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Abstrakt 
Denna socialpsykologiska studie har som syfte att med en kvalitativ metod nå en ökad 

förståelse för vilken betydelse samvaron och relationerna på Träffpunkten/Öppen Bas har för 

besökarnas sociala liv och välmående. Då med uppmärksamheten riktad särskilt mot begrepp 

som isolering, gemenskap och empowerment. Vi har med en hermeneutisk ansats och genom 

nio semistrukturerade intervjuer med brukare samt en personal inhämtat vårt empiriska 

material. För att besvara vår frågeställning har vi analyserat det empiriska materialet med 

hjälp av J. Asplunds teori om social responsivitet och konkret- och abstrakt socialitet, T. 

Scheffs sociala band, R. Collins interaktionsritualer samt E. Goffmans teori om stigma. I vår 

analys diskuterar vi gemenskapens betydelse, vad gemenskapen innehåller, dess positiva 

konsekvenser, identifikation och stigma samt empowerment och brukarnas plats i dagens 

samhälle. Resultatet av vår studie visar att Träffpunkten/Öppen Bas i större eller mindre 

utsträckning fyller en funktion för alla våra respondenter. De individer vi har intervjuat har 

alla olika bakgrund och social situation, med en funktionsnedsättning som gemensam 

nämnare. För någon innebär Träffpunkten/öppen Bas ett mål mat, medan andra värdesätter 

den gemenskap som erbjuds. Träffpunkten/Öppen bas är en samlingsplats som ger brukarna 

tillfälle att komma hemifrån och delta i en social gemenskap på jämlika villkor, något som 

hos flera brukare givit positiva utslag även i deras vardag utanför Träffpunkten/Öppen Bas. 

Nyckelord: lindrig utvecklingsstörning, gemenskap, isolering, välbefinnande, sociala band, 

stigma 

Abstract 
This social psychological study’s purpose is to by a qualitative method reach a greater 

understanding of which meaning the fellowship and relations on Träffpunkten/Öppen bas 

have for visitors' social lives and well-being. With particular attention to concepts like 

isolation, solidarity and empowerment. We have a hermeneutical approach and through nine 

semi-structured interviews with visitors, and one person from the staff, we have gathered our 

empirical material. To answer our question, we have analyzed the empirical material with the 

help of J. Asplund's theory of social responsivity and concrete- and abstract sociality, T. 

Scheffs social bonds, R. Collins interaction rituals and E. Goffman's theory of stigma. In our 

analysis, we discuss the importance of the community, what the community contains, its 

positive consequences, identification and stigma as well as empowerment and the users' place 

in society today. The results of our study show that Träffpunkten/Öppen Bas to a greater or 



lesser extent is of importance for all of our respondents. The individuals we have interviewed 

all have different backgrounds and social situation with a disability as a common 

denominator. For some of the visitors Träffpunkten/Öppen Bas is an opportunity to have a 

meal, while others value the community that is offered. Träffpunkten/Öppen bas is a place 

that gives the visitors the opportunity to get away from home and participate in a social 

community on equal terms, something that with several of the visitors also gave positive 

results in their daily lives outside Träffpunkten/Öppen Bas. 

Keywords: intellectual disabilities, community, isolation, well-being, social bonds, stigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Arbetet med denna uppsats har varit en rolig, arbetsam och givande resa med både toppar och 

dalar. De nya erfarenheter av både vetenskapligt arbete och framför allt möten med olika 

individer vi har fått ta del av, tar vi med oss in i framtida arbete och ytterligare möten med 

nya människor.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra respondenter, brukarna på Träffpunkten/Öppen bas, som 

med glädje och engagemang har ställt upp på våra intervjuer. Vi är tacksamma för att ni så 

öppet har delat med er av era tankar och berättelser om ert liv. Utan er hade vår studie inte 

varit möjlig! Vi vill också tacka personalen som inte bara välkomnat oss, utan också hjälpt oss 

med värdefulla tips och praktiska göromål.  

Vi tackar också vår handledare Henrik Stenberg för kloka och värdefulla synpunkter och råd 

under arbetets gång. 

 

David och Karin, Halmstad 2014-01-08 
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1. Inledning 
I denna uppsats studeras interaktionen på en mötesplats för personer med olika 

funktionsnedsättningar, de flesta med en lindrig utvecklingsstörning. Ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv är människan en social varelse och sociala relationer är något grundläggande för 

hur vi ser på oss själva och huruvida vi upplever meningsfullhet i vardagen. Idag lever vi i ett 

till stor del individualiserat samhälle där vi i vissa mått är avskilda från varandra. Det ställs 

stora krav för att uppfylla samhällets förväntningar på sina medborgare, och i mångt och 

mycket är det upp till individen att forma sin tillvaro på ett tillfredsställande sätt. Med detta i 

åtanke tror vi att det ofta kan bli problematiskt för personer med utvecklingsstörning att finna 

naturliga gemenskaper och på så vis uppleva välbefinnande och tillfredsställelse med livet. 

När vi närmat oss området har vi gjort det utifrån vår kunskap om socialpsykologiska teorier 

och den tidigare forskning som vi tagit del av. Detta har således påverkat vår ingång i fältet 

och vilka aspekter vi funnit intressanta att fokusera på. Utifrån detta avser denna studie att 

uppmärksamma vilken betydelse interaktion med andra på mötesplatsen Träffpunkten/Öppen 

bas har för brukarnas välbefinnande och möjlighet till ett aktivt socialt liv.  

Studien kom till oss genom att vi fick en förfrågan från verksamhetschefen om att undersöka 

vilken betydelse deras arbete har för brukarna. Då vi ansåg att ämnet var mycket intressant ur 

en socialpsykologisk synvinkel, samt att det kunde vara utvecklande inför en ev. framtida 

yrkesroll inom socialt arbete valde vi att ta oss an studien i fråga vilket blev grunden till 

annalkande uppsats.  

Studien genomfördes genom att vi gjorde kvalitativa intervjuer med nio brukare och en 

personal, på plats, på Träffpunkten/Öppen bas. Vi har i vår undersökning utgått från 

informanternas egna berättelser om deras upplevelse av sina liv och om verksamhetens 

betydelse för att dra de slutsatser som vi har kommit fram till.  

1.1. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka vilken funktion 

och betydelse besöken på Träffpunkten/Öppen bas har för de brukare som deltar i dessa 

sammankomster, kopplat till begrepp som isolering, gemenskap och empowerment. Detta 

genom att göra kvalitativa intervjuer där brukarna får berätta om sina upplevelser av denna 

samvaro, i förhållande till deras övriga vardag. Vi vill undersöka om de upplever att dessa 
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träffar leder till ytterligare socialt umgänge utanför Träffpunkten/Öppen bas, eller på annat 

sätt påverkar deras liv. 

Studiens socialpsykologiska problemformulering lyder: Vilken betydelse upplever brukarna 

att interaktionen med brukare och personal på Träffpunkten/Öppen bas har för deras 

välbefinnande och möjlighet till ett aktivt socialt liv? 

 

Denna problemformulering vill vi försöka besvara med hjälp av följande underfrågor: 

- Vilken plats har Träffpunkten/Öppen bas i brukarnas liv? 

- Vilken betydelse har interaktionen i gemenskapen på Träffpunkten/Öppen bas för 

brukarna? 

- Vilken betydelse har Träffpunkten/Öppen bas för brukarnas välbefinnande utanför 

verksamheten? 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att gälla de som deltar i verksamheten mer eller mindre 

regelbundet. Vi kommer således inte att fokusera på att intervjua de som har rätt att delta i 

verksamheten men som väljer att avstå från detta.  

