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Sammandrag   
 
Den här uppsatsen handlar om gruppen lindrigt utvecklingsstörda. Mitt syfte med uppsatsen är 
att försöka få en inblick om hur en lindrigt utvecklingsstörd person kan se på sig själv samt 
hans/hennes omgivning och vad det är för faktorer som hjälper till att skapa den här synen. 
För att ta reda på detta har jag använt mig av kvalitativ metod i form av intervjuer som jag har 
gjort med fyra lindrigt utvecklingsstörda män. När jag analyserade materialet visade det sig 
bland annat att samtliga personer som jag intervjuat haft stabila familjeförhållanden men att 
detta inte automatiskt kan kopplas till personernas funktionsnedsättning. De umgås både med 
personer som har funktionsnedsättningar och med personer som inte har någon 
funktionsnedsättning och värderar relationen till icke funktionsnedsatta personer högt. 
Samtliga har upplevt stigmatisering i form av mobbning och trakasserier. Den slutsats som jag 
kommit fram till är att de personer jag intervjuat ändå upplever sin livssituation till stor del 
som positiv. Dock framkommer bilden att de upplever ett relativt stort mått av ensamhet och 
viss social isolering med tanke på att de har förhållandevis få vänner.   
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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min fru som har stöttat och motiverat mig till att slutföra denna 
uppsats samt till Professor Mårten Söder som tagit tid ifrån sin pensionärstillvaro och handlett 
mig genom processen i att skapa denna uppsats. 
 
 
 
 
1 Inledning  
 
Anledningen till att jag valt just det här ämnet är dels att personer med funktionshinder som 
inte är direkt märkbara och synliga intresserar mig men till största delen för att många 
personer med lindrig utvecklingsstörning verkar ha problem med att finna en social 
tillhörighet, de hamnar mellan två stolar. Ämnet i sig är viktigt då detta är en grupp som alltid 
har funnits och alltid kommer att finnas i vårt samhälle. Ju mer kunskap vi får om personer 
med olika funktionsnedsättningar desto bättre kan vi öka vår förståelse och därmed också vår 
empatiska förmåga vilket jag är övertygad om skulle vara till gagn för samhället.  
 
Jag är nyfiken på vad en lindrig utvecklingsstörning egentligen är och hur funktionshindret 
påverkar synen på den egna personen. Spontat känns det som denna grupp är, och framförallt 
har varit stigmatiserad. Jag hoppas genom mina samtal med intervjupersonerna få en bild av 
hur väl integrerade och hur stigmatiserade dessa personer upplever sig att vara. Svaren kan 
måhända inte ses som en absolut sanning i hur nuvarande svensk omsorgsideologi har fått för 
konsekvenser för denna grupp men de kan åtminstone ge en indikation på hur samhället och 
dess ideologier, värderingar och handikappolitik har hjälpt till att forma dessa personers 
självbild. 
 
Jag är också intresserad av hur personer med denna diagnos samverkar socialt med andra 
personer med lindrigt utvecklingsstörning och med de personer som inte är utvecklingsstörda. 
Finns det skillnader i hur dessa relationer ser ut och värderas? Vidare verkar det som att 
många är ensamma och har en allmänt pessimistisk syn på sin livssituation. Detta är i alla fall 
det intrycket jag fått under min praktikperiod då jag kom i kontakt med en del lindrigt 
utvecklingsstörda.  
 
 
1.1 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med uppsatsen är att försöka få en inblick om hur en lindrigt utvecklingsstörd person 
kan se på sig själv samt hans/hennes omgivning och vad det är för faktorer som hjälper till att 
skapa den här synen. 
Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar:  
 
 -Hur ser han/hon på sig själv samt personer i sin omgivning?  
 
-Hur är det med relationer till andra funktionshindrade och hur är relationen till icke 
funktionshindrade?  
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- Vilka svårigheter anser personerna att de har?  
 
- Hur mycket spelar en sysselsättning såsom arbete eller skola in för en personens självbild.  
 
- Är det så att det finns en stor önskan att få en annan grupptillhörighet än den som 
funktionshindrad? 
 
 
1.2 Tillvägagångssätt  
 
Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod. Detta för att jag anser att det är det bästa 
sättet att få en så adekvat bild som möjligt av mina intervjupersoners åsikter, upplevelser och 
livssituation. Genom att genomföra intervjuerna i form av samtal anser jag att 
intervjupersonerna själva får bättre förutsättningar att faktiskt att komma till tals med sådant 
som de själva anser vara viktigt samtidigt som jag ges chansen att spinna vidare på 
samtalsämnen och fördjupa diskussionen när vi berör ämnen som ingår i mina frågeområden.    
 
Utöver att gå igenom tidigare forskning och relevant litteratur har jag själv genomfört 
intervjuer med lindrigt utvecklingsstörda personer för att sedan göra jämförelser och försöka 
leva upp till syftet och besvara frågeställningarna.  
 
Jag kommer i denna uppsats att utgå ifrån Erving Goffmans (1972) teori om stigmatisering 
samt den avvikandes roll och identitet. Val av metod och material kommer att presenteras 
närmare i respektive kapitel. 
 
 
 
2 Bakgrund  
 
I följande kapitel ges en historisk tillbakablick på hur bilden av utvecklingsstörda sett ut. Jag 
kommer också att definiera utvecklingsstörning och sedan redovisa en del tidigare forskning 
runt lindrigt utvecklingsstörda. 
 
 
2.1 Historik 
 
Under historiens gång har såväl omsorgen samt hur vi ser på utvecklingsstörda förändrats. 
Inställningen man haft och har till den med utvecklingsstörning har också präglats hur man 
ser på omsorg för densamme. Hur man uppfattar den utvecklingsstörde och hur man ska 
hantera dessa personer samt hur man på bästa sätt kan lyckas med det sätt man bestämt sig för 
är det som omsorgsideologi bygger på.   

Under olika tidsepoker har också olika synsätt på den avvikande tillämpats och terminologin 
har även den förändrats över tid. I antikens Grekland där ett särskilt intresse för personliga 
egenskaper och kroppens skönhet hade uppkommit, myntades ordet imbecill som benämning 
på en person som inte förstår vad andra säger eller som inte själv kan göra sig förstådd. Några 
hundra år senare började franska psykiatrer använda idiot som medicinsk term under 1700-
talet. Kristendomen stora roll i samhället fick också stor inverkan på personer med 
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utvecklingsstörning. Att födas med sjukdomar och avvikelser ansågs vara ett straff för synder 
som föräldrarna eller andra förfäder gjort. Personer med utvecklingsstörning har genom 
århundradena gått under flera namn än idiot och imbecill. Klensinta, tåpiga och avvita är bara 
några exempel. Dock blev beteckningen sinnesslöa till slut någon form av standard 
benämning och behöll sin status som detta ända fram till mitten av 1950-talet då det ersattes 
av psykisk efterblivenhet som i sin tur stod sig fram till 1968 då man för första gången 
började använda sig av termen psykisk utvecklingsstörning. Läser man lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade som kom 1993 ser man att där har man tagit bort ordet 
psykisk och nämner bara utvecklingsstörning, detta för att minimera risken för 
sammanblandning med psykiska funktionshinder. (Grunewald 2011) 

Idag handlar mycket av våra omsorgsideologier om normalisering och integrering. Integrering 
av utvecklingsstörda var något man även gjorde förr i tiden men då på ett helt annat sätt. I 
samband med att man uppförde institutioner och anstalter för utvecklingsstörde gjorde man 
också samma sak för fattiga, föräldralösa barn och psykisk sjuka. Anledningen till detta var 
att man just vid den här tidpunkten såg utvecklingsstörda som ett socialt problem likt de 
övriga man haft i samhället. Sett över tid kan man också se tydliga paralleller med 
samhällsekonomin och hur synen på utvecklingsstörda sett ut. Under tider med högkonjunktur 
och god samhällsekonomi har synen och tron på utvecklingsstördas möjligheter och 
rättigheter varit något som det har satsats på och läget har varit det omvända då de 
samhällsekonomiska förutsättningarna varit dåliga. (Söder 2011) 

Det var som sagt fattigvården som fick ta sig an utvecklingsstörda och andra 
funktionshindrade i de fall deras familjer inte hade möjlighet. Fattigvården var att betrakta 
som mycket undermålig under 1800-talet och under början av 1900-talet gjordes därför olika 
satsningar till stora delar sprungna ur välgörenhet och med begränsat statligt stöd. Dessa 
satsningar genererade bland annat i att anstalter uppfördes för att ”rädda” personer med 
funktionshinder. Då de medicinska kunskaperna vid den här tiden inte var speciellt utvecklade 
var det rådande förhållningssättet att man skulle rädda personerna ifrån ett moraliskt förfall. 

Med tiden ökade dock de medicinska kunskaperna och de medicinska tankemodellerna 
började öka på institutionerna och anstalterna. Funktionshindret sågs som en konsekvens av 
skador och sjukdomar och skulle således också behandlas efter dessa medicinska principer. 
Dock så var inte det medicinska perspektivet det enda som var rådande, en pedagogisk och 
uppfostrande strävan började tidigt utformas. Man ville inte bara bota de intagna man ville 
också att de skulle bli dugliga samhällsmedborgare som i bästa fall skulle bli självförsörjande. 
Den mest förekommande uppfattningen var att man som utvecklingsstörd var hänvisad till en 
viss sorts yrken där det ansågs vara möjligt för denna grupp att faktiskt utföra ett arbete. 
(Lindqvist 2007) 

Vid mitten av 1950-talet hade landstinget tagit över ansvaret för både för utbildningen såväl 
som vården och omsorgen för utvecklingsstörda. Detta ledde till att internat skapades. I och 
med att landstinget hade det övergripande ansvaret upprättade de ett flertal segregerade 
institutioner där tanken var att man skulle ta hand om de utvecklingsstörda genom alla livets 
faser. Därför upprättades barnhem, arbetshem och ålderdomshem. (Ibid). 

Normaliseringsprincipen är den princip som har legat till grund för nuvarande 
omsorgsutformande. I korthet går principen ut på att man i så stor utsträckning som möjligt 
ska ge utvecklingsstörda chansen att leva så nära vad vi kallar ett normalt liv som möjligt. 
(Nirje 2003). Det första riktigt stora steget mot normalisering togs under 1967 med införandet 
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av den nya omsorgslagen. De traditionella vårdhemmen och specialsjukhus blev allt färre och 
istället började man satsa på integrerade särskolor, inackorderingshem och dagcenter. Under 
slutet av 1970-talet upplevde Sverige återigen ett kärvt ekonomiskt läge. Detta ledde till att 
integreringen på framförallt sysselsättnings och arbetsfronten gick tillbaka samtidigt som 
landstingen kände sig allt mer tyngda av sitt omsorgsansvar mot samhällets 
funktionshindrade. En ny omsorgslag trädde i kraft 1986. 
 
För utvecklingsstörda var den största skillnaden i denna nya lag fanns angivet att personer 
med intellektuell funktionsnedsättning hade rätt till vissa preciserade särskilda omsorger. Det 
var dock upp till de själva att begära omsorger vilka de vid ett eventuellt avslag hade 
möjlighet att överklaga i domstol. Denna princip med att omsorgen i högre grad styrs 
underifrån och där enskildes rättigheter var mer precist angivna än i tidigare lagar blev än mer 
tydligt när lagen om omsorg för vissa funktionshindrade, LSS började gälla 1994. Tack vare 
LSS-lagen finns nu möjlighet att ge den utvecklingsstörde en högre materiell standard, en 
sysselsättning, bättre möjligheter till goda levnadsvillkor. (Grunewald 2011). 
 
 
2.2 Definition 
 
I följande kapitel presenteras olika perspektiv på och definitioner av utvecklingsstörning.  
 
För att lyckas definiera samt avgränsa gruppen lindrigt utvecklingsstörda kan man se på de 
lindrigt utvecklingsstörda genom två olika perspektiv, det epidemiologiska perspektivet eller 
det relativiserande perspektivet.  
 
 
2.2.1 Epidemiologisk perspektiv 
 
I det epidemiologiska perspektivet ses utvecklingsstörningen som en konsekvens av en 
biologisk defekt. Defekten kan bero på genetiska faktorer eller olika former av skador, ofta i 
samband med graviditeten eller förlossningen. Det som visar på en utvecklingsstörning är 
främst en nedsatt förståndsutveckling, som kan observeras redan i tidig ålder. I både ett 
medicinskt synsätt samt i det pedagogiska och psykologiska synsättet ser man 
utvecklingsstörningen som en effekt av en biologisk defekt. Fast till skillnad ifrån det 
medicinska försöker man här kartlägga olika beteenden samt se till vissa kognitiva 
utvecklingar för att sedan anpassa en stor del av individens miljö efter det.  
 
Ser man till det epidemiologiska perspektivet klassar man gärna skador och sjukdomar i ett 
system. Detta för att man lättare ska kunna föra statistik samt få en bra och övergripande bild. 
Men man använder sig även av ett sådant klassifikationssystem när man bestämmer hur den 
individuella behandlingen ska läggas upp. 
 
 
2.2.2 Relativiserande perspektiv  
 
1980 publicerade ICIDH som klassifikation för att kunna definiera ett handikapp. Denna 
version har sedan utvecklats genom åren av internationell konsultation och systematiska 
fältprövningar. Detta ledde till att ICIDH år 2001 ersattes av den mer uppdaterade ICF 
klassifikationen. ICF gör det möjligt att beskriva funktionstillståndet, hälsa och 
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funktionshinder utifrån en biopsykosocial modell. Något förenklat handlar det om att man hos 
en person för samman de biologiska skadeaspekterna ett ger med de sociala aspekterna. Detta 
bildar en så kallad relativ handikappdefinition. Vidare definierar ICF handikapp som en effekt 
av sjukdom, sjukdomen kan sedan ge en skada av såväl psykisk som kroppslig karaktär. Det 
här leder till en begränsning att klara av ett beteende som anses vara normalt för en människa, 
en funktionsnedsättning med andra ord. Man ser på den sociala miljön som en avgörande 
faktor om ett funktionshinder kommer att medföra också ett handikapp. Dock handlar det 
ändå om individen och dennes sätt att klara av sin omgivning. Det gör att även WHO: s 
definition av handikapp också är ur ett epidemiologiskt perspektiv. I WHO: s 
handikappdefinition sätts således individens funktionshinder i relation till individens situation 
och miljö. I detta möte mellan miljö och funktionshinder synliggörs handikappet. På så sätt 
kan man även se WHO: s handikappdefinition även ur ett relativiserande perspektiv. 
(Socialstyrelsen 2003)  
 
 
2.2.3 Olika grader av utvecklingsstörning 
 
Men vad är egentligen lindrig utvecklingsstörning? I första hand brukar man tänka på 
hämmad intellektuell förmåga eller dålig utvecklingsnivå. För att mäta detta använder man sig 
av intelligenstest där man har satt gränsen vid IK 70.  
 
