ha varit bättre är om missivbrevet kunnat skickas iväg till de tänkta deltagarna i 
studien för att de på så vis kunnat haft längre tid på sig att bestämma om de hade velat delta eller 
inte. Detta skulle dock ha försvårat arbetet avsevärt då tidsramen för arbetet var ganska snävt samt 
att förlusten av informanter och framförallt respondenter hade riskerat bli för stor vilket också hade 
påverkat det slutgiltiga resultatet och genomförandet av studien. Resultatet hade påverkats genom 
att inte kunna säga någonting om brukarens och personalens upplevelser och erfarenheter om 
förlusten av deltagare hade blivit för stort.  
 
Den mest problematiska av de fyra etiska principerna var konfidentiallitetskravet. Problematiken 
uppstod i samband med uppsökande av individer på boendena då vi behövde fråga personal vart 
brukaren i fråga bor för att kunna utföra intervjun. Dock verkade det som att personalen redan visste 
vilka som skulle delta i studien vilket vi inte kunde göra någonting åt.  
  

5.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen innefattar en övergripande diskussion kring vårt resultat. Detta innebär att vi 
inte längre kommer att göra lika analyserande kopplingar till teorier då detta redan gjorts under 
resultatavsnittet. Resultatdiskussionen handlar mer om vad vi fått ut av resultatet och lyfta upp 
resultatet till en mer övergripande nivå samt diskutera den kunskap om och den förståelse av social 
färdighetsträning som den här studien har bidragit till. 
  
Det här stycket handlar om det allmänna värdet av social färdighetsträning för personer med 
psykiska funktionshinder. Social färdighetsträning är någonting som brukare upplever som en bra 
arbetsmetod för att träna på det sociala samspelet och för att kunna möta upp samhällets krav på ett 
givet beteende, något som även styrks av Bellacks (2004) studier. Målet med arbetsmetoden är att 
integrera målgruppen personer med psykiska funktionshinder i samhället och bryta stigmatisering 
och stereotypa föreställningar om målgruppen. Brukarna blir således ett med samhället, inte en 
separat minoritet som förskjuts av allmänheten. För att målgruppen ska kunna integreras i samhället 
måste både signifikanta andra och resten av samhället ge stöd i vardagen för individen, anmärker 
Liberman et al (1989). Då gruppen får ta del av alla de medborgerliga rättigheter och skyldigheter 
som är till för alla så kan isoleringen brytas och de får ta del av lika gemenskap som alla andra. 
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En samhällsekonomisk fråga är hur mycket av resurserna som kan sparas in utan att målgruppen blir 
lidande? Gottlieb et al (2005) studie visar att det går att ge effektiva insatser, så som social 
färdighetsträning, konstnadseffektivt, något som får medhåll från Lundin och Ohlsson (2002). De 
menar att det finns pengar att spara om kommunerna spelar sina kort rätt, utöver att brukarna ges ett 
värdigt liv. Om det slutgiltiga målet är att bli en fullvärdig medborgare av samhället, hur mycket 
resurser kan sparas för att arbetet med målgruppen fortfarande ska bli fruktsam? Vi anser att om 
detta ska vara möjligt så är det lämpligt att mer tid och personal avsätts för arbetsmetoden. Det är 
upp till politikerna att väga upp huruvida kostnaderna är rimliga i förhållande till målgruppens 
välbefinnande och möjlighet att klara ett självständigt liv. 

 

Den mellansvenska stad vi genomförde vår studie i använder sig av social färdighetsträning i 
relativt stor utsträckning. Detta initiativ kommer främst från ledningshåll och som efterfrågas av 
både brukare och personal. Ett exempel på detta är att kommunen endast använder vetenskapligt 
prövade arbetsmetoder. Bellack (2004) skriver att social färdighetsträning är den metod som har 
störst empirisk stöd av andra likartade arbetsmetoder. Att ständigt uppdatera sig kring ny forskning 
inom området gör att kvaliteten på stöd och service för målgruppen personer med psykiska 
funktionshinder ökar.  Efterfrågan på kunskap inom området är i ständig rörelse och som främjas 
genom samarbete mellan kommun och högskola. Denna rörelse riktar sig framåt vilket tyder på ett 
nytt synsätt på både personalens roll, men även brukarens möjligheter till inflytande och 
delaktighet. Förbi är de tider då personalens huvuduppgift främst bestod av ren omsorg för 
individen för att i dagens läge mer ha en stödjande funktion för att brukaren ska så långt som 
möjligt klara ett självständigt liv (Malone, 1989).  
 
Att kommunen satsar på högskoleutbildad personal görs främst för att personalen ska ha en mer 
analytisk och reflekterande förhållningssätt till ny kunskap och de arbetsmetoder som tillämpas i det 
dagliga arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Mentalskötarens roll är inte bortglömd. 
Stor vikt läggs på den i många fall långa yrkeslivserfarenhet som dessa personer besitter. Denna 
yrkesgrupp kan ha ett annat perspektiv på hur social färdighetsträning ska tillämpas gentemot en 
högskoleutbildad individ. Denna blandning ger närmast ett dialektiskt förhållande där två poler slås 
ihop och resulterar i något kvalitativt nytt som i slutändan gynnar brukaren.  
 
Om kunskapen i studien tillför något nytt till arbetsmetoden handlar om hur man ser på kunskap. 
Vår studie pekar på genomgående, positiva gensvar om social färdighetsträning från både brukare 
och personal. Det gynnande resultat för arbetsmetoden återfinns även i Malones (1989) respektive 
Bellacks (2004) studier. På det sättet är det ingenting nytt. Det som är ny kunskap är de unika 
upplevelser och erfarenheter som respondenter och informanter, som deltagit i studien, har av 
arbetsmetoden och som vi lyfter fram i vår studie. Inte bara personer med psykiska funktionshinder 
kan ha nytta av färdighetsträning. Den kan också tillämpas på andra funktionshindergrupper i  
samhället, exempelvis äldre och personer med utvecklingsstörning. 
 