 

1.2. Disposition 

Uppsatsen består av nio kapitel och innehåller även tillhörande underrubriker för att 

underlätta för läsaren att följa med i materialet. I det första kapitlet presenteras studiens syfte 

och problemformulering. I kapitel två och tre ger vi en beskrivning av områdets historiska 

kontext, en beskrivning av verksamheten och socialt arbete samt presentation av tidigare 

forskning. Kapitel fyra består av en beskrivning av hur materialinsamlingen gått till och i 

kapitel fem presenteras våra teoretiska utgångspunkter som vi har använt för att analysera det 

empiriska materialet. En sammanställning av det material som vi fick in genom våra 

intervjuer följer sedan i kapitel sex och i kapitel sju följer vår analys av detta. Avslutningsvis 

presenterar vi i kapitel åtta en sammanfattning av vår analys och de slutsatser vi drar av denna 

och i kapitel nio har vi en avslutande reflektion kring vår uppsats. 

2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att kontextualisera vår studie genom att ge bakgrundsinformation 

om vårt sociala fenomen. Till en början ges en bakgrund till dagens handikappolitiska läge 
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och dess historiska perspektiv. Vi ger även en beskrivning av hur verksamheten på 

Träffpunkten/Öppen bas fungerar, samt vilken målgrupp av människor som den riktar sig 

mot.  

2.1. Ett historiskt perspektiv på handikappolitiken 

Den som har en funktionsnedsättning är ofta i behov av stöd på olika sätt, något som i vårt 

välfärdssamhälle i stort är ålagt samhället att tillgodose. Därmed påverkas livet för personer 

med funktionsnedsättning mycket av hur den politiska utvecklingen på detta område ser ut. 

Ett av de övergripande målen för handikappolitiken i Sverige har sedan 60-talet varit 

normalisering (Tideman 2000:49-50). Detta begrepp grundar sig i att institutionslivet för 

personer med utvecklingsstörning fått utstå mycket kritik. Till en början handlade strävan mot 

normalisering om att livet på institutionen skulle göras så likt ett ”normalt” liv som möjligt. 

Då kritiken blev allt kraftigare och genom olika studier kunde visa på de negativa 

konsekvenser som kom av institutionslivet, kom normaliseringsprincipen även att kombineras 

med integreringsprincipen. Man bedömde då att det fanns mycket små möjligheter att skapa 

normala levnadsvillkor inom ramen för en institution. Exempelvis gällde detta möjligheten att 

ha kontakt med andra människor vilket institutionens avskildhet hindrade. En väg för att nå 

normalisering blev då att personer med utvecklingsstörning skulle bo och leva bland andra 

människor. Denna integrering blev också ett mål i sig och som än idag är bärande principer 

inom handikappolitiken. 

Målet för verksamheten enligt den nya lagen bör vara att människor med omfattande 

funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i 

gemenskap med andra människor.  (Prop 1992/93:159, se Tideman 2000:50)  

Frågan vad som menas med integrering och normalisering har dock tolkats på olika sätt inom 

politiken vilket ger begreppen olika innebörd som har debatterats internationellt under årens 

lopp. Tideman beskriver en skiljelinje mellan den amerikanska tolkningen och den 

skandinaviska modellen. Den amerikanska kan förenklat beskrivas som att normalisering 

bland personer med utvecklingsstörning uppnås genom att dessa tränas i att anta beteenden 

som anses normala så att de därmed kan få tillgång till socialt värdefulla roller i samhället. 

Den skandinaviska modellen menar att personer med utvecklingsstörning har rätt till 

likvärdiga levnadsvillkor som andra såsom boende, ekonomi och fritidsaktiviteter och syftar 

således mer på de omgivande omständigheterna. Den handikappreform som genomfördes i 

Sverige 1993 och som innebar förändrad lagstiftning och att kommunerna tog över ansvaret 
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från landstinget för de särskilda omsorgerna för utvecklingsstörda, bygger till stor del på den 

skandinaviska normaliseringsprincipen. Betoningen ligger härmed på jämlikheter i 

levnadsvillkor och att personer med utvecklingsstörning skall kunna leva som andra. 

2.2. Vad är Träffpunkten/Öppen bas och vilka kommer dit? 

Träffpunkten/Öppen bas är en av tre mötesplatser som drivs av Halmstad kommun och som är 

öppen för dem som har boendestöd för personer med funktionsnedsättning och är således en 

förlängning av boendestödsverksamheten i sig. Boendestöd ges här som ett bistånd utifrån 

socialtjänstlagen för att efter behov underlätta den dagliga livsföringen för den som bor i eget 

boende. Med funktionsnedsättning syftas här exempelvis på personer med utvecklingsstörning 

- dessa utgör 80 % av målgruppen, men också andra vuxenskadade, såsom personer som 

drabbats av hjärnblödning eller stroke. Av dem som väljer att gå till Träffpunkten/Öppen bas 

har dock majoriteten någon form av lindrig utvecklingsstörning. Totalt är ”basen” öppen för 

ca 70 personer och av dem är det ca 30 stycken som regelbundet kommer dit. Lokalen består 

dels av kontor för boendestödspersonalen, men har också ett större allrum med plats för 

matsalsbord och tv-soffa. Det finns ett kök, där maten tillagas av personalen, och som 

serveras till deltagarna till en kostnad som bestäms av socialnämnden. Det finns även några 

mindre rum för bland annat spel, olika pyssel och datorer med tillgång till Internet och diverse 

datorspel. Verksamheten är helt frivillig och deltagarna bestämmer själva vad de vill göra när 

de är på plats. Lokalen hålls öppen måndagar, tisdagar och fredagar mellan 18.00-20.30. Även 

lördag är det öppet och då finns möjlighet att komma redan kl. 16.30.  

Målet för verksamheten är att ”alla ska erbjudas en miljö som är trygg, och som inbjuder till 

umgänge med andra” (personalens målformulering) men det finns också en uttalad 

förhoppning om att verksamheten skall leda till att man träffar vänner att umgås med även 

utanför Träffpunkten/Öppen bas.  

3. Tidigare forskning 
För att få en djupare förståelse för vårt område fann vi det relevant att läsa in oss på både 

nationell och internationell forskning som rör betydelsen av gemenskap på olika sätt. Dels 

sökte vi forskning för att se hur livssituationen påverkas av att man har en 

utvecklingsstörning. Vi sökte också forskning om hur sociala relationer påverkar 

välbefinnandet och hur detta påverkas av att man hittar gemenskaper som man kan identifiera 

sig med, samt hur begrepp som empowerment kan användas i socialt arbete. 
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3.1. Levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning 

Umb-Carlsson (2005) presenterar i Living condition of people with intellectual disabilities sin 

forskning om hur levnadsförhållandena ser ut för personer med utvecklingsstörning i Sverige 

inom områdena hälsa, bostad, arbete, fritid och sociala relationer. Studien genomfördes på 

personer med utvecklingsstörning födda mellan 1959 till 1974 och resultatet jämfördes med 

förhållandena hos den allmänna befolkningen. Studien visar att personerna med 

utvecklingsstörning levde och deltog i samhället i ett antal gemensamma fritids- och 

kulturaktiviteter, dock var detta deltagande märkbart mindre när man jämförde med 

befolkningen i allmänhet. Särskilt gällde detta när man tittade på anställning och sociala 

relationer. Däremot rådde det förvånande liten skillnad när man inom gruppen jämförde 

förhållandena med avseende på ålder eller olika typer av utvecklingsstörning. Det var även 

mindre skillnader när man jämförde mellan könen hos personer med utvecklingsstörning än 

hur det ser ut hos befolkningen i allmänhet. Det verkar alltså som att utvecklingsstörningen är 

så starkt stigmatiserande att den övertäcker andra typer av sociala identiteter. I studien var 

deltagarnas nätverk i första hand bestående av familj och vårdgivare med ett fåtal självvalda 

vänner. Författaren visar också på hur socialt stöd i form av specialinsatser och daglig 

verksamhet faktiskt kan minska möjligheten till spontana möten med andra i samhället och på 

så vis paradoxalt nog öka marginaliseringen och segregationen. Istället bör man sträva mot att 

öka integration och skapa möjligheter att leva fysiskt nära andra så att relationer kan skapas 

oavsett om man har en utvecklingsstörning eller ej. 