Ser man till det sociala är det hur den enskilde lyckas leva upp till omgivningens krav som är 
det som är mest betydande i den sociala definitionen. Man ser på social förmåga som en av 
många förmågor. Den intellektuella förmågan ses som en individuell. Beroende på hur 
gammal man är ställs också olika krav. En treåring har inte samma krav på sig som en vuxen 
person. Alltså ges det sociala olika mycket utrymme beroende på var i livet man befinner sig. 
Precis som det sociala också väger olika tungt vid olika situationer och sammanhang. Men 
man ska ha klart för sig att den intellektuella förmågan har ett ganska ofullständigt samband 
med den sociala förmågan. En person med lägre IK än 70 kan mycket väl klara av kraven som 
miljön och omgivningen ställer på social anpassning. 
 
Kylen (2005) beskriver utvecklingsstörningen, eller begåvningshandikappet som han kallar 
det som en hämning som grundar sig i bristande förmåga till abstrakt tänkande. Vid en 
utvecklingstörning ser man mer konkret och enklare på orsak, tid, kvalitet, kvantitet och rum 
än den som är normalbegåvad. En begåvningshandikappad vuxen person har en liknande 
abstraktionsnivå som hos ett normalt barn. Men man ska dock ha klart för sig att bara för att 
abstraktionstänkandet är på samma nivå går det inte att göra kompletta jämförelser med en 
begåvningshandikappad vuxen och ett normalbegåvat barn. Den funktionella begåvningen är 
annorlunda då en vuxen person med begåvningshandikapp har betydligt fler erfarenheter än 
ett barn även om utvecklingstakten är långsammare.  
 
Kylen (1981)delar in begåvningsstadierna i tre olika kategorier A, B och C. I A-stadiet är 
tidsperspektivet och rumsperspektivet mycket begränsat. Personen bygger sin uppfattning av 
omvärlden runt förväntningar och associationer. Till exempel när de ser en säng är det lika 
med ligga eller som att en sked är lika med att äta osv.  
 
I det fösta stadiet, A-stadiet, handlar det ofta om personer med en grav utvecklingsstörning 
som kommunicerar främst via kroppsspråk och ljud.  
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I det andra stadiet, B-stadiet et, befinner sig personer som ser främst till sina egna upplevelser 
och inte reflekterar över det som inte är självupplevt. Tidsperspektivet har utvidgats och kan 
nu omfatta en eller flera dagar. Saker och ting i vardagen förstås så länge man har använt dem 
själv eller sett dem i funktion. Man kan prata och man förstår bild symboler såsom sin 
spegelbild eller foton. Dock är man fortfarande mycket konkret i sitt tänkande och har svårt 
för att förstå förändringar.  
 
På C-stadiet har man en bättre såväl rumsuppfattningen som tidsuppfattningen. Man har 
förståelse för att även det som man inte upplevt existerar samt vad som är framtid och vad 
som är dåtid. Man får en bättre överblick av omgivningen och förståelse för att det finns 
människor man inte träffat, katter man inte sett och dryck man inte druckit och så vidare. Man 
kan förstå skillnaden mellan olika tal och kan på så sätt lära sig förmågan att lösa enklare 
matematiska uppgifter. Man ser sambandet mellan orsak – effekt. Man kan även behärska 
läsandet och skrivandet, vilket också är en stor tillgång för minnet. Dock har man fortfarande 
svårt att utföra uppgifter där flera olika moment och faktorer är inblandade. Man ser inte 
alternativa lösningar och har svårt att föreställa sig hypotetiska situationer. Man har 
fortfarande svårt för det abstrakta. 
 
Kylen sammanfattar begåvningshandikappet beståndsdelar på följande vis. Lägre 
korttidsminneskapacitet samt ”lägre abstraktionsnivå i tänkandet, det vill säga enklare och 
konkretare strukturer på rum, tid, kvalitet, kvantitet och orsaksmönster, enklare former av 
handlings och tankeoperationer, lägre abstraktionsnivå på symbolfunktionen” (Kylen 1981).  
 
 
2.3 Teori  
 
I denna studie av lindrigt utvecklingsstörda har jag använt mig av utgångspunkterna i Erving 
Goffmans teori om stigma och den avvikandes roll och identitet. I följande teoriavsnitt 
förklaras begreppet närmare, forskning som finns kring ämnet och följderna av stigmatisering.   
 
 
2.3.1 Stigmatisering 
 
För att helt kunna förstå och vara klar över definitionen av stigmat som begrepp krävs det att 
man först är på det klara med mer allmänna definitioner och antaganden. Samhällets betydelse 
är stor i den mån det handlar om att kategorisera dess invånare i olika fack. Den sociala 
miljön avgör vilken typ av personer du förmodligen kommer att möta och de rådande sociala 
spelreglerna gör att du vet hur du ska bemöta dessa förväntade personer. Kommer det sedan in 
en främling i den här miljön observerar man och bedömer honom/henne snabbt för att på så 
sätt kunna kategorisera denne och samtidigt tillskriva honom/henne olika egenskaper. Det är 
denna snabba bedömning som ligger till grund för våra normativa förväntningar på personen. 
Ofta är vi inte ens medvetna om att vi har dessa förväntningar på personen förrän vi blir varse 
om vi hade rätt eller fel i våra föreställningar. I det ögonblicket ser vi om personens virtuella 
sociala identitet, den som vi tillskrivit honom stämmer överens med hans faktiska sociala 
identitet. 
 
Visar det sig att denna främling bär på en egenskap som inte tillskrivs som positiv av övriga 
personer som rör sig i samma sociala miljö och använder sig av samma sociala spelregler går 
denna främling från att vara en vanlig människa till en människa som står utanför. I och med 
hans stämpling har han också blivit stigmatiserad. Speciellt om det rör sig om en stor 
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särskillnad som gör att den stigmatiserade individen inte kan leva upp till omgivningens norm 
och då upplever oförmåga och på så vis känner sig handikappad. Stigmat i sig härstammar 
således inte bara utifrån egenskapen utan främst relationen. Ett stigma som i ena gruppen kan 
vara till en nackdel kan i den andra gruppen vara ett krav för att bli accepterad. (Goffman 
1972) 
 
Goffman pekar på att vi som är ”normala” genom våra attityder gentemot de stigmatiserade 
blir diskriminerande även om det ofta är oavsiktligt. Detta leder i sin tur till en förminskning 
av den stigmatiserandes livsmöjligheter. Vi söker bekräftelse i vårt agerande som riktigt 
genom att hänvisa till diverse fördomar och vad vi tror är orsaken till personens defekt. Det 
finns också personer som är stigmatiserade men som inte bryr sig om det nämnvärt, de 
personerna ser ofta sin egen identitet som den normala och riktiga och övriga personer som 
onormala. Men det är dock vanligare att den stigmatiserade individen har erhållit och beaktat 
de bedömningsmönster som råder i samhället runt honom. På så vis förstår han vad andra 
uppfattar som hans tillkortakommanden och inser att inte kan leva upp till omgivningens krav. 
Här finns det alltid en stor risk att skamkänslan kommer över den stigmatiserade individen då 
han märker att någon eller några av hans egenskaper inte är önskvärda. Det här leder ofta till 
att personen ifråga gärna vill ses utan dessa mindre önskvärda egenskaper. (Ibid.) 
 
Ibland använder sig den stigmatiserade personen sig av sitt stigma för att tillförskaffa sig 
fördelar genom att använda sitt stigma som ursäkt för att slippa undan krav, även sådana som 
inte har med stigmat att göra. Om personen känner sig tvingad att isolera sig på grund av sitt 
stigma får det ofta väldigt negativa följder. Personen blir deprimerad, misstänksam och 
förvirrad i många fall. I andra fall kan det slå över åt det andra hållet. Den stigmatiserade kan 
i sitt försök att visa att stigmat inte berör honom visa en närmast fientligt påstridighet. Vilket i 
sin tur ofta resulterar i negativa motdrag ifrån de normala. Vanligtvis tvekar den 
stigmatiserade om den ska visa påstridighet eller undvika kontakter med normala. 
 
När den normale och den stigmatiserade kommer i kontakt med varandra och båda försöker få 
ömsesidig respons kan ibland den stigmatiserade känna osäkerhet eftersom båda sidor i 
kontakten måste ta hänsyn till stigmats orsaker och verkan och den stigmatiserade inte vet hur 
han kommer att betraktas och bedömas av den normale. Den stigmatiserade hoppas att få bli 
tillskriven en fördelaktig kategori. Även om den normale är hygglig och trevlig finns alltid 
oron att det bara är en fasad och att personen ifråga gör det för att han ömkar den 
stigmatiserade. Vidare är det ofta den stigmatiserade känner frustration då han utför till synes 
helt alldagliga ting och dessa plötsligt blir bedömda helt annorlunda, ofta blir dessa 
övervärderade bara på grund av att personen som utför dem har ett stigma. Ibland kan även 
omgivningen tillskriva ett sådant beteende såsom till exempel ilska automatiskt som en följd 
av personens stigma. (Ibid.) 
 
 
2.3.2 Följderna av stigmatisering   
 
Robert Edgerton gjorde på sextiotalet i Los Angeles en studie runt lindrigt utvecklingsstörda 
som flyttade ut ifrån slutna institutioner till eget boende ute i samhället. Edgerton var bland de 
första som riktade sin undersökning till de utvecklingsstörda själva och utgick utifrån deras 
egenskaper istället för personerna som fanns runt omkring de utvecklingsstörda. Genom 
långvarig kontakt med sin undersökningsgrupp och via samtal får Edgerton fram hur de 
lindrigt utvecklingsstörda ser på sig själva och på samhället som finns runt omkring dem.  
 



 
 

 11 

Folk som är normalbegåvade skojar och spekulerar ofta om både andras och sin egen dumhet. 
Allt som oftast menar vi inte speciellt mycket med sådana uttalanden och de som faller offer 
för spekulationerna lider vanligtvis inte nämnvärt av det. Om man däremot är medveten om 
att man har ett begåvningshandikapp är man tvungen att ta sin intelligens mycket allvarligt på 
grund av att man har anklagats för att vara mindre begåvad än normalt folk och sedan också 
bevisats skyldigt till detta. Stigmatiseringen som följer på grund av begåvningshandikappet 
vill de allra flesta inte veta av därför är det vanligt att de förnekar det faktum att de är lindrigt 
utvecklingsstörda. Dessa personer får ständigt tampas med de problem som det medför att 
försöka lura andra att de är ”normala” samt att försöka övertyga sig själva om detsamma. På 
grund av allt negativt som stämplingen som utvecklingsstörd medförs, såsom utanförskap, 
dålig självkänsla med mera, måste personen använda sig av förnekelse och passering. 
När en lindrigt utvecklingsstörd ställs in för de mångfaldiga krav som uppstår i en personlig 
och ömsesidig relation har han eller hon som svårast att passera som en normal person. Den 
lindrigt utvecklingsstörde måste kunna leva upp till de krav han inte alltid är kapabel till. I 
sina försök att framstå som att han/hon besitter den kompetens som efterfrågas tvingas 
han/hon ofta till att ljuga och maskera.  
 
I många fall försöker den lindrigt utvecklingsstörde undvika att öppet associeras till andra 
begåvningshandikappade. Många anser att en sådan association skulle vara mycket 
misskrediterande för deras egen del. Andra faktorer som kan ställa till det för den 
begåvningshandikappade som försöker passera är läsande och skrivande. Även om de flesta 
klarar av att läsa och skriva på ett grundläggande plan krävs det alltmer i den tid vi lever i att 
man kan ta in text och annan information snabbt. Detta är något som kan bli ett problem för 
den lindrigt utvecklingsstörde som ofta behöver lite extra tid på sig. Ett klassikiskt sätt att 
passera är att man först tittar på texten medan man kisar lite och sedan ursäktar sig med att 
man har glömt glasögonen och därför inte ser vad det står.  
 
Att räkna och använda sig av siffror är även det ett stort problem för många utvecklingsstörda. 
När väl den lindrigt utvecklingsstörde konfronteras med nummer och siffror handlar det ofta 
om ganska viktiga ting såsom, adresser, telefon nummer och klockslag. Just tid och klockslag 
är även det något som en del lindrigt utvecklingsstörda har svårt för. Detta kan medföra att 
personen får svårt att hålla tider. Även om personen kan fråga någon vad klockan är kan svar 
som ”fjorton fyrtiofem” eller ”fem över halv åtta” vara svåra att greppa. Därför brukar en del 
använda sig av tekniken att istället fråga ”är klockan sju ännu?” då är sannolikheten stor att 
man får ett mindre komplicerat svar sam till exempel ”nej det är en timme kvar” eller ”det var 
längesedan klockan var sju”. (Edgerton 1993) 
 
Att ta hand om sin egen ekonomi är även det något som den lindrigt utvecklingsstörde 
personen kan ha svårt för. Har man svårt för siffror och nummer har man med största 
sannolikhet också svårt för att räkna pengar och det får konsekvenser. När personen går och 
handlar får den ofta lita på personalen på så sätt att personen ger pengar till expediten tills 
denna visar att varan är betald. Det finns flera trick att använda sig av vid passering när det 
gäller pengar och räkning ett är till exempel att svara att någonting kostar ”tjugotvå och 
femtio” även då man inte har någon aning, när man säger ett sådant exakt tal ger det intryck 
av att man är säker på sin sak.  
 
Även om en person med lindrig utvecklingsstörning klarar mycket finns det vissa saker som 
blir för svåra för denne. När personer med lindrig utvecklingsstörning märker att de inte 
lyckas passera vid de utmaningar och krav de ställs inför av både andra och sig de själva kan 
en sådan insikt vara förödande för självkänslan och för att hålla modet uppe. Det är i sådana 
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lägen förnekelse processen startar. Man försöker hitta orsaker till att man är annorlunda som 
inte beror på begåvningshandikappet. Till exempel att man har fått gå i en dålig skola eller har 
fått bott på platser där man inte kunnat utvecklas normalt. Det är svårt att veta om den lindrigt 
utvecklingsstörda personen verkligen tror själva på deras svar om varför de är annorlunda. 
Även om de ger sken av att tro på det så pendlar det troligen mellan en stark rationaliserad 
förnekelse till en gnagande känsla av misstro på en själv. (Ibid) 
 
 
2.3.4 En kappa av kompetens 
 
De lindrigt utvecklingsstörda får ofta hjälp med att komma till rätta med och möta de krav och 
de ställs inför. Denna hjälp kommer ifrån så kallade välgörare. En välgörare kan vara vilken 
person som helst i den lindrigt utvecklingsstörda omgivning som hjälper till med allt ifrån 
praktiska detaljer som copeing inför vardagliga problem medför till de mångfaldiga problem 
som kan uppstå vid passering och förnekelse. Assistansen som välgörarna ger är mycket 
viktig för en person med ett begåvningshandikapp. En välgörare som är medveten om de 
svårigheter och problem den lindrigt utvecklingsstörda personen försöker dölja för 
omgivningen måste också hjälpa till med att se till att den begåvningshandikappades 
hemlighet inte kommer ut. En välgörare som är medveten om den lindrigt utvecklingsstörde 
bakgrund och problematik försöker då vara behjälplig för den lindrigt utvecklingsstörda 
personen vid ett möte med till exempel en främling tillsammans med personen med lindrig 
utvecklingsstörning hjälpa denne passera genom att byta samtalsämne när han märker att de 
kommer in på något som den lindrigt utvecklingsstörda har svårt för.  
 