Resultatet i vår studie gagnar både brukare, den vetenskapliga världen och kunskapsutvecklingen. 
Brukarnas upplevelser och erfarenheter visar på att social färdighetsträning är både önskvärt och 
eftersträvansvärt, men som tyvärr hamnar i skymundan för andra aktiviteter. Färdighetsträningen är 
en viktig del för många av de respondenter vi intervjuat och är någonting som bör prioriteras. För 
den vetenskapliga världen och kunskapsutvecklingen så kan vi se att vårt resultat skiljer sig från 
tidigare studier, bl.a. att brukare har svårigheter att generalisera de inlärda färdigheterna (Bellack, 
2004), något som vår studie inte tyder på. Även gruppstorleken för färdighetsträning varierar, våra 
respondenter anger 2-3 personer som passligt medan Liberman et al (1989) anger 4-10 som det 
optimala. 
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Under arbetets gång har nya frågor kommit upp när andra har besvarats. Vad som skulle vara av 
intresse att forska vidare om, som inte varit denna studiens syfte, är de ämnen som återfinns i tema 
3: medicinens och gruppens betydelse, under brukarperspektivet. Andra studier skulle kunna se 
närmare på medicinens betydelse och inverkan på social färdighetsträning. Gruppens betydelse är 
en annan aspekt som under arbetets gång var återkommande. Således skulle det vara intressant att 
göra en studie som jämför individuellt baserad färdighetsträning mot gruppbaserad 
färdighetsträning. Andra studier skulle kunna vara mer landsomfattande och exempelvis kunna 
jämföra två eller flera kommuner med varandra.  
Avslutningsvis är den gemensamma nämnaren för både brukare och personal den glädje och 
optimism som båda parter uppvisar av lyckad social färdighetsträning. Som en informant uttryckte 
det för en respondent: ” Så det är ju därför ni tycker så mycket om det också, att det verkligen får 
handla om er för den stunden”. 
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Missivbrev bilaga 1 
 
Vi är två studenter, Mikael Kokkonen och Kristian Kokkonen, på Mälardalens Högskola som läser  
tredje och sista år på beteendevetenskapliga programmet, social omsorg. Utbildningen avslutas med 
en C-uppsats i social omsorg, vilket leder till en filosofie kandidatexamen i ämnet. Uppsatsen 
kommer att handla om social färdighetsträning för personer med psykiska funktionshinder. Det 
övergripande syftet med studien är att bidra till kunskap och utveckla en förståelse av 
arbetsmetoden social färdighetsträning, som används i det dagliga arbetet med personer med 
psykiska funktionshinder. Genom intervjuer med både brukare och personal är tanken att lyfta fram 
de upplevelser och erfarenheter som finns kring denna arbetsmetod. Fenomenet kommer således 
lyftas fram ur både brukar- och personalperspektiv för att belysa båda sidor.  
 
Din medverkan skulle betyda mycket för oss då genomförandet av studien inte skulle vara möjlig 
utan er. Deltagandet i studien är självfallet frivilligt och informationen kommer att behandlas 
konfidentiellt. Detta innebär att det endast är vi som utför studien som kommer att veta vilka ni som 
deltagare är. Ingen utomstående kommer att få ta del av era intervjusvar och det kommer heller inte 
vara möjligt att i det slutgiltiga resultatet identifiera enskilda individer. De svar vi får genom 
intervjuerna kommer inte att användas till annat än till studien. Bandspelare kommer att användas 
under intervjun, detta för att underlätta  för oss som utför studien. Vi skulle vara väldigt tacksamma 
om ni skulle kunna tänka er ställa upp på en intervju med oss. 
 
 
Vid frågor angående studien är du välkommen att kontakta någon av oss.  
 
Mikael Kokkonen 
070-4596160 
 
Kristian Kokkonen 
073-6303569 
 
 
 
 
Handledaruppgifter: 
 
Namn: Håkan Karp 
Telefonnummer: 016-153452 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Mikael Kokkonen 
Kristian Kokkonen 
 
 
 
 
 



  

Guiden för samtalsområden bilaga 2 
 

Personal:  
 

1. Beskriv din utbildnings- och yrkeserfarenhet samt din nuvarande arbetssituation. 
2. Beskriv arbetsmetoden social färdighetsträning. 
3. Beskriv 3-5 case där arbetsmetoden har använts. 
4. Kritiskt granska för- och nackdelar. Vilken betydelse kan detta ha i arbetet?  

 
Brukare:  
 
1. Vad är/betyder ESL (ett självständigt liv) för dig?  

Beskriv vad ni har gjort under ESL-tillfällena? Är det bra? Är det dåligt? Varför? Något som är 
speciellt viktigt? 

2. När använder du de kunskaper du förvärvat dig genom ESL-träning? 
Ofta? Sällan? Hela tiden? Aldrig? Varför? 

3. Hur använder du dig av dessa färdigheter? 
Vilka delar av materialet har varit bra att använda och varför? 

4. Var använder du ESL-färdigheterna? 
På boendet? När du är ute på stan? När du ska ringa viktiga samtal? 

5. Med vem använder du ESL-färdigheterna med? 
      Bara personalen? Med familj? Med vänner? Med okända människor (kassörskan etc) 

 
 

 
 
 
 
 
 