3.2. Utvecklingsstördas upplevelse av socialt stöd 

Yona Lunsky och Betsey A. Benson undersöker i sin artikel Perceived Social Support and 

Mental Retardation:A Social–Cognitive Approach om det finns någon skillnad mellan hur 

personer med utvecklingsstörning tolkar situationer av ensamhet och socialt stöd i jämförelse 

med andra. Undersökningen grundar sig i att personer med utvecklingsstörning tenderar att ha 

större svårigheter än andra att tolka sociala situationer. Samtidigt visar tidigare 

undersökningar att det inte är det faktiska mottagandet av socialt stöd som har mest påverkan 

för hälsa och välbefinnande utan snarare huruvida man uppfattar att man har stöd. Detta 

verkar då som en buffert för att klara av att hantera situationer när man känner stress (Cohen 

& Wills, 1985, se Benson, B.A., Lunsky, Y. 2001). Undersökningen visade att personerna 

med utvecklingsstörning tenderade att se personerna som mer stöttande än vad personer utan 
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utvecklingsstörning gjorde. Detta kan alltså få positiva effekter för personer med 

utvecklingsstörning genom att de har en förhållandevis hög uppfattning av socialt stöd. Men 

det kan också få negativa konsekvenser om man tenderar att hela tiden se det positiva i social 

interaktion då det riskerar att leda till övergrepp av olika slag. Att inte förstå att man blir 

avvisad kan också leda till att man uppför sig olämpligt vilket skapar problem i sociala 

situationer. I arbetet med personer med utvecklingsstörning bör alltså fokus inte bara ligga på 

att öka personernas sociala kontakter, utan också att lära dem att värdera sina relationer på rätt 

sätt. På kort sikt minskar då kanske deras upplevelse av socialt stöd, men det kommer också 

att hjälpa dem att skilja mellan positiva och negativa relationer vilket i längden borde få 

positiva konsekvenser. 

3.3 Gruppidentifikation, sociala relationer och hälsa 

I artikeln Group identification, social relationships, and health argumenterar Fabio Sani 

(2012) för att sociala relationer är sammankopplad med vår hälsa. Han menar att människorna 

som vi rör oss bland kommer under vårt skinn och påverkar oss både mentalt och fysiskt och 

att forskning visat att mer starka relationer och aktiviteter leder till bättre hälsa. Samtidigt som 

vissa relationer kan vara hälsofrämjande, finns det också de som kan vara skadliga. De 

hälsofrämjande relationerna präglas av att inte vara motstridiga eller tvetydiga, inte upplevas 

som en börda eller överväldigande och som baseras på samarbete, tillit och ömsesidigt stöd. 

Sani pekar på flera studier som visat att bland annat personer som lever i äktenskap eller 

starka sociala nätverk, som exempelvis religiösa grupper, i mindre utsträckning dör i förtid än 

de som inte har en liknande tillhörighet. Sani refererar här till Durkheims teori om självmord 

och att social integration främjar välbefinnande och hälsa genom att det ger personer 

normativa förväntningar, vilket i sin tur skapar en känsla av mening, tillhörighet och stabilitet. 

Genom att man känner ansvar för andra kräver det också att man, för att uppfylla dessa, 

tvingas ta hand om sig själv. Författaren pekar också på att många forskare lagt fokus på att 

starka band säkrar att individen kan försäkra sig om att vid behov få olika typer av socialt 

stöd. Här hänvisar han också till många undersökningar som visar att det framförallt är 

upplevelsen av att man vet att man kan få stöd om det skulle behövas som är den viktigaste 

faktorn för välbefinnande och hälsa och alltså inte det mottagna stödet i sig. Anledningen till 

att sociala band påverkar hälsan tros vara att det inverkar på faktorer som blodtryck och 

immunsystem, men också för att de kan verka som en buffert i stressfulla situationer. 

Relationer som präglas av kritik, fientlighet och känslomässig överinblandning får istället 

motsatt effekt. Att exempelvis få mer stöd än man önskar kan minska en persons känsla av 
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autonomi och självständighet vilket får psykologiska konsekvenser för välbefinnandet. Sani 

vill också föra fokus från hur en individ förhåller sig till en annan individ, till att se hur 

personen relaterar till olika grupper och gemenskaper i sig. Frågan blir då huruvida individen 

identifierar sig med sin grupp, dvs. är glad över att få vara en del av gruppen, ser gruppen som 

en del av vem man är och ser sig själv som en typisk ingruppsmedlem. Detta är viktigt 

eftersom det påverkar våra sociala relationer både inom gruppen och mellan grupper. Sani 

pekar bland annat på studier som handlar om att gruppidentifikation påverkar i vilken 

utsträckning en person ger hjälp, upplever andra som lugnande i en smärtsam situation, har 

förmågan att ha roligt och är samarbetsvillig och produktiv i en gruppuppgift. Dessa 

egenskaper; hjälp, stöd, glädje och samarbete hänger tätt samman med de egenskaper som 

präglar en hälsofrämjande relation vilket torde kunna visa på hur gruppidentifikation hänger 

samman med hälsa och välbefinnande. 

3.4 Olika sätt att hantera en grupptillhörighet 

Att vara medlem i en stigmatiserad grupp kan medföra att man blir behandlad på ett avsevärt 

negativt sätt vilket kan resultera i ett mindre mått av välbefinnande. I artikeln Moving toward 

or away from a group identity- Different strategies for coping with pervasive discrimination 

undersöker Branscombe m. fl. (2012) hur olika diskriminerade grupper såsom kvinnor, äldre, 

personer från etniska minoriteter och personer med fysiska funktionshinder väljer att hantera 

sin situation. De ser hur det finns olika strategier man kan använda för att hantera att man 

tillhör en diskriminerad grupp, vilka kan vara antingen individualistiska eller kollektiva som i 

sig får olika konsekvenser för det psykologiska välbefinnandet. Individualistiska strategier 

handlar om att den stigmatiserade personen försöker skydda sitt själv, vilket kan ske genom 

att i tanken eller rent fysiskt lämna den stigmatiserade gruppen. På så vis närmar sig individen 

majoriteten och försöker passera som icke-stigmatiserad. Detta kan skydda individens 

välbefinnande genom att minska risken för framtida diskriminering baserat på den 

grupptillhörigheten och kan alltså minska individens lidande, men det förändrar inte gruppens 

situation. Den kollektiva vägen handlar istället om att förlita sig på sin gruppidentitet genom 

att känna stolthet över sin grupp och den potentiella förmågan som finns bland medlemmarna 

att förändra situationen av den diskriminering som riktas mot gruppen. Denna strategi är 

vanligast om medlemskapet inte kan döljas och diskriminering ej kan undvikas. Även det kan 

då vara ett skydd för välbefinnandet när man riskerar att bli diskriminerad och leder i och med 

identifikationen till en ännu starkare kontakt inom gruppen. Risken med att identifiera sig 

ännu starkare är dock att man marginaliseras ytterligare och därmed bara känner sig trygg när 
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man befinner sig inom gruppen. Författarna ser avslutningsvis den kollektivistiska strategin 

som den mest önskvärda, då de egna medlemmarna dels kan ge stöttning till varandra i 

diskriminerande situationer och medlemmen därmed inte längre är ensam. Vilket de ser som 

den enda fungerande mekanism som kan lindra den psykologiska skada som diskriminering 

ger. Samtidigt är det bara genom att identifiera sig med gruppen och att därmed härda ut i 

ojämlikheten, som en mer rättvis framtid kan uppnås. På så sätt kan gruppen gemensamt 

samla kraft att gå till handling och förändra situationen för gruppen som helhet. 