Även om den lindrigt utvecklingsstörde är duktig och har listiga tekniker att för att verka 
normal är det ofta relativt få som blir ”lurade” och de som blir lurade blir det de gånger deras 
möte med den lindrigt utvecklingsstörde endast är kortvarigt och ytligt. När den lindrigt 
utvecklingsstörde möter en person som medveten om den lindrigt utvecklingsstörda personens 
funktionshinder bildas det ett slags ömsesidigt samarbete. Den normale personen inte bara 
undviker att förödmjuka den lindrigt utvecklingsstörde genom att visa att de är medvetna om 
orsaken till den andres brister utan de hjälper även personen att ”passera” med folk som inte 
är medvetna om det. På så vis behåller den lindrigt utvecklingsstörda personen en god 
självkänsla och han får respons i sin förnekelse att hans brist på kompetens beror på han har 
en utvecklingsstörning och på så vis byggs en falsk fasad upp. Denna fasad uppehålls endast 
om den normale personen är med på det men det är sällan inte den normale personen inte 
visar stor tolerans och sympati för den lindrigt utvecklingsstörde. På det här sättet menar 
Edgerton att de lindrigt utvecklingsstörda tar på sig en skyddande kappa av kompetens, ”The 
cloak of competence”. Ofta lyckas de också skapa sig denna kappa och blir då glada och 
känner sig trygga eftersom de är övertygade om att de då ”lurat” omvärlden at de är normala. 
I själva verket är de inte dolda av sin kappa, snarare har de i sina försöka att klä sig i en 
kompetens kappa blivit avklädda och blottade som inkompetenta. Lindrigt utvecklingsstörda 
hamnar ofta i den svåra sitsen att de både bli klassade som inkompetenta samt bli 
stigmatiserade. (Edgerton 1993) 
 
 
2.3.5 Olika sätt att hantera omgivningens krav 
 
Anders Gustavsson (2001) gör en liknande undersökning som Edgerton (1993) i det avseende 
att han låter de lindrigt utvecklingsstörda själva komma till tals i intervjuer. Till skillnad ifrån 
Edgertons undersökning där en av de centrala tolkningarna är att de lindrigt utvecklingsstörda 
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personerna i hans undersökning ofta försöker höja sig själv till en högre nivå genom 
önsketänkande och förnekelse runt det egna funktionshindret så fann Gustavsson att hans 
lindrigt utvecklingsstörda verkligen trodde på sig själva. Även om både Edgerton och 
Gustavssons undersökningsgrupp var lindrigt utvecklingsstörda så är det ändå en stor skillnad 
på dessa två grupper. En av de större skillnaderna består i att Gustavssons grupp har fått växa 
upp i Sverige under 70-, 80- och 90-talet under relativt integrerande förhållanden mellan det i 
Edgertons grupp handlade om människor som alla hade erfarenheter ifrån ett liv på institution 
sam att de levde i ett Los Angeles på 60-talet. 
 
Precis som Edgertons undersökningspersoner har också Gustavssons personer blivit utsatta 
för förödmjukelse, isolering samt stigmatisering på grund av sitt funktionshinder. Men till 
skillnad ifrån Edgerton uppfattade inte Gustavsson sina personers uttalanden om sin tro på 
den egna förmågan som något redskap för att förneka och dölja sitt funktionshinder. Även om 
Gustavssons personer också i viss mån strävade efter att vara så normala som möjligt talade 
de ändå relativt obekymrat om sig själva som lindrigt utvecklingsstörda.  
 
Tvärtemot Edgertons grupp som ständigt försökte leva upp till omgivningens krav satte 
Gustavssons personer egna krav på sin omgivning i form av åberopande av rättigheter samt en 
erfarenhetsbaserad tilltro på att speciell hänsyn skulle ges åt dem. På grund av personernas 
funktionshinder har de kommit i kontakt med olika personer i samhället såsom 
biståndshandläggare, kuratorer med mera och har fått veta att de har rätt till stöd. Gustavsson 
menar att det finns en stark koppling mellan den ideologi som råder inom handikappsområdet 
i Sverige idag och hans personers tro på sig själva och den egna förmågan. Gustavsson menar 
att uppväxten i en välfärdsstat där den politikiska och ideologiska inriktningen riktar sig mot 
integrering och normalisering och att man som funktionshindrad känner ett officiellt stöd för 
sina rättigheter kan spela en stor roll synen på sig själv som lindrigt utvecklingsstörd. Det 
viktiga är dock att idéerna inte bara hamnar på papper utan också verkställs i verkligheten 
genom anpassning av olika miljöer, rätten till olika bidrag, tillgång till skyddat arbete med 
mera. Genom att personerna har hört talas om rätten till särskild omsorg genom både 
offentliga personer och föräldrar, och även fått se och uppleva själva att de har vissa särskilda 
rättigheter på grund av sitt funktionshinder så har de formats av de ideologier som råder idag.  
 
Där Edgertons personer förnekade eller dolde sina svårigheter var det nästan tvärtom med 
Gustavssons undersökningsgrupp. De var medvetna om att på grund av sitt funktionshinder 
var de berättigade till vissa fördelar såsom till exempel ett speciellt stöd så istället för att 
förneka identiteten som lindrigt utvecklingsstörd bekräftade de den. Den här synen på sig 
själv och på samhället samt rätten att få respekt som människa och särskild hjälp för att man 
har vissa svårigheter bottnar således i personens livserfarenheter samt det rådande 
handikappsklimatet i samhället. Gustavssons personer hade istället för att hela tiden sträva 
efter en identitetsnorm som intellektuell kompetens börjat jobba på en norm där de praktiska 
konsekvenserna, såsom till exempel att vissa saker tar längre tid på grund av 
utvecklingsstörningen, skulle minimeras. (Gustavsson 2001)  
 
En annan viktig skillnad i de två undersökningsgrupperna var att Gustavssons personer till 
skillnad från Edgertons gärna umgicks med personer med liknande funktionshinder och 
erfarenheter. Hos dessa kände de stöd och trygghet samt gemenskap. Gemenskapen grundade 
sig mer på att de hade liknande erfarenheter av bland annat svårigheterna de har utsatts för på 
grund av funktionshindret än funktionshindret i sig.  
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2.3.6 Olika syn på arbetets mening 
 
Hur viktigt är då arbetet för en personers syn på sig själv? Marie Jahoda (1982) har under 
flera års tid forskat runt arbete och arbetslöshetens påverkan på individer. Jahoda har i sina 
studier funnit att ett förvärvsarbete har långt fler funktioner än den rent ekonomiska för 
människor. Jahoda pekar på att det finns funktioner som ligger latenta inom förvärvsarbetets 
natur, dessa svarar för några av våra allra viktigaste mänskliga behov. Förvärvsarbetet ger oss 
en delaktighet i verksamheter och kollektiva mål, vi får en tidsstruktur, sociala relationer och 
status-identitet samt aktivitet.  
 
Som arbetslös kan det vara svårt att få dessa behov tillgodosedda vilket också kan vara 
förklaringen till att arbetslösa i större utsträckning än förvärvsarbetare uppvisar resignation 
och ohälsa menar Jahoda.  
 
Peter Warr (1987) har utgått ifrån Jahodas teorier men utvecklat dessa och tagit in fler 
faktorer i sin så kallade vitaminmodell. Den viktigaste skillnaden jämfört med Jahodas teori är 
att Warr istället för att utgå ifrån omgivningens effekt på individen snarare beskriver 
omgivningsförhållanden. Warr beskriver omgivningars generella drag och hur dessa kan 
förklara den skillnad och förändring som finns i människors psykiska mående då dessa 
befinner sig i eller växlar mellan olika omgivningar.  
 
Warr lyfter fram nio centrala drag i omgivningen som är viktiga för människors psykiska 
hälsa. Anledningen till att dragen liknas vid vitaminer är att de både stärker, stimulerar samt 
aktiverar individen. Den första är individens möjlighet till kontroll. Individen får lättare att 
fatta beslut, blir mer handlingskraftig och får inflytande. Den andra är möjligheten att använda 
sina färdigheter vilket i sin tur stimulerar utvecklingen och användningen av 
färdighetskunskaper. Den tredje vitaminen Warr har med i sin modell handlar om yttre, givna 
mål. Detta ger individen kollektiva mål som genererar planer, krav, normer, handlingar och 
roller. Den fjärde tar upp variationen. Denna ger individen nya roller, nyheter och omväxling. 
Det femte handlar om klarhet i omgivningen vilket i sin tur genererar förutsägbarhet, klara 
rollkrav och en möjlighet till feedback på sina handlingar. Den sjätte vitaminen är tillgången 
på pengar och de möjligheterna som kommer utifrån det med handlingsutrymme och kontroll. 
Den sjunde är fysisk säkerhet vilket handlar om tillgången på rent materiella resurser. Den 
näst sista vitaminen tar upp och handlar om möjligheterna till sociala kontakter. Vänskap, 
samarbete, stöd och sociala jämförelser är alla aspekter som underlättas av sociala kontakter. 
Den nionde och sista punkten handlar om värderad, social position. Genom denna ges 
möjligheter till att skapa sig en identitet, prestige och mening. (Warr 1987) 
 
Terje Olsen (2009) har gjort en narrativ analys där han utgår ifrån intervjuer med arbetstagare. 
Enligt honom kan man genom att observera vad informatörerna själva tar upp när de berättar 
om sitt arbete också se vad de anser vara viktigt inom deras arbete. Olsens informatörer var 
sysselsatta på Norges motsvarighet till vår dagliga verksamhet, ett ”tilrettelagt arbeid” för 
personer med utvecklingsstörning. Terje tar upp olika sätt att se på sitt arbete som han 
observerat hos sina informanter. Arbetet som adelsmärke, egenutveckling, nytta för andra, av 
sociala skäl, som tidsfördriv, som stigma. Ser man sitt arbete som adelsmärker är det till 
exempel viktigt att göra ett jobb man kan vara stolt över och rollen som arbetstagare ses som 
ett sätt att nå prestige och anseende. De av Olsens informatörer som ser sitt arbete som 
adelsmärke ser arbetet som ett vanligt jobb, har vänner på arbetsplatsen, tycker att lönen är 
okej och tycker om att ha mycket att göra på jobbet. För de som istället ser arbete som ett 
medel för egenutveckling utgör arbetet en viktig del i att utveckla sig själv och sina egna 
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färdigheter, arbetskamrater är inte lika viktigt och man upplever lönen som sämre. Synen på 
arbetet är att det är nästan som ett vanligt arbete.  För de som ser sitt arbete på det tredje 
sättet, som nytta för andra, är arbetet snarare ett bra ställe att vara på än ett riktigt arbete och 
man ser det som att man hjälper till och är till nytta för andra snarare än gör något för sin egen 
skull. Vänner på arbetsplatsen är mycket viktigt och man är också nöjd med sin lön. De 
informatörer som först och främst arbetar av sociala skäl tycker att arbetet mest handlar om att 
träffa andra och ha det trevligt, de är något missnöjd med sin lön och ser sitt arbete som ett 
arbete för människor med någon form av problem, inte som ett vanligt arbete. Enligt Olsen 
tycker de som ser sitt arbete som ett tidsfördriv inte att lönen är så viktig utan är mest nöjd 
med att ha något att göra. De har ofta få vänner på arbetsplatsen men ser det som ett vanligt 
arbete. Slutligen finns det de som ser sitt arbete som stigma och det är de som är mest kritiskt 
till sitt arbete. De tycker att lönen är omoraliskt låg och att det bland annat är den låga lönen 
som avslöjar att arbetet definitivt inte är ett vanligt arbete. Kollegorna är av liten betydelse för 
dem och arbetet handlar om att producera något för att få sin lön. 
 
 
 
 
3 Metod  
 
I följande kapitel presenteras forskning närmare och dess eventuella för och nackdelar. 
 
 
3.1 Kvalitativ eller kvantitativ?  
  
Det finns en rad olika forskningsmetoder att välja då forskning ska bedrivas. Den kvantitativa 
och den kvalitativa är två av de mer kända metoderna. Gemensamt för dessa två metoder är att 
båda två används för att ge oss kunskap om något som inte är känt sedan tidigare. Den 
kvantitativa är bäst lämpad för undersökningar där urvalet är mycket brett där man till 
exempel vill undersöka vad en viss del av befolkningen tycker i en viss fråga. 
Enkätundersökningar är kanske det mest kända undersökningsmetoden då det kommer till 
kvantitativforskning. En enkät ger forskaren en bra och snabb bild av vad personen tycker och 
han får också data som på ett smidigt sätt går att jämföra med vad många andra har svarat.   
(Trost 1997).  
 
Inom den kvalitativa forskningsmetoden är den deltagande observationen vanligt 
förekommande. I en sådan observation deltar forskaren under en längre tid i den undersökta 
personens vardag och får på så vis en både bred och djup kunskap om personen. En 
undersökning av det här slaget är bra då man ska undersöka sociala aspekter som är svåra att 
få svar på i en enkät eller i en intervju.  Sammantaget kan man säga att vilket tillvägagångssätt 
man än använder sig av inom den kvalitativa forskningsmetoden så är grundtanken att man 
vill kunna beskriva ett sammanhang men även få en större förståelse för det fenomen eller 
problem man undersöker. Forskaren befinner sig allt som oftast nära den källa som han 
inhämtar information ifrån vilket leder till att det oftast rör sig om relativt få 
undersökningspersoner. I vissa fall används kvalitativ metod för att sedan låta forskaren ta vid 
med en kvantitativ ansats. Man använder en kvalitativ ansats som till exempel intervjuer för 
att få förståelse för ett problemkomplex som sedan följs upp av en kvantitativ metod där man 
kan skapa sig en statistisk överblick. (Ibid) 
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Jag har i denna undersökning valt att använda mig av en kvalitativ metod med intervjuer. 
Anledningen till det valet är att jag anser att den kvalitativa metoden är den metod där jag på 
bästa sätt kan möta upp min frågeställning samt försöka uppnå mitt syfte med uppsatsen. 
 
 
3.2 Intervju som datainsamlingsmetod  
 
Det finns både fördelar och nackdelar med intervju som forskningsmetod. Jag har strävat efter 
att få till så öppna samtal som möjligt med de intervjuade. Min tanke var att genom att låta 
dem tala relativt fritt om sådant som intresserar dem och även ställa frågor och diskutera dessa 
områden trots att det inte har med min undersökning att göra får jag de intervjuade att känna 
sig mer trygga och att samtalet förhoppningsvis också blir trevligare för deras del vilket i sin 
tur leder till att de öppnar upp sig och pratar mer när vi kommer in på mer jobbiga ämnen.  
 