3.5. Empowerment 

Empowerment är ett begrepp som visat sig vara mycket populärt att använda i diverse olika 

sammanhang, med skilda syften. Bengt Starrin (2007:62) lyfter dock fram betydelsen som 

man ofta använder sig av i social- och folkhälsoarbete där empowerment handlar om att 

genom ”goda” förhållningssätt till sin klient visa respekt och ödmjukhet. Detta ger den andre 

goda känslor som självtillit, stolthet och delaktighet istället för att på ett ”dåligt” sätt få den 

andre att känna känslor som osäkerhet och oduglighet. Empowerment handlar således om att 

få människor att känna sig dugliga och kapabla till att ta sig för och utföra de uppgifter och 

utmaningar som de möter. Det motsatta förhållningssättet handlar däremot om paternalism, 

formulerat av Julian Rappaport (Starrin 2007:67), som innebär att man ser vanliga människor 

som passiva och okunniga. Det leder till att framförallt utsatta grupper inte förväntas veta sitt 

eget bästa och därmed är i behov av ”experter” eller myndigheter som beslutar om även de 

mest intima detaljerna i personers liv. ”Hjälpen” kan ofta verka välvillig, men är bedräglig då 

den sällan utgår från personen ifråga och får därmed problem i förhållande till begrepp som 

just empowerment. Starrin (2000:90) tar upp tre förhållningssätt som anställda inom 

välfärdssektorn kan använda sig av för att främja empowerment bland funktionshindrade. För 

det första handlar det om att uppmuntra till egna initiativ och deltagande i samhällslivet, med 

andra ord att önskemål och synpunkter tas på allvar. För det andra kan personalen vara ett 

stöd för att stärka tilliten till sig själv och att personen på så vis själv får vara med och avgöra 

vilka insatser som den verkligen är i behov av. Det tredje handlar om att röja undan hinder för 

integrering i samhället, vilka ofta ligger på en social och strukturell nivå. 

4. Metod 
I kapitlet om metod kommer vi att redogöra för hur vi har gått till väga för att samla in vårt 

empiriska material och vilka tankar som ligger till grund för detta. Vi kommer här att ge en 

beskrivning av våra metodval, urval och vårt tillvägagångssätt. Vidare beskriver vi också vår 
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vetenskapsteoretiska ansats samt diskuterar aspekter som rör förförståelse, tillförlitlighet och 

etiska reflektioner. 

4.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

I det vetenskapliga arbetet är det av värde att fundera över vilken typ av kunskap som kan 

tänkas genereras. Är det möjligt, eller ens relevant att tänka sig att man ska kunna få fram 

kunskap som är objektiv och därmed värderingsfri och universell, eller skall kunskap ses som 

subjektiv och bunden till sin kontext? Detta var frågor som vi fick ställa oss innan vi gav oss i 

kast med hur vi skulle närma oss vårt fält på Träffpunkten/Öppen bas. 

När vi i vår studie av Träffpunkten/Öppen bas talar om kunskap om hur människor uppfattar 

sin livsvärld blir det relevant att använda sig av begreppet förståelse. En av hermeneutikens 

förgrundsgestalter Hans-Georg Gadamer ställer frågan om vad förståelse i sig egentligen är 

och menar att förståelse är en subjektiv tolkning av olika händelser och objekt. Ett centralt 

begrepp handlar då om för-förståelse vilket syftar på den förståelse som föregår förståelsen 

och består av våra förväntningar och föreställningar av världen (Birkler 2005:102-103). 

Utifrån vår förförståelse ser vi då världen från en viss horisont, vilket påverkar hur vi tolkar 

det vi ser och också vilket sätt vi väljer att agera på i olika situationer. Ny förståelse uppstår 

enligt hermeneutiken genom den hermeneutiska cirkeln vilket syftar på att vi måste tolka allt 

som sker och att denna tolkning oavlåtligen grundar sig på betraktarens förförståelse. När vi 

tolkar något blir det således till ny förförståelse som ligger till grund för nästa tolkning. 

Cirkelrörelsen handlar då om att vi bara kan förstå helheten av något utifrån hur vi tolkar de 

olika delarna, men delarna kan i sin tur bara förstås utifrån hur vi tolkar helheten. Redan vid 

vårt första möte med Träffpunkten/Öppen bas bär vi alltså med oss en viss förförståelse vilket 

påverkar hur vi tolkar det som vi ser. Samtidigt formar också de nya erfarenheter som vi får 

hur vi ser på helheten och vidare hur vi tolkar våra senare erfarenheter. Det blir härmed inte 

relevant att tänka att vi ska kunna se något på ett objektivt sätt, utan vi är medvetna om att den 

tolkning som vi presenterar i denna studie har vuxit fram genom vårt möte med fältet under 

studiens gång. Genom att försöka medvetandegöra vår horisont kan vi dock vara öppna för att 

se något nytt och därmed vidga vår horisont ytterligare. Enligt den logiska positivismen, som 

formulerades av den s.k. Wienerkretsen runt år 1930, var idealet att med matematiken och 

fysiken som förebilder skapa en metod för att studera verkligheten med hjälp av logik och 

empiri (Birkler 2005:54-58). Verkligheten ska då kunna beskrivas objektivt genom att söka 

orsakssamband utan att påverkas av subjektet och dessutom vara befriat från ideologier och 
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abstraktioner. Resultatet ska därmed kunna generaliseras och utföras av andra forskare vid 

andra tidpunkter och platser för att nå en slutgiltig objektivitet. När vi nu i vår uppsats ställer 

oss frågan hur brukarna upplever interaktionen på Träffpunkten/Öppen bas och vilken 

betydelse den har för exempelvis deras välbefinnande och möjlighet till ett aktivt socialt liv, 

har vi valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Detta eftersom deras subjektiva 

upplevelse i sig är väldigt svår att mäta, då mätning i positivistisk bemärkelse kräver någon 

form av fysiskt objekt. Eftersom vi utgår från erfarenheter och upplevelser i form av 

kvalitativa intervjuer ämnar vi inte finna någon objektiv sanning och inte heller att kunna 

generalisera vårt resultat. För att få en tillförlitlig bild av fenomenet är det därför viktigt att vi 

som forskare tar hänsyn till den kontext och sociala miljö som brukarna befinner sig i. Genom 

att ställa öppna, kvalitativa frågor kan det ge oss svar som vi på förhand inte redan vet och vi 

får en ny delförståelse av ämnet. På så vis kan vi också se Träffpunkten/Öppen bas´ betydelse 

för individen och hur det som sker där inverkar på livet i övrigt. Till viss del smälter då vår 

horisont samman med brukarnas och skapar en gemensam förståelse för deras livsvärld och 

vad välbefinnande innebär för dem. 

4.1. Förförståelse 

Som nämnts tidigare utgår vår inledande förståelse av brukarnas situation oavlåtligen från den 

förförståelse som vi bär med oss in i forskningsarbetet. Vi visste från början inte speciellt 

mycket om verksamheten, mer än att det handlade om människor som hade boendestöd till 

följd av sina funktionsnedsättningar och lindrigare utvecklingsstörningar. Här hade vi 

dessutom olika typer av erfarenheter med oss av att möta olika människor. David hade 

periodvis arbetat som boendestödjare inom socialpsykiatrin medan Karin i sitt jobb som 

florist hade stor erfarenhet av olika människomöten. Eftersom forskningsfältet i sig inte var 

något som vi själva sökte upp, utan kom till oss som en förfrågan, hade vi begränsade tankar 

om vad det egentligen skulle innebära. Med oss hade vi dock såklart vår socialpsykologiska 

utbildning som gav oss tankar om vad det kan betyda för människor att befinna sig i ett socialt 

sammanhang med andra människor. Speciellt funderade vi kring hur Träffpunkten/Öppen bas 

kunde fungera som en källa till empowerment för brukarna till att bli mer aktiva även utanför 

träffarna. Vilket också visar att vi hade en förförståelse av att många skulle tendera att vara 

ganska inaktiva och inneha ett begränsat socialt kontaktnät. Vi föreställde oss 

Träffpunkten/Öppen bas som en av få platser där man umgicks med andra på lika villkor. 

Eftersom vi inte hade mycket insikt i vad verksamheten egentligen innebar var det av stor 

betydelse att vi inledningsvis gjorde ett besök där och mötte några av personalen som kunde 
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berätta mer. Vi gjorde också ett sonderande besök en kväll när många av brukarna var 

samlade och berättade om vår studie, vilket gav oss en speciell inblick i hur en kväll kunde se 

ut och vilka olika människor som vi skulle komma att möta. Dessa möten och de teoretiska 

infallsvinklar vi inledningsvis funderade på var sedan utgångspunkten när vi formulerade vår 

frågeställning och blivande intervjuguide. 

4.2. Metodval 

Inför en forskares metodval finns det, som vi nämnt tidigare, två huvudsakliga 

grundantaganden att utgå ifrån. Man kan välja en objektivistisk eller en subjektivistisk 

startpunkt (Aspers 2011:29). Typiskt för objektivismen är att den kategoriserar verkligheten i 

variabler som t.ex. kön, politisk åskådning, ålder och så vidare. Dessa variabler kan sedan 

operationaliseras och därmed göras mätbara. Den objektivistiska forskaren vill gärna studera 

orsaksbundna samband och mekanismer som finns i verkligheten oberoende av forskaren och 

studieobjekten. Man kan säga att den objektivistiska forskaren bygger upp en teoretisk värld, 

som utgår från olika antaganden, individens uppfattning är av mindre intresse (Aspers 

2011:29-31). Den subjektivistiska forskaren sätter också samman en teoretisk värld, dock 

baserad på studieobjektens egna uppfattningar. Individens egen tolkning och mening är det 

primära. Kategorier och variabler är viktiga även för den subjektivistiska forskaren. Dessa 

konstrueras dock av forskningsobjekten i fältet som studeras (Aspers 2011:31). För att förstå 

studieobjektens värld och sätt att tänka, måste den subjektivistiska forskaren ofta interagera 

med individerna. 

Valet av metod är tätt sammankopplat med både den vetenskapsteoretiska ansats man har och 

vad man ska studera. Ofta handlar kvalitativ forskning om en intensiv studie av en mindre 

grupp med något visst gemensamt. Man studerar gruppen i dess unika sammanhang med 

fokus på betydelsen av den sociala verklighet som studeras (Bryman 2001:260). Man kan lite 

förenklat säga att kvantitativa metoder strävar efter bredd, medan den kvalitativa forskningen 

eftersöker ett djup. Då vi vill undersöka vilken betydelse brukarna upplever att interaktionen 

med brukare och personal på Träffpunkten/Öppen bas har för deras välbefinnande och 

möjlighet till ett aktivt socialt liv, blir kvalitativ metod blir ett självklart val för oss. Bryman 

(2001:252) har gjort en översiktlig beskrivning av hur en kvalitativ undersökning ofta går till: 

1. Generella frågeställningar 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 
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3. Insamling av data 

4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

6. Rapport om resultat och slutsatser  

Det finns fler metoder för att kunna studera människors vardag, till exempel genom 

observationer (Bryman 2001). Den metoden har vi dock valt bort av både praktiska och etiska 

skäl. Vi hade kunnat genomföra en deltagande observation av brukarna på 

Träffpunkten/Öppen bas. Men dels så är risken med deltagande observation att de man 

studerar hämmas i sitt naturliga agerande i och med forskarens närvaro och att bilden man får 

inte blir sann. Och dels är vi ju också intresserade av andra delar av brukarnas vardag och 

livssituation. En observation av allt det vore inte genomförbart av många olika orsaker, inte 

minst tidsaspekten (Bryman 2001:276–278). Det vore också svårt av etiska skäl, då de som 

inte vill vara med i vår studie antingen måste avstå från att komma till Träffpunkten/Öppen 

bas under vår studie, eller bli observerade mot sin vilja. 

Den metod vi har valt är istället den kvalitativa intervjun. Det är en metod som på ett djupare 

plan kan ge insikt om personers egna tankar, erfarenheter och känslor (Dalen 2007:9). Och det 

är just det som vi strävar efter, att få ta del av, och förstå brukarnas upplevelse av 

Träffpunkten/Öppen bas och vilken inverkan den har på deras liv. Vi valde att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Det innebär att man har ett antal färdiga frågor, men med 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. Vår strävan var att i största möjliga mån ställa öppna 

frågor, för att ge utrymme för så rika svar som möjligt. Vi utformade vår intervjuguide utifrån 

ett antal teman som vi ville täcka in, med vår teoretiska utgångspunkt i bakhuvudet. Det finns 

också andra typer av tematiskt öppen intervju, eller öppen intervju, där respondenten har ännu 

större möjlighet att tala och berätta och kanske styra samtalet (Aspers:143-145). Antingen 

efter vissa teman eller helt fritt, men dessa typer har vi valt bort. Dels på grund av den 

begränsade tid vi hade på oss och dels på grund av respondenternas funktionsnedsättningar 

och lätta utvecklingsstörningar. För att kunna göra så bra intervjuer som möjligt är det viktigt 

att förbereda sig väl. Under rubriken Tillvägagångssätt redogör vi för vårt förberedande arbete 

och följande process. 

4.3. Urval 
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Då vi i vår studie var ute efter att finna ett bundet sammanhang valde vi att begränsa vår 

studie till just Träffpunkten/Öppen bas, även om det inom Halmstad finns flera liknande 

”träffpunkter” som är öppna för samma målgrupp av människor. På grund av sekretess kunde 

vi inte få tillgång till adresser till dem som vanligtvis kommer till Träffpunkten/Öppen bas. 

Istället förberedde vi ett informationsbrev med medföljande svarstalong och förfrankerade 

kuvert som sedan personalen distribuerade till de brukare som vanligtvis brukar delta på 

träffarna. Eftersom vi är intresserade av vilken betydelse Träffpunkten/Öppen bas har för dem 

som kommer dit valde vi att begränsa oss till just dessa, även om det finns personer som har 

rätt att delta, men som av olika anledningar väljer att inte göra detta. Det kunde ha varit 

intressant att se vad som gör att man inte kommer på dessa träffar, men vi fann att det låg 

utanför syftet med just denna studie. Av de tjugo förfrågningar som vi skickade ut fick vi 

sedan femton jakande svar. Då respondenterna på grund av sekretess var okända för oss, 

gjorde vi ett slumpmässigt urval på tio personer. Då det dock visade sig att några som svarat 

tillhörde en annan träffpunkt samt att några av intervjuerna gav väldigt tunt material, slutade 

det med att vi i denna uppsats kommer att utgå från nio intervjuer med brukare. Vi intervjuade 

också en i personalen, som de själva utsåg, för att få deras perspektiv på verksamheten. Av 

dem som inte deltog vet vi att det var några som missat att skicka in sitt svar, medan några 

troligtvis inte ville delta. Helt säkra kan vi dock inte vara och deras berättelse blir därmed 

outtalad i denna studie. 

4.4 Tillvägagångssätt 

När vi beslutat att skriva uppsatsen tillsammans funderade vi mycket kring vad vi ville 

studera. Nästan allt som har med människor att göra går att göra socialpsykologiskt intressant! 

Vi hade en hel del snarlika funderingar om vad vi ville skriva om. Men man kan nog säga att 

vårt studieobjekt kom till oss, genom en förfrågan. David var genom sitt jobb bekant med den 

person som snart skulle tillträda som chef för boendestödsverksamheten, och hon undrade om 

vi inte ville göra en undersökning av Träffpunkten/Öppen bas. Vi diskuterade detta och kom 

fram till att det skulle vara intressant, under förutsättning att vi fick göra det utefter våra 

socialpsykologiska intressen. Inledningsvis hade vi ett möte med delar av personalen och 

blivande chefen på Träffpunkten/Öppen bas. Vi ville presentera oss och berätta om vårt 

uppsatsprojekt. Samtidigt som vi fick tillfälle att ställa frågor om verksamheten, för att lättare 

kunna välja inriktning på vår undersökning och ta reda på vilka möjligheter vi hade att göra 

den. Vi fick ett positivt bemötande och flera hjälpsamma tips och råd angående hur vi skulle 

presentera oss för våra blivande respondenter. De tog också på sig att hjälpa oss med 
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distribueringen av informantbreven, då sekretessen annars skulle vara ett hinder för oss. Vi 

bokade in oss på ett studiebesök en av kvällarna för att få träffa brukarna. Personalen tog ett 

foto på oss, för att ha med på ett anslag inför vårt studiebesök. I detta skede började vi också 

söka efter tidigare forskning kring vårt ämne, ett arbete som fortlöpt under större delen av 

uppsatsarbetet beroende på hur vårt fokus ändrats efter hand.  