Däremot måste man när det gäller intervju som forskningsmetod tänka på är att det liv man 
lever, det liv man upplever att man lever och det man vill berätta inte behöver vara samma 
sak. Den som berättar en historia från deras eget liv berättar historien på ett speciellt sätt 
beroende av vilket syfte berättandet har, hur de själva uppfattar situationen historien berättas i, 
den bild av sig själv som de vill presentera och den reaktion de vill ha av lyssnaren. 
Berättelser kan också ändras beroende på att vi glömmer bort saker som skett eller tolkar om 
betydelsen av dem i takt med att tiden går och vi får ett annat perspektiv på det inträffade. 
Dessutom är det inte bara den intervjuades berättelse en sorts rekonstruktion utan att även den 
som intervjuar själv tolkar en intervju utifrån sina egna föreställningar och erfarenheter 
(Goodson & Sikes 2001).  
 
När man väl är inne på samspelets betydelse för intervjuns resultat bör man också tänka på att 
när det gäller intervju som forskningsmetod är det inte bara att ”plocka ut” fakta ur en person. 
Kunskap genom samtal sker i stället genom vad Steinar Kvale (1997:22) kallar ”det 
mänskliga samspelet”. Det är alltså ingen självklarhet att jag genom att intervjua någon får 
fram all den kunskap som jag tror den personen besitter. Mycket hänger på samspelet mellan 
den som intervjuar och den som blir intervjuad.  
 
Under intervjuerna har jag använt mig av en frågeguide (se bilaga 1) som stöd. Alla frågor i 
guiden har inte tagits upp i alla intervjuer utan frågorna har mest fungerat som uppbackning 
för mig i de fall där samtalet gått trögt. Gemensamt för intervjuerna är dock att alla berört 
ämnen som familj, jobb, vänner, synen på sig själv och synen på andra människor.  
 
 
3.3 Forskningsetiska principer 
 
Jag har i under insamlandet av data till uppsatsen hela tiden strävat efter att beakta de 
forskningsetiska principer som är gängse norm vid all typ av seriös forskning. 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav vilka de anser ska uppfyllas för att 
forskningen ska kunna ses som etisk försvarbar.  
 
Det första är informationskravet. Regeln handlar om att forskaren ska informera 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om vilka villkor som gäller. Jag informerade 
personerna jag intervjuade om syftet med uppsatsen och att det var helt frivilligt att vara med i 
undersökningen och att de när som helst kunde avbryta intervjun och sin medverkan om de så 
önskade. Detta kändes extra viktigt då jag hade på känn att samtalsämnen kunde uppkomma 
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som kunde vara jobbiga och väcka obehag hos mina undersökningspersoner varför jag 
poängterade en extra gång innan vi började att det när som helst var okej att avbryta. 
 
Det finns även ett samtyckeskrav som går ut på att alla uppgiftslämnare skall ge samtycke till 
att vara med i undersökningen samt själv bestämma hur deras medverkan ska se ut. Alla mina 
undersökningspersoner gav sitt samtycke och accepterade att bli intervjuade i samtalsform.  
 
Det tredje kravet berör rätten till konfidentiellitet för de medverkande. Jag har avidentifierat 
såväl intervjupersonerna som såväl som namn på platser och företag. Alla namn är således 
figurerade och personerna och platserna heter egentligen någonting annat. 
 
Det sista kravet är nyttjandekravet. Här pekar man på att alla uppgifter om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamål och får således inte användas för kommersiellt 
bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga. Inte heller får uppgifterna användas för 
beslut eller åtgärder som får en inverkan på den enskilde. De uppgifter jag har fått in av mina 
intervjupersoner har endast används till att färdigställa denna uppsats och ingenting annat. 
 
 
 
3.4 Urval 
 
För att komma i kontakt med min målgrupp ringde jag runt till kommunens olika servicebaser 
och informerade personalen om min forskning och att jag ville komma i kontakt med lindrigt 
utvecklingsstörda personer för att intervjua dessa för min uppsats. Personalen fick i uppdrag 
att fråga de boende om de ville ställa upp och bli intervjuade om deras liv, att intervjun bland 
annat skulle handla om deras boende, kompisar och jobb samt att jag var intresserad av att 
intervju dem för att de hade stöd ifrån en servicebas. Detta resulterade i att fyra personer 
fördelat på två olika servicebaser ställde upp och blev intervjuade. Dessa personer presenteras 
utförligare under kapitel 4.1 och 4.2.   
 
 
 

4. Material  
 
Materialet består av fyra stycken intervjuer. Vid två tillfällen har intervjuerna spelats in på 
plats och vid resterande två har jag antecknat under samtalet. Anledningen till att de två sista 
intervjuerna spelades in i stället för att antecknades var att jag märkte att mitt skrivande delvis 
störde och stannade upp samtalet medan en liten MP3 spelare inte störde på samma sätt.  
 
 
4.1 De intervjuades ålder, kön och etnicitet 
 
Hur vi bemöts och hur vi fungerar i samhället påverkas självklart inte bara av om vi har 
funktionshinder eller inte. Självklart påverkar även till exempel vår ålder, kön och etnicitet 
hur vi ser på oss själva och hur andra ser på oss. Syftet med denna undersökning har inte varit 
att just gå in djupare på de aspekterna med det bör nämnas. Det har till exempel varit svårt att 
få kvinnor att ställa upp på intervju och enklast att hitta män som velat ställa upp och svara på 
frågor. Att materialet endast bygger på intervjuer med män har underlättat jämförelsen av 
svaren men var från början inget medvetet val från min sida. Att inga kvinnor varit med har 
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helt enkelt från början berott på att det varit svårt att för mig att hitta kvinnor som velat ställa 
upp på intervju.  
 
För att underlätta jämförelsen mellan hur de som intervjuats svarat och för att också kunna se 
något samband eller liknelse mellan svaren har de som är med i intervjun varit mellan 20-40 
år och därför befunnit sig i ungefär samma tidpunkt i livet med jobb och kanske en egen 
lägenhet.  
 
 
4.2  Presentation av de intervjuade  
 
Egennamn och namn på arbetsplatser eller dylikt har i redovisningen av materialet ändrats 
eller markerats med ett X av respekt för att förhindra identifiering av dem som ställt upp på 
intervju.    
 
Anton 
Ålder 22 
Arbetar på Daglig verksamhet 
Föräldrarna hjälper Anton med myndighetskontakter och ekonomi. 
 
David 
David är 35 år och bor i ett särskilt boende som är kopplat till en servicebas. Han har 
kontaktperson och godeman. David går på daglig verksamhet fyra dagar i veckan.  
 
Johan 
Är 25 år och bor i bostad kopplat till servicebas. Har daglig verksamhet. Har kontaktperson 
och godman. 
 
Göran 
Göran är 28 år och bor i ett särskilt boende som är kopplat till en servicebas. 
Han har en godman och har tidigare haft kontaktperson.  
 
 
 
 

5 Resultat 
 
 
Resultatet kommer att presenteras i fyra grupper, vänner och familj, syn på sig själv och 
andra, sysselsättning, framtidstro. I de fall då hela samtalet kan vara intressant för analys har 
jag skrivit ner delar av samtalet och i andra fall sammanfattat de den intervjuade svarat. 
Observera att språket i transkriptionen ibland är talspråkligt då det är talat språk som återges.  
 
 
5. 1 Vänner och familj 
 
Under denna rubrik presenteras svaren på frågor som kan ge en bild av de intervjuades sociala 
situation idag men även deras uppväxt. Följande frågor från frågeguiden kan kopplas till 
området Vänner och familj.  
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- Har du några kompisar, vilka? 
 
- Skulle du vilja ha fler vänner? 
 
- Gillar du att umgås med folk eller är du hellre ensam? 
 
- Berätta om din familj, bakgrund, skola 
 
- Har du någon partner? Berätta om honom/henne 
 
 
5.1.1 Anton  
 
Anton berättar sedan om sin familj, att de rest mycket tillsammans och att han tillsammans 
med sina föräldrar bott utomlands under längre perioder och att han därför både kan svenska 
och engelska. Enligt Anton har de bra kontakt med varandra i familjen även om två av hans 
tre syskon bor utomlands.  
 
Under samtalet kommer det fram att Anton har en kompis på servicebasen men inte många 
fler. När jag frågar om han har många kompisar svarar han  
 
” Nä jag har försökt, jag har kompisar här och lite överallt”.  
 
När jag frågar om han har mest kompisar på servicebasen eller på jobbet svara han: 
 
” Nä… kompis och kompis.. men mycket på krogen jag har lika mycket kompisar där”.  
 
Anton berättar också att han skulle vilja ha fler kompisar men att han är van att gå ut själv.  
 
När jag fråga om han hellre umgås eller sitter ensam svarar han:  
 
” Jo för att jag tycker det är så jobbigt, tråkigt om människor bara vill gå hem..dom bara…Jag 
jag ska gå ut på stan och träffa folk och se folk. Jag trivs ibland folk men det konstiga med 
mig är, jag kan inte gå på en jättekonsert. Jag blir så här rädd, panikångest. Jag har blivit 
bättre i och med att jag går på krogen för det kan vara trångt ibland..men jag får inte det där 
panikångest. Förut tyckte jag, ååh vad jobbigt att bara gå in det är så mycket folk men man 
försöker liksom. Basket och hockey och sådär skulle jag vilja gå på men det är för mycket 
folk. Men jag vet att de finns och det är ju kul att det finns lag. ” 
 
Vid frågan om Anton har någon partner berättar Anton att han tidigare träffat en tjej när han 
gick på folkhögskola. De träffades på en FUB dans och umgicks i några månader men sedan 
tog det slut för att han inte kunde bestämma sig om han var kär i henne eller inte. Han berättar 
sedan att han gärna skulle ha en tjej att gå ut med men att han inte vill ha någon som tjatar på 
honom  och till exempel säger åt honom att gå upp på morgonen.  Han förklarar vidare:  
 
A: ”Det är skönt att vara ensam för jag har ju min egen rutin. Liksom vad man gör när man 
vaknar och sådär. Man har rutin och man går till jobbet.” 
 
0: ”Du vill inte rubba det.” 
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A: ”Nä precis, och så ska någon vänder upp på allting. Eller jag ska vänta om på hennes 
rutin.” 
 
5.1.2 David  
 
David berättar om sina syskon och vad de arbetar med och att mamman och pappan är skilda 
och att han mest har kontakt med pappan. David berättar också att han har en kontaktperson 
som han gärna umgås med och att han har en kompis som heter Axel som också är knyten till 
samma servicebas.  
 
”Axel han är han brukar jag hålla ihop med ibland. Fast oftast håller han ihop med gamla 
arbetskamrater och nuvarande kollegor och sånt där. Annars är jag bara för mig själv jag gillar 
det faktiskt för att man har så mycket folk omkring sig på dagarna. Då vill jag helst vara för 
mig själv och sådär.” 
 
På frågan om varför han är kompis med Axel säger David: 
 
”Äääh vi…han är ju ofta på basen och sådär. Så det blir ju liksom så att man ses ofta när jag 
också är där.”  
 
När jag frågar om han tycker att han har tillräckligt med kompisar eller om han känner att han 
skulle vilja ha fler svarar han:  
”Jag har faktiskt tillräckligt, jag har knappt kontakt med alla. Jag hinner inte med eftersom jag 
har en hel del att göra själv. Jag tänker på lägenheten, ta hand om den. Städa, diska och laga 
mat.” 
 
David berättar också att han haft en tjej men att det tog slut efter några månader. Han träffade 
henne igenom skolan. David berättar också att han tidigare träffat ”en eller två” tjejer via nätet 
men att han har slutat med att försöka träffa någon via nätet då han fick mycket problem med 
tjejerna och en kom till exempel och stannade en hel månad hos honom.  
 
När jag frågar hur David beskriver sig själv på nätet, om han berättar att han bor på servicebas 
och får hjälp av personal samt har daglig verksamhet svarar han. 
 
”Näe det skriver jag väl inte. Jag skriver att jag jobbar som vaktmästare och att jag har egen 
lägenhet här i centrum. Det där andra är ju inte så intressant får dom att veta kan jag tycka”  
 
När jag frågar vilka sorts tjejer han chattar med, om det är sådana som också bor på 
servicebas och har daglig verksamhet säger David. 
 
”Alltså jag chattar ju bara med snygga tjejer, skriver att jag tycker dom är söta och sådär. Jag 
tror inte dom har servicebas. I varje fall har inte tjejerna jag träffat haft det.” 
 
 
5.1.3 Johan  
 
Johans föräldrar bor i samma stad som honom men de träffas inte så ofta. Föräldrarna är 
skilda och han har två yngre halvsyskon. Johan har en kontaktperson som han träffar två 



 
 

 21 

gånger i månaden. Johan berättar att han gärna umgås med sin kontaktperson Goran men inte 
med så många andra. 
 
J:” Jag skulle vilja vara med Goran mer men vi träffas bara varannan helg.”  
 
O: ”Har du några andra kompisar som du brukar umgås med?” 
 
J:” Ja, jag har ju mina jobbarkompisar, dom träffar jag ju på jobbet. Och så brukar jag umgås 
med personalen här på servicebasen. ” 
 
Johan berättar att han även umgås med ”Malin och Micke” som arbetar på servicebasen och 
på frågan om han hellre umgås med folk eller är ensam svarar han: 
 
”Alltså jag gillar att träffa folk men ibland går jag ifrån om det blir för mycket folk. Jag trivs 
bäst här på basen när det är lugnt.” 
 
Johan har ingen partner och har inte heller haft någon. Han berättar att det inte blivit av och 
när jag undrar om han skulle vilja träffa någon säger han att: 
 
”Nej, det är bra så. Det skulle bara bli jobbigt.. jag gillar ju att vara för mig själv och så.  
 
 
5.1.4 Göran  
 
Görans föräldrar bor i samma stad som honom. Han har tre äldre syskon. Göran har tidigare 
haft en kontaktperson men det har kommunen dragit in på. Han umgås en del med en vän som 
heter Mathias och också är kopplad till samma servicebas.   
 
Göran berättar i intervjun om Mathias och att han bor i samma trappuppgång som honom. 
Han berättar att de ser på tv tillsammans och att de ibland går till servicebasen ihop. Mathias 
arbetar inte på samma jobb som Göran utan det har lärt känna varandra för att de bor i samma 
trappuppgång. Göran berättar också att han har flera kompisar på jobbet och att de inte bor där 
han bor men att han inte träffar dem utanför jobbet.  
 
På frågan om Göran skulle vilja ha fler vänner kommer han in på Kalle, som tidigare varit 
hans kontaktperson men inte nu längre.  
 
G: ”(…)  jag skulle vilja träffa Kalle mer. Han var min kontaktperson men sen fick han inte 
vara det längre.” 
 
O: ”Jasså. Varför inte då?” 
 
G: ”Alltså han ville men han fick inte för kommunen. ” 
 
O: ”Okej.”  
 
G: ”Jag vet inte riktigt varför. Men det är ju så ibland. ” 
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Göran berättar också att han är född i en annan stad än den han bor i nu och att han gick i 
mellanstadiet där och att han trivdes i skolan där men att de sedan flyttade. Han berättar också 
att han har tre äldre syskon.  
 
Göran berättar också att han inte har haft någon flickvän men att han väldigt gärna vill ha en 
och att det är det han skulle vilja ändra på om han fick ändra på något i sitt liv.  
 
 
5.1.5 Sammanfattning 
 
Alla fyra uppger att de har god kontakt med åtminstone någon förälder och man verkar även 
ha växt upp med syskon omkring sig. Av det som berättades om syskonen verkar det inte 
troligt att något syskon haft en funktionsnedsättning. Den samlade bilden jag får av samtliga 
av de intervjuade är att det verkar som att alla har vuxit upp under relativt goda 
familjeförhållanden där stöd har funnits ifrån föräldrar och syskon och i stor utsträckning 
fortfarande finns idag. 
 
Samtliga intervjuade har åtminstone en eller fler personer i sin omgivning som de ser som 
sina kompisar. Två av männen har eller har haft kontaktperson beviljat av kommunen. Det 
framgår tydligt under intervjuerna att dessa kontaktpersoner har kommit att bli viktiga 
personer i de intervjuades liv och att kontaktpersonerna ses som kompisar som man gärna 
umgås mer med om det fanns möjlighet. 
 
Utöver kontaktpersonerna berättar de tre av fyra intervjuade att dom har en person som dom 
ser som sin kompis och umgås med. Denna person är också kopplad till servicebasen och får 
stöd därifrån. En av de intervjuade lyfter endast fram sin kontaktperson och personalen när vi 
samtalar om kompisar och vilka han helst umgås med. Samtliga uppger att dom har 
arbetskamrater men att dessa personer inte är några som man umgås med på fritiden. 
 
Runt frågan om de intervjuade skulle vilja ha fler kompisar skiljer sig svaren något. En vill 
gärna ha fler kompisar att umgås med en annan uppger att han tid för fler, en tredje att han 
helst vill ha det lugnt och skönt och inte så mycket folk runt omkring sig och den fjärde skulle 
vilja träffa sin kontaktperson mer.  
 
Ingen av de intervjuade männen har någon partner i dagsläget. Två har haft partner tidigare 
medan de andra två uppger att dom aldrig haft någon partner. De två männen som har haft 
partner verkar inte intresserade av att få någon ny partner just nu och det är inte heller en av 
de två som tidigare aldrig haft partner. Alla tre ger intrycket av att det skulle bli för stor 
omställning ifrån deras vardag och rutiner att få en flickvän. Den fjärde mannen har dock en 
stark önskan om att få en flickvän.  
 
 
5.2 Syn på sig själv och andra 
  
Under denna rubrik samlar jag svar på frågor som rör hur de intervjuade ser på sig själv och 
hur de ser på andra funktionshindrade och personer utan funktionshinder.  Följande frågor 
från frågeguiden kan kopplas till området Synen på sig själv och andra: 
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- Berätta om en kompis som är funktionshindrad och en kompis som inte är det. Till exempel: 
”Berätta om Kalle din kompis ifrån jobbet, varför är ni kompisar?”  
 
-Vad är största skillnaderna mellan din kompis Kalle (fh) och din kompis Lisa (icke fh) 
 
- Skulle du vilja vara mer med Lisa om du fick möjlighet? 
 
- Vad är du duktigt på? 
 
- Vad tycker du är svårt? 
 
- Upplever du dig själv som annorlunda? Om så på vilket sätt? 
 
 
5.2.1 Anton 
 
När Anton ska berätta om en vanlig dag för honom svarar han: 
  
”Antons vanliga dag hehe…Jo det är såhär att jag kommer hit på morgonen ibland. Mellan 
halv åtta, åtta ibland. Pratar med dom och…Jag äter frukost hemma, jag kan vakna vid sju-
tiden hemma så kan jag liksom duscha mig, äta frukost sådär som en vanlig människa. Sen 
kommer jag hit en stund. Sen går jag kvart i nio till jobbet för att jag börjar klockan nio.” 
 
Anton berättar om sig själv att han är mycket bra på att laga mat. Han svarar inte riktigt på 
frågorna om hur han upplever andra funktionshindrade utan menar att: 
 
 ”Vissa vill man vara med och andra inte men att det är lättare att prata med personalen om 
sina problem än de andra”.  
 
Anton har ingen kontaktperson men en kompis som också får hjälp av servicebasen. Anton är 
nöjd med att kunna umgås med personalen på servicebasen men vågar inte gå dit för sent. Så 
här svarar han på frågan om varför:  
 
”Men jag vill aldrig gå där när det är mörkt det är för mycket stök och bråk, jag tycker inte om 
när folk bråkar. Sen har jag sett..eeh nämen jag tycker inte om att folk, när man går ut ska 
man ha roligt man ska inte gå ut för att bråka med folk. Jag tycker inte om det. Jag 
liksom…när jag var ute sist så var det ju jättemånga som var. Nattklubb X tycker jag är ett 
jättetrevligt ställe och allt men det var såhär konstiga folk. Dom uppträdde sig så konstigt. 
Dom var alldeles för fulla och så liksom..jag vet inte vilka det var men någon kallade mig för 
jävla nörd och allting. Men men jag tog inte det så allvarligt. Jag bara bryr mig inte om dom 
heller. Jag bara, skit. Jag såg inte vilka det var heller, det är jag tacksam för. Jag menar folk 
försöker liksom, inte alla, men det är alltid någon som försöker och hehe förstöra för en och 
för andra men inte hela tiden så. Dom blir så fulla så dom gör bort sig.” 
 
Sedan svarar Anton på frågan om han är bra på något annat än att laga mat.  
 
”Jo… jag är bra på att vara trevlig. Jag tycker om att vara trevlig. Man förlorar på att vara sur. 
Jag tycker inte om sura människor, man ska uppskatta folk som de är. Jag älskar… jag är inte 
blyg av mig, eller jag kan vara blyg.. men jag är inte så där extrem blyg. Det är jäkla skönt för 
när jag möter en grupp blir jag aldrig rädd. Jag är aldrig rädd för att prata. Jag kan gå på gatan 
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och säga hej till någon som jag inte ett dugg känner och de bara öhh (A härmar med en min 
någon som ser frågande ut) Jag älskar när de blir sådär för de fattar ingenting. ”  
 
På frågan om vad han tycker kan vara svårt i vardagen svarar Anton: 
 ”Jo man har också svårt att överleva”.  
Och försöker förklara vad han menar med: 
 ”Inte svårt men man måste kunna laga mat och leva livet och kunna gå”.  
 Han berättar sedan att han får hjälp av servicebasen.  
 
”Det hjälper mig hemma och sådär om jag behöver hjälp. Inte mycket med disk men att städa 
hemma. Jag tycker liksom att… jo ibland är det jobbigt när man ser gäng och killar.. fast jag 
vet innerst inne att de är trevliga men när de går på stan och är fulla…Det är det enda jag 
tycker är jättejobbigt liksom… ja på fredag när man går ut och så ska man gå hem så är någon 
jätte jätte full. ” 
 
När Anton berättar om sin skoltid förklarar han att hade vissa problem i skolan: 
 
”När jag var yngre så var jag väldigt, jag hade svårt att koncentrera mig. Om någon sa 8+7 det 
är ju 15 så kunde jag inte få det i huvudet, liksom träna och träna och träna… haha. Det tog 
mig jätte lång tid innan jag kunde förstå allt. Men sen fick jag en kick och då gick det jätte bra 
på slutet. Det var jobbigt när jag var yngre men när jag blev äldre blir det bättre å bättre i 
stället för sämre och sämre. Men det har varit en upplevelse.” 
 
 
 
5.2.2 David  
 
David umgås med Axel, som också får hjälp av servicebasen och så har han en kontaktperson 
som han träffar och gör ganska många saker ihop med. De brukar till exempel spela minigolf, 
titta på fotboll eller basket, gå på bio och så har de varit på speedway också. David berättar att 
hans kontaktperson arbetar mycket men att de försöker ses i alla fall en gång i månaden.   
 
När David får jämföra vad han gör med sin kontaktperson och vad han gör med Axel kommer 
det fram att han och Axel inte hittar på lika mycket saker som han gör med sin kontaktperson. 
Detta beror enligt David på att Axel ofta håller på med annat samtidigt som de ska göra något 
och att det irriterar David. På frågan om vad som är största skillnaden mellan Axel och hans 
kontaktperson svarar David:  
 
 
D: ”Axel är trevlig, det är han men ibland kan han vara lite egoistiskt av sig så att han tror att 
han vet allt och kan allt och sådär. Och då är det bara hålla med haha.” 
 
O: ”Skulle du vilja umgås mer med din kontaktperson Urban?” 
 
D: ”Jaa faktiskt. Om jag skulle fråga honom så kanske jag även skulle få följa med ut när han 
jobbar. Kanske jag vet inte jag ska prata lite grann med honom om det, det skulle vara kul.” 
 
David berättar också att han började särskola när han gick i ettan och att han har utsatts för 
mycket mobbing under sin uppväxt. Han berättar att de kallade honom ”kul-öga” och andra 
glåpord och att de mobbade honom både i skolan och på fritiden men att de hela löste sig så 
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småningom dels på grund av att hans mamma pratade med barnen och så berättar han en 
historia om hur han själv gett igen: 
 
”Jag hade en klasskamrat ute på skolan när jag gick där, där vart det…han mobbade mig 
tillräckligt mycket men en dag så fick det vara nog alltså. Jag blev så förbannad på honom så 
att jag tröck upp honom i plåtskåpen nere i omklädningsrummet och laddade knytnävarna. 
Han slutade, han reta mig aldrig något mera sen. Haha.” 
 
David berättar att han är duktig på elektronik och att laga saker. Det han däremot har svårt för 
enligt sig själv är att komma ihåg att göra saker som att laga mat och att tvätta.  
”Jag är faktiskt ganska duktigt i köket med det är bara det att, att komma ihåg att..det är inte 
alltid jag kommer ihåg eller vet vad jag ska göra ens. Så det blir väl att man blandar ihop lite 
grejer. Jag har satt tiden mellan halv sex och halv sju någonstans där emellan ska jag äta. Jag 
har hållt på med det i ungefär tre veckor. Det fungerar bra fast det är ju det att det blir mer 
köttbullar makaroner, korv makaroner sånt där istället, sån mat.” 
 
”Ja ibland är minnet bra men kort, men annars kommer jag ihåg allt. Passa tider…jag har 
faktiskt fått bra beröm för det i alla fall med tider. Jag brukar vara en kvart före innan vi 
börjar så det är kul.” 
 
David berättar att han har en godman som sköter hans ekonomi då han har haft svårt att 
komma ihåg att betala sina räkningar och tidigare hamnat hos kronofogden. David berättar 
också att han inte upplever sig själv som annorlunda utan. 
 
”Jag känner mig som en helt normal människa. Det finns många normala människor som 
jobbar inom daglig verksamhet och som bor med servicebas vad jag känner till så jag känner 
mig inte som någon annorlunda.” 
 
 
5.2.3 Johan  
 
Johan umgås hellre med personalen på servicebasen än de som kommer dit. Han berättar att 
han trivs bäst när det inte är så många andra på servicebasen då spelar han spel. På frågan om 
han spelar spel med de andra som kommer dit svarar han: 
 
”Nej bara med personalen, det är personalen mest som vet hur man spelar.” 
 
Under samtalet kring Johans arbetsplats berättar han som tidigare nämnt (se kapitel 5.1.4) att 
han inte umgås med sina arbetskamrater på friden.  
 
O: ”Du umgås alltså inte med dina jobbarkompisar på fritiden?  
 
J: ”Jo, eller nej de bor en bit bort och så är de lite konstiga eller de är ju schysta. Det räcker att 
ses på jobbet tycker jag.” 
 
O: ”Lite konstiga?” 
 
J: ”Eller alltså mest att de pratar mycket och tjatar ibland och så tycker jag att det är skönt att 
vara själv. ” 
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På frågorna kring vad Johan är bra på svarar Johan att han är bra på sitt jobb och att hans 
arbetsledare brukar berömma honom för att han arbetar bra. När jag frågar om han har svårt 
för något svarar han: 
 
J:”Nej inget speciellt eller svårt och svårt.. det kan vara svårt att laga mat ibland.” 
 
O: ”Vad är det som är svårt då?” 
 
J: ”Alltså jag kommer inte alltid ihåg vad jag ska göra.” 
 
O: ”Vad som ska vara i eller?” 
 
J: ”Ja jag glömmer vad man ska ha i.” 
 
Johan berättar att han inte upplever sig som annorlunda. När jag frågar varför han tror att han 
får hjälp av en servicebas svara han: 
 
”Alltså jag är lite glömsk det är väl det. Men annars är jag helt normal.” 
 
Johan berättar sedan också att han hade mer problem när han var yngre och gick i skolan och 
att han ofta kände sig retad av andra barn som både på samma gård och även av andra elever 
på skolan. Johan talar också om att det var svårt att läsa och räkna men att det går bättre nu.  
 
A: ”Jag läser inte så mycket nu, men egentligen behöver man ju inte läsa så mycket.” 
 
O: ”Nej det behöver man ju inte.” 
 
A: ”Nej jag tittar mest på tv. ” 
 
 
5.2.4 Göran 
 
Göran berättar att han är duktig på pussel och att det är något han gärna håller på med. Han 
berättar också att han är bra på att städa. Han tycker däremot att det är svårare att svåra på vad 
han tycker är svårt.  
 
O: ”Vad tycker du är svårt?” 
 
G: ”Haha svåra frågor det här.” 
 
O: ”Ja haha det är kanske inte så lätt att svara på alla.” 
 
G: ”Nej, men svårt. Jag vet inte. Jag är inte så bra på att räkna. ” 
 
O: ”Har du alltid haft svårt för att räkna?” 
 
G: ”Ja eller matte tycker jag är svårt.”” 
 
 Göran säger själv att det inte är någon större skillnad på honom och andra men han berättar 
att han tror att personalen kommer och hjälper honom för att han har så dåligt minne.  
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” Alltså jag glömmer bort tiden. Jag är helt hopplös. Jag glömmer bort hela tiden”  
 
När jag går vidare och frågar om han på något sätt känner sig annorlunda om han jämför sig 
med personalen svarar han:  
 
” Nej eller ja de har bättre minne och så  att de kommer ihåg vad som ska göras hela tiden.” 
 
 
5.2.5 Sammanfattning 
 
I jämförelsen mellan icke funktionshindrade personer och andra funktionshindrade i de 
intervjuades närhet framgår det att de intervjuade hellre verkar umgås med icke 
funktionshindrade såsom personal och kontaktperson än andra funktionshindrade kopplade till 
basen eller jobbet. Den gemensamma bilden som uppkommer är att de intervjuade också har 
stort förtroende och känner tillit till personalen och sina kontaktpersoner, något som inte 
riktigt framkommer då de talar om andra funktionshindrade personer i deras liv. 
 
Flera av de intervjuade berättar om att de vid olika tillfällen har blivit utsatta för olika former 
av trakasserier ifrån andra. Alla fyra av männen har till synes inga problem med att tala om 
olika saker som de tycker de är duktiga på. När samtal förs om deras svårigheter beskrivs ofta 
områden som matlagning, räkning och framförallt minne som något personerna tycker är 
svårt. Vid frågor om männen ser sig som annorlunda så säger de sig inte göra det men är 
samtidig dom medvetna om sina begränsningar och tar då ofta upp minnet i samma svar.    
 