Kvällen då vi kom på besök var det extra många brukare på plats, då personalen lockat med 

gratis mat. Vi kände oss varmt välkomna och fick ett fint tillfälle att se hur en ganska vanlig 

kväll på Träffpunkten/Öppen bas kan se ut samt bekanta oss med personal och brukare. Man 

skulle kunna säga att det var en mindre deltagande observation i syfte att bekanta oss med 

fältet. Vi passade också på att presentera oss själva och vårt uppsatsprojekt för våra 

(förhoppningsvis) blivande respondenter, och de fick tillfälle att ställa frågor till oss. Detta 

besök var mycket positivt och givande, och var till stor hjälp i vårt fortsatta arbete. Det gav 

oss en tydligare bild och en större förståelse för det sammanhang utifrån vilket respondenterna 

uppfattar sin verklighet. Nästa steg var att formulera och skicka ut brev till brukarna. Efter 

tips från personalen hade vi även här med en bild på oss. I brevet bifogade vi en svarstalong 

och ett förfrankerat kuvert. Vi behövde inte vänta särskilt länge innan svarsbreven började 

trilla in, och snart hade vi våra tio respondenter och även några i reserv. De kom till 

användning då det visade sig att några av de tio vi valt ut inte kunde medverka. Så började 

vårt arbete med att utforma en intervjuguide. Vi arbetade utifrån teman som vi ansåg täckte in 

det fenomen vi skulle studera. Vi tog hjälp av metodböcker för att ställa så bra, och begripliga 

frågor som möjligt, bland andra Monica Dalen’s (2007) bok Intervju som metod och 

Etnografiska metoder av Patrik Aspers (2011). Vår strävan var att ställa öppna frågor för att 

ge utrymme till överraskande och oväntade svar. I vår guide hade vi många förberedda 

följdfrågor, men med en tanke om frihet att ställa de frågor som kom naturligt i samtalet med 

informanterna.  

Vi valde att förlägga intervjuerna på Träffpunkten/Öppen bas, för att brukarna skulle känna 

sig så trygga och bekväma som möjligt i intervjusituationen. Även vi kände oss mer bekväma 

med att inte behöva åka hem till respondenterna, dels av logistiska skäl och dels för att 

undvika att vi, eller de, kände att vi trängde oss på. Redan från början var vi överens om att 

genomföra intervjuerna tillsammans, istället för att dela upp dem mellan oss. Detta för att 

båda två skulle få lika god känsla och kännedom om vårt empiriska material. Vi spenderade 

fem kvällar på Träffpunkten/Öppen bas med att göra intervjuer. Vi hade både vid vårt 
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studiebesök och i vårt brev till respondenterna varit tydliga med att intervjuerna skulle spelas 

in, och vi upplevde inte att någon hade några problem med det. Hur intervjuerna var skiljde 

sig naturligtvis från person till person. En del började prata och berätta innan vi hunnit sätta 

oss och starta inspelningen, och en del var lite mer tystlåtna. Vissa intervjuer blev lite kortare, 

och en intervju tenderade att dra över tiden så vi fick sätta punkt. Tre av intervjuerna ansåg vi 

vara lite för korta och att de inte gav oss det material vi behövde för att kunna göra en analys. 

Därför gjordes fler än de från början tio planerade intervjuer med brukare. Vi gjorde även en 

kompletterande intervju med en ur personalen, för att få ett vidare perspektiv på Träffpunkten/ 

Öppen bas och lättare kunna kontextualisera brukarnas berättelser. Eftersom intervjuerna var 

på kvällen, kunde vi allt eftersom transkribera inspelningarna på dagarna. Detta delade vi upp 

mellan oss och gjorde på varsitt håll. Arbetet med uppsatsens olika delar som bakgrund och 

metod har varit fortlöpande hela tiden. Vi har även gjort etiska reflektioner och funderat kring 

våra roller som forskare. 

Från början var en del av vårt syfte med undersökningen mer inriktat på att lyfta fram 

betydelsen av brukarnas delaktighet. Vi hade då en tanke om att brukarna hade en större 

delaktighet i beslut och utförande av aktiviteter och dylikt. Och också att brukarna fyllde en 

större stödjande funktion för varandra. Men allt eftersom vårt empiriska material växte fram 

kunde vi konstatera att det temat inte var lika centralt som vi hade föreställt oss. Vi har därför 

under arbetets gång justerat vårt syfte och vår frågeställning. Något man ibland måste göra när 

materialet talar om något annat eller något nytt för en. Både under intervjuerna och 

transkriberingen trädde kategorier och teman fram som vi diskuterade. En av utmaningarna 

med kvalitativa undersökningar är att de snabbt genererar ett väldigt stort material, i vårt fall 

utskrifterna från våra intervjuer. Detta material måste benas upp för att man ska kunna göra en 

analys av det, även om en kvalitativ analys i regel inleds redan under insamlingen av 

materialet (Bryman 2001:372–373). De kategorier och teman vi sett använde vi oss sedan av 

när vi kodade våra utskrifter. Vi plockade helt enkelt isär vårt empiriska material och 

sorterade relevanta utsagor och citat under de teman vi bestämt oss för (Bryman 2001:385). 

Dessa låg sedan till grund för analysen, då vi återtog materialet och vävde samman det med 

teorier för att förklara och ge svar på vår frågeställning.  

4.5. Tillförlitlighet 

När man talar om tillförlitlighet inom forskning berörs oftast begreppen reliabilitet och 

validitet. Enkelt förklarat handlar reliabilitet om huruvida det resultat man har fått är pålitligt 
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(Bryman 2001:86-88). Är exempelvis siffrorna eller måtten jag fått fram korrekta? Validitet 

handlar om ifall resultaten är relevanta för vår frågeställning. Har vi verkligen fått fram det 

resultat vi eftersträvade. Dessa begrepp förknippas ofta med objektivitet, som i regel kopplas 

till kvantitativt inriktad forskning. Men de används även inom kvalitativ forskning. Det pågår 

dock en diskussion om hur relevanta dessa begrepp verkligen är i kvalitativa undersökningar, 

eftersom mätning inte är det främsta intresset för den kvalitativa forskaren. Somliga författare 

har istället föreslagit att man bör utvärdera kvalitativa metoder utifrån helt andra kriterier. De 

två grundläggande alternativen är då trovärdighet och äkthet (Bryman 2001:257-261). 

Trovärdigheten består av fyra delkriterier; Tillförlitlighet, som handlar om att forskningen 

genomförts enligt de regler som finns och att man återkopplar till sina respondenter och låter 

de bekräfta att forskaren har uppfattat deras sociala verklighet på ett riktigt sätt. 

Överförbarhet syftar på att forskaren ska producera så fylliga och detaljrika redogörelser av 

sitt fält som möjligt, för att andra sedan ska kunna bedöma huruvida resultatet är överförbart 

till en annan miljö. Med pålitlighet menas att man för att kunna säkerställa trovärdigheten i 

sin forskning tydligt ska redogöra för alla faser av forskningsprocessen. Andra forskare eller 

läsare kan sedan granska arbetet och bedöma kvaliteten på forskningen. Det fjärde kriteriet 

handlar om möjlighet att styrka och konfirmera. Det innebär helt enkelt att forskaren inte 

(avsiktligt) låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverka resultatet. Detta 

dock med insikten om att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig 

forskning. Även äkthet består av ett antal kriterier som bör uppfyllas. De handlar om huruvida 

undersökningen givit en rättvis bild av åsikter och uppfattningar som förekommer i den grupp 

som studerats. Och om undersökningen på något sätt har hjälpt de medverkande till en ökad 

förståelse för sin situation och hur andra i den sociala miljön upplever saker och ting. 

Slutligen frågar man sig om undersökningen har bidragit till att de medverkande kan förändra 

sin situation och får möjligheter att vidta de åtgärder som behövs.  