 
5. 3 Sysselsättning 
 
I kapitel 2.3.6 går jag igenom att det finns olika sätt att se på arbetets betydelse för en individ. 
Under denna rubrik har jag samlat svar på frågor som rör just arbetets betydelse för de 
intervjuade och även vad de gör på fritiden.  Följande frågor från frågeguiden kan kopplas till 
området Sysselsättning: 
 
- Vad gör du på dagarna? 
 
- Berätta om en dag då det är helg, vad brukar du göra då? 
 
- Vad gör du helst på din fritid? Varför är just den aktiviteten rolig?  
 
 - Berätta om ditt jobb. 
 
- Om du fick välja på att jobba och inte jobba hur vad skulle du välja då? 
 
 
5.3.1 Anton 
 
Anton berättar att han har ett arbetar på ett café och att han trivs där men att han inte umgås 
med sina arbetskamrater. På fritiden går han gärna runt i musikaffärer och han är som tidigare 
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nämnts intresserad av matlagning. Anton tycker också om att titta på tv, gärna sport. Han går 
gärna till servicebasen för : 
”personalen är ju trevlig och så kan man mysa här”, ” man känner sig trygg”.  
 
Anton återkommer också flera gånger under intervjun att han gillar att gå ut på kvällen och att 
gå ut på krogen men att han är rädd för fulla människor ( se kapitel 5.2.1)    
” Jag brukar gå själv mycket. Jag dricker och har kul pratar med folk och…jag känner ägarna 
också så jag  pratar med dom mycket hehe. Pratar med personalen mycket och sådär. Jag 
känner mig säkrare så. Det är för att dom känner en och dom vet vilken jag är och dom ser 
inte det som att jag bara är ute och rrmmll (A spelar full och aggressiv) är ute och bråkar. Jag 
vill gå ut för att ha roligt.” 
 
 
5.3.2 David  
 
David har olika arbetsuppgifter olika dagar på sitt arbete. Han tvättar bilar två dagar i veckan 
och tar hand en idrottsanläggning två andra dagar i veckan. David umgås inte med sina 
arbetskamrater på fritiden. På frågan om David vill arbeta eller inte arbeta och hellre vara 
hemma svarar han:  
 
”Jobba faktiskt, för jag är en sådan där som inte kan med att vara hemma. Jag har gått 
sjukskriven över ett år och då började man klättra på tapeten haha. Jag är ju inte där för 
pengarnas skull jag är där bara för att jag vill vara sysselsatt, men det är många som gör det 
för pengarna också. Vi som jobbar inom daglig verksamhet då, vi får 40 kronor per dag. Det 
är inte mycket. Men jag gör det inte för pengarnas skull jag gör det mer bara för nöje.” 
 
David berättar också att han är som gladast på jobbet då det livar upp hans liv. 
 
”Ibland när man ska till jobbet då blir man ju liksom lite mer uppåt. Så brukar man ju sitta och 
skratta och ha kul och sådär.” 
 
När han inte är på jobbet tar han det lugnt hemma och tittar på tv. Sedan sitter han mycket vid 
datorn också.  
 
”Mestadels har det blivit spel för jag har suttit och chattat en gång i tiden, bara alltså men det 
har jag lagt ner totalt. Jag tycker inte det är kul längre.” 
 
På friden träffar David också sin kontaktperson och som tidigare nämnts ( se kapitel 5.1.2) 
säger David att han inte skulle vilja ha fler kompisar för att han knappt hinner med de han 
redan har med tanke på att han även ska hinna städa, diska osv.  
 
 
5.3.3 Johan  
 
Johan arbetar fyra dagar i veckan och är ledig onsdagar.  Hans morgonrutiner ser ofta väldigt 
lika ut och han börjar alltid med att se på lite tv och sen äta frukost och så går han till 
servicebasen en stund de dagar han inte arbetar. Han säger att han gillar att arbeta och att han 
har lite olika arbetsuppgifter på sitt jobb. 
 
”Jag jobbar ute med lite olika saker. Vi klipper gräs nu och så är vi i skogen.” 
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När Johan får frågan om han hellre arbetar eller är ledig svarar han: 
 
”Då skulle jag vilja jobba. Då har man något att göra, träffa lite folk, och så får man ju 
pengar”.  
 
Vissa helger träffar han också sin kontaktperson Goran och de brukar gå och fika och ibland 
åker de till Goran sommarstuga som ligger en bit utanför staden. På fritiden tar Johan det 
annars lugnt och tittar på tv. Han är mycket hemma berättar han.  
 
 
5.3.4 Göran 
 
Göran arbetar fyra dagar i veckan på dagligverksamhet. Han hjälper till att göra hjälpmedel av 
olika slag.     
 
”Jag jobbar på hjälpmedelscentralen. Vi gör lappar och så. Lappar med bilder på. Jag jobbar 
med datorn.” 
 
På frågan om han skulle välja mellan att arbeta och vara ledig svarar Göran: 
 
” Jobba såklart. Det är kul på jobbet.” 
 
Göran berättar att han ser på tv, lyssnar på musik och lägger pussel på fritiden. På frågan vad 
han gör efter jobbet varar han:  
 
” Ja då åker jag hem och är hemma och tar det lugnt. Ibland är jag på basen också så. Det är 
bra på basen.” 
 
Och på frågan vad han gör på helgen svarar han: 
 
”Allt möjligt. Eller jag tar det mest lugnt. ” 
 
 
5.3.5 Sammanfattning 
 
Samtliga fyra män berättar att de trivs på jobbet. Det framgår tydligt att jobbet är en fyller en 
viktig del i deras liv då tre av de intervjuade uppger att de hellre jobbar än är lediga eftersom 
de trivs så bra på sitt jobb. 
 
Tre av fyra män uppger att de tillbringar mycket tid hemma i lägenheten under den tid de inte 
jobbar. Alla fyra vistas på basen åtminstone någon gång i veckan, en person är mer frekvent 
på basen och uppger även att han är ute mycket.  
 
 
5.4 Framtidstro 
 
Den sista rubriken för presentation av de intervjuades svar är Framtidstro. Här har jag samlat 
svar som speglar hur nöjda de intervjuade är med sin livssituation och eventuella 
framtidsdrömmar. Följande två frågor ur frågeguiden kan kopplas till detta kapitel:  
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- Om du kunde ändra på något i ditt liv vad skulle det vara? 
 
- Om du får önska dig vad du vill, vad skulle det vara? (Göra något speciellt? Åka någonstans 
eller träffa någon speciell person?) 
 
 
5.4.1 Anton 
 
I kapitel 5.2.1 kan man läsa att Anton tycker att hans svårigheter att lära sig saker var värre 
när han var liten än nu och att det fungerar bättre och bättre. Han har svårt att se vad han ska 
göra i framtiden och vad som skulle kunna vara bättre.  Han säger själv att han inte är 
intresserad av att träffa någon partner då det skulle ”förstöra hans rutin” men att det däremot 
skulle vara kul att träffa lite nya kompisar så att de kunde gå ut i ett gäng på krogen.  
 
 
5.4.2 David  
 
”Att hitta den rätta. Det är väl det enda. Man får leta på haha” är Davids svar på vad han vill 
att framtiden ska innehålla. Han skulle också vilja umgås mer med sin kontaktperson och 
kanske få följa med honom på hans jobb. David säger att han inte skulle vilja ändra på något 
speciellt men berättar också att han tränar för att bli bättre på att minnas saker och att han 
faktiskt fått beröm för att han blivit bättre på att hålla tider och att han kommer ihåg att laga 
mat. David berättar också att han fått ut en stor summa pengar för en arbetsskada och därför 
är idag skuldfri. David förklarar också att han ofta ser ut som att han är ledsen men att han 
egentligen är glad:  
 
”Jag ser ut som att, det ser ut som att jag kan vara ledsen varje dag men jag är glad. Jag är 
glad inombords med det är inte alltid jag visar det utanpå.” 
 
 
5.4.3 Johan  
 
Johan uttrycker sig positivt om sitt arbete även om han inte är enbart positiv till sina  
arbetskamrater. Han säger också att han haft svårt för att läsa och skriva när han gick i skolan 
men att det går bättre nu (se kapitel 5.2.3)  
 
Om han skulle få ändra på något så skulle det vara att få träffa Goran oftare i stället för 
varannan helg. När jag frågar om honom om han skulle önska sig något, att göra något 
speciellt eller åka någonstans i framtiden svarar han: 
 
”Jag skulle vilja köpa en Audi och så skulle jag vilja ta körkort”.  
 
 
5.4.4 Göran  
 
Göran säger själv att han mår bra när han får vara lite ledig men han vill inte prata om vad 
som gör honom ledsen utan väntar att svara tills en annan fråga kommer upp. Däremot svarar 
han gärna på frågan vad han skulle vilja ändra i sitt liv och vad han skulle göra om han fick 
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välja vad som helst. Göran berättar att han helst av allt skulle vilja få en flickvän. Han har inte 
haft någon flickvän tidigare men tillägger att han har kompisar som är tjejer. På frågan vad 
han helst av allt skulle vilja göra svarar han:  
 
G: ”Jag skulle vilja åka tillbaka till Disney land.”  
 
O:”Disney land?” 
 
G: ”Ja jag har varit där för typ fyra år sedan med min familj. Det var jäkligt kul. Jag ska 
kanske åka dit igen. Det var jättehäftigt.”  
 
O: ”Ja det förstår jag.” 
 
G: ”Ja dit ska jag. Fast det är ju dyrt och så.” 
 
 
5.4.5 Sammanfattning 
 
Samtliga av de intervjuade ger intrycket av att de är tillfreds med sin livssituation som den är 
idag. Oavsett om det handlar om att träffa en partner, få fler kompisar eller få vara mer med 
sin kontaktperson så uppger alla fyra uppger att om det är något de vill ändra på så är det att 
få ett utvidgat socialt nätverk. 
 
Endast en av männen tar upp att han tränar på att bemöta konsekvenserna av sitt 
funktionshinder och att han utvecklas i det.  
 
 
 
 
 

6 Analys 
 
Under detta kapitel kommer jag att lägga fram den tolkning samt analys jag gjort utifrån 
intervjuerna. Då min uppsats spänner över flera olika livsområden för de intervjuade kommer 
jag att försöka avgränsa varje område för sig. Dock ska man vara medveten om att många av 
områdena går in i varandra vilket gör att även analysen av de olika områdena kommer att 
behandla aspekter som eventuellt spänner över flera livsområden. Vidare anser jag at det är 
viktigt att få en helhetsbild och för att uppnå denna är det viktigt att se de olika livsområdena 
som delar i ett stort livspussel. 
 
Under kategorin vänner och familj ser man att de fyra personerna jag har intervjuat alla har 
vuxit upp med en familj omkring sig (se kapitel 5.1). Det framkommer också under 
intervjuerna att alla mer eller mindre talar om sina föräldrar och sina syskon som viktiga 
personer i deras liv. Detta kan förstås bero av flera anledningar. För de allra flesta av oss 
familjebanden något som består över tid och som dessutom uppfattas som helt normala då de 
uppkommer naturligt och mer eller mindre tvingas på. De flesta av oss kan i mångt och 
mycket välja bort och inte umgås med de individer vi inte tycker om eller har något 
gemensamt med. Dock så är familjens medlemmar och familjen i sig en sådan pass stark 
faktor för de flesta personer även i vår kultur, att de oftast ses som naturliga kontakter och 
personer man har starka band till. 
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Det ligger nära till hands att utifrån intervjuerna tolka det så som att familjen och dess 
medlemmar spelar en extra stor roll för de lindrigt utvecklingsstörda personer som deltagit i 
studien. En möjlig förklaring till detta ger Goffman (1972) när han talar om ”visa” personer 
som vistas i de stigmatiserade personernas närhet. De ”visa” är normala men har av olika 
anledningar blivit förtrogna med de stigmatiserade, vanligtvis genom det starka sociala band 
som en familjegemenskap ger. Detta leder till att föräldrar och syskon även de, till viss mån 
måste dela den stigmatisering som deras familjemedlem utsätts för och är sammankopplad 
med. Detta kan i många fall skapa en extra stark grupptillhörighet inom den egna familjen. 
 
Gustavsson (2001) vidrör också samma fenomen men pekar också på det positiva i att 
familjemedlemmen till en lindrigt utvecklingsstörd person får en inblick i dennes liv, 
svårigheter och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen ger. Detta ger ofta en mer 
djupgående förståelse än vad många andra i övriga samhället får. Familjemedlemmen får vad 
Gustavsson kallar ”ett inifrån-perspektiv” det vill säga att personen ser sin funktionsnedsatte 
familjemedlem utifrån dennes individuella behov, känslor och erfarenheter snarare än deras 
egna eller andras värderingar och förväntningar vad som borde eller inte borde vara bra för 
den funktionsnedsatte personen. Detta har lett till att många familjer har fått ifrågasätta både 
sina egna tidigare ideal och värderingar samt även påverka och ifrågasätta de normer och den 
handikappolitik som råder i samhället. De har på så sätt blivit en stark röst för dessa grupper 
som kanske inte annars hörs och syns så mycket i samhällsdebatten. 
 
Jag tror att både Goffman och Gustavsson har poänger i sitt resonemang angående att ”visa” 
och familjemedlemmar med ”inifrån perspektiv” förstärker och hjälper till att skapa en extra 
stark familjegemenskap för stigmatiserade och lindrigt utvecklingsstörda, en bild som även 
bekräftas av de fyra personerna jag intervjuat. Dock så tror jag man ska vara försiktig med att 
överanalysera och dra allt för starka slutsatser till att det mest är funktionsnedsättningen och 
dess stigma som skapat så starka familjeband hos personerna jag intervjuat. Utifrån mitt 
tidigare resonemang avseende familjens starka ställning i samhället och de naturliga 
gemenskapsaspekter en familj ger så anser jag att en stor del av resultatet av den starka 
familjegemenskapen kan tillskrivas just dessa familjefaktorer som rör oss alla i samhället, inte 
bara de funktionsnedsatta. 
 
De intervjuade verkar ha tämligen begränsat socialt nätverk i den mån vi talar om vänner och 
bekanta utanför familj och släkt. Detta kan komma att bero på ett flertal olika faktorer. En 
tänkbar orsak är de intervjuades funktionsnedsättning och det eventuella stigma som kommer 
utifrån det. Goffman pekar på och beskriver just stigmat som en orsak till att personer känner 
sig utstötta och har svårt att knyta och upprätthålla kontakter med “normala”. 
 