I vår undersökning har vi velat komma åt respondenternas upplevelse och subjektiva sanning 

om deras liv. Den kan aldrig bli mätbar eller generaliseras. För att kunna sätta deras berättelse 

i en kontext och få en ”större sanning” har vi gjort besök i den verksamhet vi undersökt och 

även talat med personalen. Man kan återkoppla till den hermeneutiska cirkeln som bygger på 

växelverkan mellan del och helhet och som på så sätt utvecklat vår förståelse under studiens 

gång.  
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Vi har ur ett etiskt perspektiv, men också med tanke på tillförlitligheten reflekterat över och 

diskuterat vår roll som forskare och huruvida vi i någon mån påverkar resultatet, eller kanske 

gör kraftigt subjektiva tolkningar av resultatet. Vi har funderat en del kring om/hur vi har 

färgats av att vi blev tillfrågade att göra vår undersökning. Men även om fältet ”kom till oss” 

så har vi oss emellan gjort klart redan från början att vi gärna tackar ja till inbjudan till fältet, 

men att vi gör undersökningen på våra egna villkor och med vårt eget syfte som ledstjärna. 

Och även om personalen önskade sig en undersökning av sin verksamhet, så har ingen annan 

än vi som forskare haft kontroll eller varit delaktiga i vårt projekt. 

När man använder sig av den kvalitativa intervjun som metod är ett samspel mellan forskare 

och respondent en förutsättning (Dahlen 2007:116). Denna intersubjektivitet handlar om att vi 

och de som vi intervjuar i största möjliga mån tolkar upplevelser och situationer på samma 

sätt. De tolkningar vi sedan gör av materialet vi fått är då präglade av förhållandet mellan oss 

och informanterna. Om samspelet mellan oss forskare och våra informanter fungerar på ett 

bra sätt stärker det validiteten i vår tolkning av informanternas uttalanden. Av den 

anledningen har vi valt att lyfta bort ett mindre antal intervjuer som underlag för vårt 

empiriska material.  Vi upplevde att samspelet mellan oss och vår respondent inte fungerade 

särskilt väl. Anledningen till det kan ha varit att intervjun inte motsvarade respondentens 

förväntningar. Vi upplevde det också som att vi inte fick relevanta svar på våra frågor. Det är 

dock inget som ska ligga respondenterna till last. Här får vi som forskare fundera på om vi har 

varit tydliga nog i vår information kring intervjuerna och vår uppsats. Och om vi ställde 

tillräckligt tydliga och bra frågor så att de uppfattas av våra respondenter på det sätt vi avsåg, 

något som kanske är extra viktigt när man intervjuar personer med lättare utvecklingsstörning. 

Det handlar också om att vi vill ha ett så fylligt och relevant material som möjligt. 

Samspelet mellan oss som forskare är också av stor betydelse, då vi har en sådan viktig roll 

vid en intervjuundersökning. Vi har varit måna om att genomföra intervjuerna tillsammans för 

att få en gemensam förståelse för materialet. De tankar vi har diskuterat under bearbetningen 

av intervjumaterialet har successivt byggt upp en samsyn som är viktig för tolkningen av det. 

Att vi gjort i stort sett allt arbete tillsammans anser vi stärker projektets kvalitet (Dahlen 

2007:118). Att vi har spelat in våra intervjuer ger ytterligare styrka åt tillförlitligheten. För att 

läsaren ska kunna bedöma huruvida våra slutsatser i denna uppsats är trovärdiga eller ej, har 

vi försökt redovisa och tydliggöra hela processen från förberedande arbete till slutsats i vår 

uppsats. 
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4.6. Etisk reflektion 

Här redogör vi för våra tankar och reflektioner kring de etiska aspekterna av vår 

undersökning. 

Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion om 

hur man bör handla. Även om vissa frågor som rör etik måste regleras formellt handlar etik inte 

endast om lagar och regler. Etiska aspekter är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på lång 

sikt har stor påverkan på samhället. (www.vr.se) 

Vi har naturligtvis i vårt förberedande arbete med uppsatsen arbetat med att sätta oss in i de 

forskningsetiska principer och lagar som reglerar humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Och som citatet ovan nämner handlar det inte endast om lagar och regler, utan 

också om att ha en medvetenhet om hur vi som forskare förhåller oss till de människor som 

medverkar i vår studie. De får aldrig reduceras till att endast vara forskningsobjekt, som vi 

fritt kan utnyttja. Vi ser på de individer vi mött med ödmjukhet och respekt. Utan deras 

medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna undersökning. Våra informanter har med 

stor entusiasm medverkat i vår studie. Och i våra möten med dessa människor har de 

frikostigt delat med sig och låtit oss ta del av deras liv och tankar, vilket vi är tacksamma för. 

Genom vårt utskick med information och svarstalong har alla medverkande varit med i 

studien av fri vilja och med sitt samtycke. Att alla deltagare varit positiva till att bli 

intervjuade har det inte rått någon tvekan om. Dock har vi, med tanke på deras lättare 

utvecklingsstörning, funderat kring i vilken utsträckning våra informanter varit införstådda 

med vad våra intervjuer ska innebära och hur de ska användas. Våra informanter har blivit 

lovade full konfidentialitet och att endast vi, i forskningssyfte, kommer att ta del av det 

empiriska materialet. Det vi funderar kring är hur stor risken är att någon som läser 

undersökningen, exempelvis personalen som arbetar på Träffpunkten/Öppen bas, ska kunna 

identifiera informanterna. Personalen känner ju dessa personer väldigt väl och är i hög grad 

insatta i deras livssituation. Vi har dock strävat efter att endast använda oss av ”neutrala” citat 

och fingerade namn. Och beskriver i mångt och mycket personerna som en grupp, för att 

ingen enskild individ ska kunna identifieras.  

Viktigt i dessa etiska reflektioner är också att fundera kring hur vår undersökning kan ha 

påverkat våra respondenter. Vår spontana tanke angående det är att vi upplever att våra 

respondenter påverkats positivt av sitt möte med oss och vår forskning på grund av att de känt 

sig uppmärksammade och att de har fått en möjlighet att få göra sin röst hörd. Men man kan 
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också tänka sig att vi med våra frågor har väckt en del funderingar kring respondenternas 

handikapp och situation, vilket självklart kan vara både positivt och negativt. 

5. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel kommer en presentation av de teorier som vi valt att använda oss av för att 

analysera vårt empiriska material. Till att börja med har vi valt att använda oss av Johan 

Asplunds (1987) teori med innehållande begrepp som social responsivitet samt konkret och 

abstrakt socialitet. Människan är enligt Asplund elementärt socialt responsiv och har behov av 

att få mötas och bli bemött vilket ligger till grund för några av våra respondenters 

problematik. Vidare använder vi konkret och abstrakt socialitet för att förstå svårigheter och 

möjligheter att integreras i samhället. Randall Collins (2004) teorier om interaktionsritualer 

lämpar sig här för att förstå hur emotioner uppstår när människor kommer samman och hur 

det kan få långverkande effekter. Denna teori kompletteras också av Thomas Scheffs (1990) 

begreppspar skam och stolthet som visar på hur olika emotioner styr oss i vårt handlande. 

Avslutningsvis ser vi också att Erwing Goffmans (1963) teori om stigma kan hjälpa oss att 

förstå betydelsen av att ha en mötesplats för likasinnade för att få stöd och att minska sin 

känsla av att vara annorlunda.  

Vi anser att dessa teorier är användbara för att ge en förståelse för vilken betydelse 

Träffpunkten/Öppen bas fyller för brukarna. Teorierna berör på olika sätt människors sociala 

liv och är kompatibla på ett sådant vis att de därmed kan hjälpa till att besvara vår 

problemformulering. 

5.1. Social responsivitet, konkret och abstrakt socialitet 

Teorin om social responsivitet kan ses som en ram-teori, som förklarar människans 

grundläggande behov av sällskap och kommunikation med andra. Johan Asplund söker 

genom sin teori att med ett socialpsykologiskt perspektiv förklara det elementära mänskliga 

beteendet (Asplund 1987:11–12). Han menar att en ensam eller isolerad människa är en livlös 

varelse utan mål. Asplund översätter själv nyckelorden i begreppet så här:  
Socialitet – samhällelighet, sällskaplighet. 