Av personerna som jag intervjuat är det bara en som öppet säger att han vill ha fler kompisar. 
David säger till exempel att han inte vill ha fler vänner eftersom han då inte skulle hinna med 
hushållsbestyren i lägenheten och beskriver sig själv som något av en ensamvarg som inte 
heller skulle vilja ha ett mer socialt utvidgat nätverk. Det kan naturligtvis vara precis som tre 
av de intervjuade säger, att de inte vill ha fler kompisar. Men samtidigt får jag intrycket att de 
när det här ämnet kommer på tal gärna vill framhäva och ge sken av att det är deras egna 
högst medvetna val som gör att de inte har fler personer i sin närhet som dom kan kalla 
vänner eller kompisar. Anledningen till detta kan vara flera men jag får känslan av att mycket 
beror på att männen jag intervjuat inte vill framstå som misslyckade i den mån att de har få 
vänner. I just det här fallet anser jag att det snarare rör sig om ett samhällsfenomen snarare än 
ett beteende som fullt ut kan förklaras med att de intervjuade har en funktionsnedsättning. 
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Även en icke funktionshindrad person med få vänner torde i många fall vara obekväm med att 
uppriktigt och ärligt förklara det som att denne har svårt att knyta upp och behålla sociala 
kontakter, i synnerhet då det är en person som man inte känner väl som frågar. Detta förmodar 
jag är ett resultat av de samhällsnormer som råder, där en person med många vänner och ett 
rikt socialt liv ofta ses som en framgångsrik person med hög social status. 
 
Ingen av de intervjuade är i dagsläget inte i något förhållande. Två har tidigare haft partner. 
Mycket tyder på att de tidigare flickvännerna också varit personer med någon form av 
funktionsnedsättning, åtminstone de kvinnorna som personerna mött på FUB-dans och i 
skolan. I gruppen med före detta patienter som Edgerton (1993) undersökte var det viktigt för 
de utvecklingsstörda att ha partners som inte hade någon funktionsnedsättning. Något som de 
flesta kvinnliga patienterna lyckades med men som visade sig vara betydligt svårare för 
männen.  
 
David uppvisar att han åtminstone delvis delar samma önskan som Edgertons grupp har i att 
hitta en icke funktionshindrad partner. I alla fall på det sättet han använder Internet till att 
framställa sig själv och till de kvinnor han söker kontakt med där. Goffman beskriver att en 
person bedöms utifrån förväntningar som kommer ifrån den sociala miljön och utifrån hur 
personen anpassar sig till de rådande sociala spelreglerna, en ny person blir kategoriserad och 
tillskriven olika egenskaper. Ett förfarande som försvåras då man möter en person på nätet. 
Då Internet i sig är ett socialt medium där det är oftast går att vara anonym och där det även 
ges utrymme för helt andra förutsättningar för den som vill framställa sig på ett visst sätt. Det 
är helt enkelt lättare att maskera och passera som något man egentligen inte på Internet än i 
det verkliga livet. 
 
Dock är de inte helt utan vänner och bekantskapskrets. Alla utom en av de intervjuade uppgav 
att de hade en eller flera kompisar som var kopplade till samma servicebas. Något som 
Edgertons undersökningsgrupp var klart utmärkande i var att personerna i den inte ville 
förknippas med andra med samma eller liknande funktionsnedsättning. Detta ledde till att 
dessa personer inte heller umgicks med andra utvecklingsstörda utan aktivt försökte undvika 
kontakt med dessa. Personerna jag intervjuat har både funktionshindrade och icke 
funktionshindrade i sin bekantskaptkrets.  
 
Vad som tydligt framgår är dock att de tre män som har eller har haft en kontaktperson ser 
denna person som viktig och gärna vill umgås mer med denna. Kontaktpersonen har männen 
blivit beviljad som insats via LSS. Insatsen i sig syftar till att ge ett utökat socialt nätverk 
genom att vara som en ”medmänniska” eller ”kompis” till den enskilde. Att denna relation 
värderas högt kan dels förklaras med det Goffman beskriver som en stark önskan hos 
stigmatiserade att tillhöra den gruppen som inte bär på samma stigma. Även Goffmans 
undersökningsgrupp värderade ofta relationer med icke utvecklingsstörda högre än de 
relationer som de hade med andra patienter.  
 
Även Ove Mallander (2001) har gjort en analys av kontaktperson enligt LSS. Även om 
studien i sig till stora delar utgår utifrån empiri som inte är hämtad ifrån brukarna utan ifrån 
personerna som är kontaktpersoner själva framkommer det även i Mallander analys att 
kontaktpersonerna spelar en viktig roll i brukarnas liv. 
 
Min egen tolkning varför männen jag intervjuat värderar relationen med kontaktpersonen så 
högt är att det förmodligen också här beror på flera olika faktorer. Dels har de haft en lång och 
stimulerande relation vilket i sig gör att den är värdefull. Samtidigt som männen umgås med 
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andra funktionshindrade, och inte verkar ha några större problem med det, så har de få icke 
funktionshindrade kontakter som är utanför familjen eller det professionella nätverket. Jag 
tror att detta är något männen känner av och därför värderar relationen med kontaktpersonen 
högt då denna är tämligen unik i deras bekant och vänskapskrets. Till viss del har det 
förmodligen att göra med önskan om att få vara vän med ”någon ur den andra gruppen” det 
vill säga en icke funktionshindrad person men det i sig behöver inte betyda att det är utefter 
samma premisser som Goffman och Edgerton beskriver. Jag tror att det även beror på 
relationens unikhet i sig och att ett liknande fenomen även skulle kunna ses hos icke 
funktionshindrade. Till exempel kan en icke funktionshindrad man som bara har män i sin 
bekantskapskrets vara rädd om och se en vänskap med en kvinna som extra viktig då just den 
vänskapen är speciell och ovanlig i just hans sociala nätverk.   
 
I avsnittet som handlar om synen på sig själv och andra ger de intervjuade en del intressanta 
svar som hjälper till att förstå och kunna tolka deras egen bild av sin funktionsnedsättning och 
hur de förhåller sig till andra funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta (se kapitel 5.2).  
 
Som sagts ovan ville Edgertons patientgrupp inte sammankopplas med andra 
utvecklingsstörda, och ville därför inte heller ses eller umgås med dessa människor av rädsla 
för att då kategoriseras i samma fack. Min undersökningsgrupp umgås med både andra 
utvecklingsstörda och icke utvecklingsstörda. Gustavsson beskriver utifrån personerna han 
intervjuat att de till skillnad ifrån Edgertons grupp gärna umgås med andra utvecklingsstörda. 
Gustavsson tolkning var att de personerna han intervjuat såg möjligheter till stöd snarare än 
hot mot deras självaktning och identitet.  
 
Det är inte helt lätt att få en tydlig bild av om de personer jag intervjuade uppfattar 
utvecklingsstörda personer på ett annat sätt än personer som inte är det. Göran umgås i och för 
sig med Mathias som också är utvecklingsstörd men träffar inte de han arbetar med på den 
dagliga verksamhet privat. Han tycker det är synd att han inte får träffa sin kontaktperson 
Kalle längre och är noga med att poängtera att det inte är ett val från Kalle utan från 
kommunen. Johan beskriver sina arbetskamrater som ”schysta” men ”lite konstiga” och han 
umgås inte med dem på fritiden för att ”de pratar mycket och tjatar ibland”. Johan berättar 
också att han inte spelar spel med de andra på servicebasen utan bara med personalen för att 
det bara är personalen som kan reglerna. Anton beskriver att det är lättare att prata med 
personalen på sevicebasen om sina problem än med de andra som går till servicebasen. David 
tycker mer om att vara med sin kontaktperson än med sin kompis som också går till 
servicebasen då han uppfattar denne är lite egoistisk, att han ofta ska ha rätt och kan hålla på 
med andra saker samtidigt tillskillnad från kontaktpersonen som är bättre på att se till att de 
verkligen hittar på något att göra tillsammans. 
 
Tre av männen har således utvecklingsstörda kompisar som bor i deras närhet och som också 
är kopplade till servicebasen. Måhända är inte det så konstigt att de har just servicebasen som 
gemensam nämnare med sina utvecklingsstörda kompisar. Alla fyra är regelbundet på basen 
och personalen där uppmuntrar också sociala aktivteter både de boende emellan och 
tillsammans med personalen. En dansk analys gjord av Holm och Holst (1997) påvisar att 
dylika skapande gemenskaper ofta är en form av tillrättalagd integrering där professionella 
hjälper till att skapa en god interaktion mellan utvecklingsstörda och icke funktionshindrade 
samt mellan funktionshindrade sinsemellan. Genom att skapa en sådan samvaro finns goda 
förutsättningar till att man stärker man identiteten hos medlemmarna samtidigt som man 
lägger grunden för en solidaritet och tillhörighetskänsla menar Holm och Holst (1997). Detta 
är ett resonemang jag kan hålla med om. En servicebas där de boende kan samlas tillsammans 
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med personal och andra boende har goda förutsättningar för att bli just den grogrund som 
Holm och Holst refererar till. Jag tror dock det kan vara lättare sagt än gjort i många fall. En 
stor utmaning torde ligga i att få de boende att själva ta över integreringen och på egen hand 
ta initiativ och ansvar för gemenskapen. Något som åtminstone tenderar till att fungera till 
viss del för mina intervjuade då tre av dem har kompisar ifrån basen samt verkar känna stor 
tilltro och gemenskap med boendepersonalen.  
 
Att David tycker att det fungerar bättre att umgås med sin kontaktperson eller att Johan och 
Anders gärna umgås med personalen på servicebasen kan även kopplas till Edgertons 
resonemang kring hur en ”välgörare” som både undviker att visa att den är medveten om den 
utvecklingsstörda personens brister och samtidigt hjälpa denne att hålla en fasad uppe när de 
är tillsammans kan stärka den utvecklingsstörda personens självkänsla och tro att hans brist på 
kompetens inte beror på att han har en utvecklingsstörning. En roll som jag tror både personal 
och en kontaktperson kan hamna i. Samtidigt bygger Edgertons tes om välgörare och kappan 
av kompetens på att den utvecklingsstörde faktiskt försöker dölja och inte låtsas om sina 
tillkortakommanden. Jag anser att mina personer jag intervjuat visar tendenser åt båda hållen. 
I vissa fall talar de öppet om svårigheterna och nedsättningarna som deras utvecklingsstörning 
ger samtidigt som de i andra stunder verkar vilja framställa sig på ett sätt där de är normala 
och problemen eller nedsättningarna inte beror på deras utvecklingsstörning.   
 
I uppsatsens teoridel (kapitel 2.3.2) kan man läsa att ”Stigmatiseringen som följer på grund av 
begåvningshandikappet vill de allra flesta inte veta av därför är det vanligt att de förnekar det 
faktum att de är lindrigt utvecklingsstörda. Dessa personer får ständigt tampas med de 
problem som det medför att försöka lura andra att de är ”normala” samt att försöka övertyga 
sig själva om detsamma. På grund av allt negativt som medförs, såsom utanförskap, dålig 
självkänsla med mera, vid en stämpling som utvecklingsstörd måste personen använda sig av 
förnekelse och passering.”  
 
Detta kan alltså stämma överrens med den bild jag fått i mina intervjuer även om graden av 
önskan att passera som normal verkar variera mellan de olika personerna jag intervjuat. David 
är till exempel mer öppen med sina problem att fungera i vardagen, att minnet ställer till det 
för honom och att han till exempel kan glömma att laga mat. Johan säger först att han inte har 
några problem men berättar sedan om att han har svårt att minnas hur man lagar mat och att 
räkna och läsa. Anton och Göran ger däremot en bild av att allt fungerar bra. Anton menar att 
han inte har några speciella problem mer än att han hade svårt att räkna när han var yngre och 
Göran menar att det endast är minnet som är ett problem för honom. Ingen av de fyra nämner 
heller att det är daglig verksamhet de går till om dagarna utan presenterar det de gör som 
vanliga jobb. Det är däremot inte säkert att någon av dem för den delen ljuger utan det kan 
vara, tillskillnad från Edgertons resonemang där han menar att lindrigt utvecklingsstörda höjer 
sig själv genom önsketänkande och förnekelse, som Gustavsson i sin undersökning kom fram 
till att en del lindrigt utvecklingsstörda faktiskt inte låtsas utan verkligen tror på sin egen 
förmåga ( se kapitel 2.3.5).  
 
Både Edgertons grupp och Gustavssons hade tidigare i livet stött på trakasserier och blivit 
utsatta för mobbning på grund av stigmatiseringen som deras utvecklingsstörning medför. 
Även männen i min undersökningsgrupp vittnar om samma erfarenheter. Det är också tydligt 
att den lindrigt utvecklingsstördas livssituation påverkas av var han eller hon befinner sig i 
livet. Som jag skriver i kapitel 2.2.4 ställer samhället olika krav på en person beroende på 
personens ålder. Alltså ser de sociala kraven olika ut beroende på var i livet man befinner sig. 
Att skolsituationen inte varit speciellt positiv för någon av de fyra som jag intervjuat kan bero 
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på att barn ofta ställer höga krav på varandra hur man får bete sig och se ut. Många barn är 
också snabba med att påpeka andras brister och att det kan därför även vara så att elaka 
kommentarer slår hårdare mot lindigt utvecklingsstörda än andra. Som Edgerton påpekar (se 
kapitel 2.3.2) att folk som är normalbegåvade ofta skojar och spekulerar om både andras och 
sin egen dumhet utan att menar speciellt mycket med sådana uttalanden. Men om man 
däremot är medveten om att man har ett begåvningshandikapp kan man ta sådana uttalanden 
på mycket stort allvar och bli väldigt sårad.  
 
Skolan är också ofta väldigt prestationsinriktad vilket ofta kan synliggöra lindrigt 
utvecklingsstördas brister väldigt tydligt. Anton berättar till exempel att han tycker det var 
mycket jobbigt att: 
 
” Om någon sa 8+7 det är ju 15 så kunde jag inte få det i huvudet, liksom träna och träna och 
träna… haha. Det tog mig jätte lång tid innan jag kunde förstå allt.” 
 
Johan beskriver också att han hade svårt att läsa och skriva i skolan men att det fungerade 
bättre nu. Detta kan både bero på att han blivit bättre på dessa förmågor men också på att 
samma krav på att lära sig och visa upp sina kunskaper inte längre ställs när han är vuxen. 
Han har en godman som sköter hans ekonomi och som han själv uttrycker det: 
 
”Jag läser inte så mycket nu, men egentligen behöver man ju inte läsa så mycket”. 
 
I den litteratur jag läst om vilka svårigheter lindrigt utvecklade möter har det sociala 
samspelet framkommit som en faktor som kan ställa till det, Anton kan tillexempel få panik 
av folksamlingar och Johan går ifrån servicebasen när det är mycket folk där. Andra delar 
som kan vara svåra för lindrigt utvecklingsstörda är att läsa och skriva med flyt och att 
hantera siffror, nummer och tider. David har till exempel svårt att komma ihåg vilka tider man 
ska äta och han har också haft problem att komma i tid och Johan har svårt att komma ihåg 
hur man gör när man ska laga en maträtt. Göran beskskriver tydligt sina svårigheter att 
komma ihåg saker . 
 
” Alltså jag glömmer bort tiden. Jag är helt hopplös. Jag glömmer bort hela tiden.” 
 
Både i den litteratur jag läst och i de intervjuer jag gjort verkar det vara som att önskan att 
vara så normal som möjligt påverkar den lindigt utvecklingsstörda personen mycket. Som jag 
i kapitel 3.2 berättar skriver Goodson & Sikes (2001) att den som berättar en historia från 
deras eget liv berättar historien på ett speciellt sätt beroende av vilket syfte berättandet har, 
hur de själva uppfattar situationen historien berättas i, den bild av sig själv som de vill 
presentera och den reaktion de vill ha av lyssnaren. Bilden som de jag intervjuat ger av sig 
själv är därför inte helt lätt att tolka. Ibland är det svårt att avgöra vad de intervjuade 
egentligen känner och när de säger något för att ge en mer positiv bild av sig själv inför mig. 
Detta är inte något specifikt för just lindrigt utvecklingsstörda utan de flesta människor vill 
försöka framstå som så lyckade som möjligt. David säger till exempel att han inte vill ha fler 
kompisar fast han bara har en vän förutom sin kontaktperson med motiveringen och att han 
också måste hinna städa och diska men senare framkommer både att han skulle vilja träffa sin 
kontaktperson mer och att han i framtiden även skulle vilja träffa en partner. Ibland är också 
svaren rent motsägelsefulla, tillexempel säger Anton både att: 
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”Jag tycker liksom att… jo ibland är det jobbigt när man ser gäng och killar.. fast jag vet 
innerst inne att de är trevliga men när de går på stan och är fulla…Det är det ända jag tycker 
är jättejobbigt liksom”  Och senare att :  
 
 ”Jag är inte blyg av mig, eller jag kan vara blyg.. men jag är inte så där extrem blyg. Det är 
jäkla skönt för när jag möter en grupp blir jag aldrig rädd.”  
 
Ibland får jag känslan av att det mer är önsketänkande än sanning som kommer fram. Till 
exempel när Daniel berättar att:   
 
”Eeeh jag blev mobbad även inom min klass litegrann men…det löste jag så småningom. Jag 
hade en klasskamrat ute på X-skolan när jag gick där, där vart det…han mobbade mig 
tillräckligt mycket men en dag så fick det vara nog alltså. Jag blev så förbannad på honom så 
att jag tröck upp honom i plåtskåpen nere i omklädningsrummet och laddade knytnävarna. 
Han sluta han reta mig aldrig någe mera sen. ” 
 
Jahoda (1987) pekar på att det inte bara är de rent ekonomiska bitarna som är viktiga för 
personer som jobbar. Personligen känner jag att jag kan hålla med om det då ett arbete i sig är 
en stark bidragande orsak till såväl ökad självkänsla samt socialgemenskap och 
identitetsbyggande. Något som Warr (1987) också lyfter fram i sin vitamin modell. Dessa 
teorier tycker jag också avspeglar sig även hos mina intervjupersoner. Det framgår tydligt av 
intervjuerna att samtliga värderar sin sysselsättning högt. De trivs uppenbarligen bra på sina 
dagliga verksamheter då åtminstone tre av de intervjuade verkligen poängterar att de hellre 
jobbar än inte gör det Mina intervjupersoner är uppenbarligen verksamma inom dagliga 
verksamheter där de får se resultat av sitt arbete i form av någon slags slutprodukt. Vare sig 
det är en klippt gräsmatta, en hjälpmedelsbild eller en tvättad och ren bil så ser personerna 
inom dessa dagliga verksamheter ett konkret resultat utifrån arbetet de gjort. Något som jag 
också tror spelar in då de värderar arbetet högt. Om man utgår ifrån Terjes (2009) mall så 
anser jag att utifrån hur mina intervjupersoner beskriver sitt arbete så passar de in i flera 
mallar, dock så tenderar den främsta att vara arbete som adelsmärke. Männen jag intervjuat 
verkar vara stolta över sitt arbete och trivs uppenbarligen med såväl arbetsuppgifter som lön 
samtidigt som den dagliga verksamheten verkar fylla en viktig social funktion i deras liv. Det 
kan ligga nära till hands att mina intervjupersoner skulle se sitt jobb som stigmatiserande då 
det är en tillrättalagd sysselsättning med symbolisk lön, speciellt intervjuade refererar till sin 
dagliga verksamhet som jobb och inte dagliga sysselsättningar. Detta kan ses som ytterligare 
ett led i strävan att framstå som ”normal” då gängse normen är att man har ett yrke. Själv 
anser jag dock att det snarare handlar om att deras dagliga verksamheter i sig är 
yrkesinspirerande där man vistas under arbetsliknande förhållanden även om premisserna helt 
är anpassade utifrån klienternas behov och förutsättningar. 
 
Även om ämnet överlappas och genomsyrar fler frågeområden så anser jag ändå att man 
rubriken framtidstro får en relativt bra bild av vad de intervjuade anser om sin livssituation 
idag och på vilket sätt de vill förbättra densamma. Den tydligaste gemensamma nämnaren 
som går att urskilja är att samtliga intervjuade uttrycker en önskan om någon form av utökat 
socialtnätverk. Även om de intervjuade inte vill ge sken av det tolkar jag deras önskan om att 
få fler vänner eller en respektive ett tecken på att de känner sig något ensamma. En av de 
intervjuade tar upp sina svårigheter och berättar att han tränar på och blir bättre på att hantera 
dessa vilket jag tolkar som att han har en önskan om att vara så lite funktionsnedsatt som 
möjligt på grund av sin utvecklingsstörning. Sammantaget tolkar jag utifrån svaren och 
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diskussionen runt framtiden och önskemålen inför denna att de intervjuade anser sig ha en 
relativt bra livssituation utom i det avseendet att de känner sig något ensamma. 
 
 
 

7 Avslutande diskussion 
 
Jag tänker nu följa upp de resultat jag anser mig fått utifrån intervjuerna samt knyta an till 
tidigare forskning. Jag har i min uppsats försökt undersöka vilka faktorer som har betydelse 
för hur personer med lindrig utvecklingsstörning ser på sig själv samt sin omgivning och 
utifrån dessa svar försökt bilda mig en uppfattning om deras nuvarande livssituation.  
 
En övergripande bild jag tycker mig se är att de mina personer jag intervjuat samtliga i viss 
mån har känt på det fenomen som Goffman (1972) beskriver som stigmatisering. De har med 
andra ord varit och i vissa fall är stigmatiserade i form av mobbning och trakasserier, något 
som Edgertons (1993) grupp också varit. Många av personerna i Edgertons 
undersökningsgrupp gav en allmänt dyster syn på livet. Det kan således ligga nära till hands 
att dra slutsatsen att de lindrigt utvecklingsstöra personerna jag intervjuade även de skulle ha 
en pessimistisk syn på sin livssituation. Detta är dock något som mina intervjupersoner inte 
visar upp fullt ut. Visst har de varit utsatta för trakasserier och mobbning men de verkar ändå 
överlag tämligen nöjda med sina liv. Sett ur det perspektivet är min undersökningsgrupp mer 
lik Gustavssons (2001) än Edgertons.  
 
Detta torde rimligtvis komma av att min och Gustavssons undersökningsgrupp har växt upp 
under liknande förhållanden och varit med i liknande sociala sammanhang. Deras uppväxt har 
präglats av trygga familjeförhållanden och de har under skoltiden fått möjligheten att gå i 
integrerade skolor och bor som vuxna nu i ett vanligt bostadshus där även icke 
funktionshindrade bor. Samtliga personer har även en meningsfull sysselsättning. Dessa 
aspekter anser jag vara en starkt bidragande orsak till att deras upplevda livssituation ändå är 
så pass positiv jämfört med Edgertons grupp. En orsak till detta bör rimligtvis vara en frukt av 
den handikappspolitik och de samhällsideologier som präglar vårt land idag och under mina 
intervjupersoners uppväxt. Det märks också tydligt att mina personer är nöjda med den 
omsorg de får idag ifrån av LSS-insatserna bostad med särskild service, daglig verksamhet 
och kontaktperson. 
 
En annan orsak till att min undersökningsgrupp ger ett överlag positivt intryck på sin 
livssituation kan vara att de tidigare i livet har varit än mer stigmatiserade men nu i vuxen 
ålder funnit sig hamna i sådana situationer allt mindre. Som barn kan det vara så att 
personernas funktionsnedsättningar inte ännu har upptäckts vilket gör att de lättare hamnar i 
problem med sin omgivning. När personerna sedan växer upp och det visar sig att de har 
andra behov än gemene man så blir också stödet och deras förutsättningar annorlunda än 
tidigare vilket i sin tur kan leda till att de känner att de har ett bättre liv som vuxna.  
 
Man ska dock vara medveten om att val av intervju metod kan ha påverkat resultatet. Som 
tagits upp tidigare finns alltid risken att min undersökningsgrupp i intervjuerna inte varit helt 
sanningsenliga utan velat förmedla en mer positiv bild av sin livssituation än vad de i själva 
verket kände. I viss mån kan även jag som intervjuare agerat som en form det Edgerton 
(1993)  kallar ”välgörare”.  Som information till de jag intervjuar har jag endast sagt att jag 
intervjuar personer som bor i lägenhet knuten till servicebas. Jag nämner själv aldrig orden 
”utvecklingsstörd” eller ”funktionsnedsatt” i våra samtal. Jag som intervjuare har heller inte 
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pressat fram svar om deras egna funktionsnedsättningar utan försökt få fram den bilden 
utifrån samtal där jag inte ställer kritiska frågor runt deras förmågor eller brister. Detta 
förfarande kan ha hjälpt till att skapa för vad Edgerton kallar ”en skyddande kappa av 
kompetens” hos de personer jag intervjuat.  
 
Till stora delar gör jag dock bedömningen att mina intervjuare har svarat sanningsenligt och 
varit uppriktiga i våra samtal. När samtal förs om mina intervjupersoners styrkor och 
svårigheter lyfter min undersökningsgrupp flera saker de anser sig vara bra på men har också 
till stora delar inga problem med att tala om sådant de tycker är svårt. Trots sina svårigheter 
ser sig inte mina intervjupersoner på sig själva som ”onormala” eller ”annorlunda” de verkar i 
de allra flesta fall ha en genuin tro på sin egen förmåga och på att det inte är något konstigt 
eller stigmatiserande att ha stöd av personal i såväl hemmet som på arbetet. Här märker man 
också att min undersökningsgrupp är mer lik Gustavssons än Edgertons i den aspekten att 
Edgertons grupp jobbade hårt för att dölja sina nedsättningar medan Gustavssons grupp inte 
hade svårt att tala om detsamma och även kunde visa upp det Gustavsson (2001) kallar ”den 
gåtfulla tilliten”, det vill säga tron på sig själv och sina egna förmågor trots en 
utvecklingsstörning. 
 
Det område där det som tydligast framkommer att min undersökningsgrupp upplever negativa 
sidor utifrån sin nuvarande situation är den sociala biten avseende vänner eller respektive. 
Likt Edgertons grupp upplever även min grupp sig som relativt ensamma och uppger ofta att 
de skulle vilja ha mer vänner eller en flickvän. Anledningen till denna sociala isolering kan 
förstås vara av flera orsaker men jag gör ändå bedömningen att en stor del i det hela kan 
tillskrivas mina intervjupersoners funktionsnedsättningar och det som kommer som 
konsekvenser i form dessa. Svårigheten att på egen hand knyta upp och upprätthålla sociala 
kontakter tillsammans med det utanförskap och annorlunda förutsättningar som mina 
intervjupersoners utvecklingsstörning ger dem har uppenbarligen påverkat deras livssituation i 
negativ mening, normaliseringsprincip och integrationspolitik till trots. Ett viktigt syfte med 
insatsen kontaktperson är just att motverka social isolering varför jag bedömer att 
åtstramningar inom just denna insats slår hårt mot personer i samma målgrupp som min 
undersökningsgrupp. 
 
Jag ska nu försöka ge svar på mina ursprungsfrågor: 
 
Jag upplever att mina intervjupersoner överlag ser på sig själva med en tilltro på sin egen 
förmåga samtidigt som de är medvetna om att de har svårigheter men att dessa inte är 
exceptionella och på något sätt skulle göra de till onormala eller konstiga. Mina 
intervjupersoner har relationer till både andra funktionshindrade och icke funktionshindrade 
och det bekommer dem inte att umgås med andra utvecklingsstörda samtidigt som de värderar 
relationerna med icke funktionshindrade högt. Svårigheterna utöver de rent direkta 
konsekvenserna utifrån deras diagnos tenderar att vara deras upplevda ensamhet. Jobbet är en 
viktig del i mina intervjupersoner liv det förbättrar deras självförtroende och der dem en 
positivare självbild. Angående en eventuell önskan om att få en grupptillhörighet som inte 
tillhör funktionsnedsatta så tycker jag inte att min undersökningsgrupp uppvisar någon större 
önskan om det. Visst kan man se vissa tendenser såsom att de värderar vänskapen med icke 
funktionsnedsatta högt men samtidigt ger deras svar och samtal om synen på sig själv en bild 
av att min undersökningsgrupp inte tycker det är konstigt att de behöver visst stöd och att de 
ser sig själv som normala och saknar i mångt och mycket det ”vi och dom” tänkandet som 
Goffman (1972) beskriver ofta uppkommer hos personer som är stigmatiserade. 
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Avslutningsvis tycker jag att det bör bedrivas mer forskning runt just lindrigt 
utvecklingsstörda då det är en grupp som i alla fall jag upplever är relativt outforskad 
samtidigt som det ändå är en grupp som finns representerade i hela världen, i alla kulturer. 
Till exempel skulle det vara intressant att forska vidare utifrån Gustavssons ”Inifrån 
utanförskapet” perspektiv men då låta äldre personer som inte vuxit upp under tiden som 
normalisering och integrering inte var den officiella handikappolitiken i Sverige. Det skulle 
också vara givande att även få ta del av lindrigt utvecklingsstörda kvinnors livssituation och 
om dom upplever sin liv på liknande sätt som min manliga undersökningsgrupp gör. 
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Bilaga 1 
 
 

Frågeguide 
 

 
Vad gör du på dagarna?  
 
Berätta om en dag då det är helg, vad brukar du göra då? 
 
Vad gör du helst på din fritid?  
 
Varför är just den aktiviteten rolig?  
 
Har du några kompisar, vilka? 
 
Berätta om en kompis som är funktionshindrad och en kompis som inte är det. Till exempel: 
”Berätta om Kalle din kompis ifrån jobbet, varför är ni kompisar?”  
 
Vad är största skillnaderna mellan din kompis Kalle (fh) och din kompis Lisa (icke fh).  
 
Skulle du vilja vara mer med Lisa om du fick möjlighet? 
 
Skulle du vilja ha fler vänner? 
 
Gillar du att umgås med folk eller är du hellre ensam? 
 
Berätta om din familj, bakgrund, skola 
 
Har du någon partner? Berätta om honom/henne 
 
Berätta om ditt jobb. Om du fick välja på att jobba och inte jobba hur vad skulle du välja då? 
 
Vad är du duktigt på? Vad tycker du är svårt? 
 
När känner du dig ofta glad/ när känner du dig ofta ledsen. 
 
Upplever du dig själv som annorlunda? Om så på vilket sätt? 
 
Om du kunde ändra på något i ditt liv vad skulle det vara? 
 
Om du får önska dig vad du vill, vad skulle det vara? (Göra något speciellt? Åka någonstans 
eller träffa någon speciell person?) 
 
 
 
 

 