Responsivitet – svar, gensvar. 

Socialitet och responsivitet är de två huvudsakliga elementen i denna teori, men det är 

kombinationen och sammansmältningen av de två begreppen som utgör grunden för hans 

teori (Asplund 1987:29- 31). Asplund menar att människan har en allmän svarsbenägenhet, 
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hon är en responsiv varelse som i regel spontant svarar på stimuli. Det enklaste och kanske 

vanligaste exempel på social responsivitet är när två personer för ett samtal;  

A säger ”Hej!” (social/utgör stimuli)                                                                                                            

B svarar ” Men hejsan! Hur är det idag?” (responderar/är social/utgör stimuli) 

Detta växelspel utgörs av social responsivitet (Asplund 1987:50-52) All respons ingår i 

begreppet, även gräl och slagsmål är en form av social responsivitet. Växelspelet mellan 

stimuli och respons är oftast spontant och improviserat, det finns inget givet svar på några 

stimuli och heller ingen given stimuli på ett svar. När två eller fler personer förhåller sig 

socialt responsiva till varandra, kommunicerar de med varandra, det kan vara både med och 

utan ord. Asplund talar också om asocial responslöshet, som helt enkelt är motsatsen till 

begreppet social responsivitet och i regel används som ett dialektiskt motsatspar.  Den sociala 

responsiviteten kommer naturligt, av sig själv. Men varje gång vi med vår sociala 

responsivitet vänder oss mot någon eller något, vänder vi oss också ifrån något. Detta kallas 

asocial responslöshet, och ingår som en dialektisk motsats till den sociala responsiviteten. 

Dessa två hör ihop och fungerar i en naturlig växelverkan med varandra. Asocial 

responslöshet kan också vara ett inlärt beteende, en del av socialisationen (Asplund 1987:12-

13). Att man faktiskt inte får/bör bete sig hur som helst i olika sammanhang. Det finns också 

en formell, hårt tyglad form av asocial responslöshet. Den ser man exempelvis i en rättssal där 

den fria responsen till och med kan ses som ett regelbrott. Också att ignorera någon är att 

välja att bemöta (eller inte bemöta) någon med asocial responslöshet. Centralt är att den 

sociala responsiviteten inte är något som kommer ifrån människors inre, utan snarare befinner 

sig utanför och emellan individer (Asplund 1987:19-21). Den sociala responsiviteten är inte 

en skapelse av individen eller egot. Snarare är individen en produkt av den sociala 

responsiviteten. Ytterligare ett dialektiskt motsatspar, med utgångspunkt i begreppen social 

responsivitet och asocial responslöshet är konkret socialitet och abstrakt socialitet. Dessa 

syftar på vårt varande i samhället. 

I det gamla bondesamhället, där människor levde tillsammans med starka band till sin 

omgivning, sina familjer och kamrater, kan man tala om mer konkret socialitet (Asplund 

1987:151-152). I den konkreta socialiteten ser man och bekräftar varandra igenom den sociala 

responsen. I och med samhällsutvecklingen, genom industrialiseringen, mot ett mer 

individualistiskt samhälle har den abstrakta socialiteten kommit att dominera. I detta samhälle 

som präglas av abstrakt socialitet, osynligt men ständigt närvarande, ser individen sig som en 
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abstrakt samhällsvarelse. Som abstrakt samhällsvarelse ses man inte som individ, utan man 

förblir anonym och utbytbar. Man tenderar att ta på sig en mask, spela en roll, istället för att 

var sitt ”äkta” jag. I dagens samhälle har vi fler tillfälliga, opersonliga möten med andra 

människor än någonsin förut. Risken är att vi ser varandra som roller, i stället för riktiga 

konkreta människor. Den konkreta socialiteten är knuten till en konkret, pågående process 

(Asplund 1987:170-171). Individerna i denna process responderar på varandras handlingar, 

detta i en specifik, målinriktad aktivitet. Exempelvis två personer som har ett samtal, med ett 

uppriktigt intresse för varandra. I denna process innefattar responsen konkreta känslor, både 

lust och olust. När verksamheten upphör slutar de vara responsiva, och blir responsiva igen 

när verksamheten återupptas. Den abstrakta socialiteten innefattar ingen specifik och 

målinriktad verksamhet. Responserna saknar konkret förankring och de känslor som uppstår i 

interaktionen blir innehållslösa, som vid ett ytligt samtal om vädret vid kassan på Ica. 

5.2. Sociala band, skam och stolthet 

Scheff (1990:4) utgår i sin teori från påståendet att det mest avgörande motivet i människors 

handlande handlar om upprätthållandet av sociala band. Därmed finns det med och formar 

mänskligt beteende på ett så genomgripande sätt att vi oftast inte ens tänker på att det är där.  

Samtidigt innehåller tanken om sociala band många komplexa aspekter och kan därmed inte 

ses som en individuell företeelse utan verkar hela tiden i förhållande mellan individuellt 

handlande och sociala strukturer och processer. Genom säkra sociala band hålls gemenskaper 

ihop, men för att det ska fungera optimalt pekar Scheff på att det behöver finnas en balans 

mellan närhet och distans, över-/underdifferentiering. I optimal differentiering upprätthålls 

intakta sociala band, vilket innebär att både individens och gruppens behov blir tillgodosedda 

så att varje person får vara ”sig själv”, men tillsammans med andra- vilket inkluderar 

acceptans för både enighet och oenighet. En grupp med stark lojalitet i form av konformitet, 

det vill säga att man förväntas vara som andra medlemmar i gruppen, visar däremot på 

underdifferentiering. Vid överdifferentiering kan individen istället vara vad som helst och 

gruppen betyder inte någonting alls.  

Vidare menar Scheff (1990:15) att skam och stolthet är primära känslor för oss människor 

vilka fyller en viktig funktion för att visa på styrkan i de sociala banden mellan människor. 

Skam är här ett tecken på att de sociala banden är hotade medan stolthet visar på säkra band. 

Stolthet handlar här om att känna att man exempelvis kan räta på ryggen och se på sig själv 

som uppskattad och handlingskraftig. När Scheff (1990:81) talar om skam syftar han på en 
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stor grupp av känslor, men som alla har det gemensamt att man ser sig själv negativt ur andras 

perspektiv och därmed inte kan upprätthålla en positiv bild av sig själv. Denna negativa 

värdering av självet behöver alltså inte vara något som sker explicit på något sätt, utan bara 

det att vi i vår fantasi kan förvänta oss en sådan reaktion väcker dessa skamkänslor i oss. 

Skammen kan dock upplevas i olika grad, alltifrån en mild skam som snabbt går över, till 

plågsam skam som till följd av t.ex. en förödmjukelse kan upplevas stark och sitta kvar länge.  

5.3. Interaktionsritualer 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv blir vi människor till i de olika möten vi gör 

med andra människor. Randall Collins har gjort en modell som han kallar interaction ritual 

chains för att beskriva hur triviala situationer människor emellan kan ses som ritualer och hur 

dessa påverkar oss.  

I den modell av interaktionsritualer (IR) som Collins skapar ser han fyra kriterier för en 

lyckad IR (Collins 2004:48-49). De innefattar att minst två personer är fysiskt närvarande på 

samma plats, att det finns en gräns mellan vilka personer som ingår och vilka som står 

utanför, ett gemensamt fokus på ett objekt eller en aktivitet och en mellan deltagarna delad 

emotionell upplevelse. Utfallet av en lyckad IR blir då en upplevelse av medlemskap och 

gruppsolidaritet. Vidare fylls individerna med en känsla av att göra rätt när man handlar i 

enighet med gruppen och fylls också av något som Collins kallar emotionell energi(EE). Vi 

kan uppleva känslor som glädje, upprymdhet och självtillit och entusiasm, eller kanske känner 

vi oss missmodiga, likgiltiga, deprimerade och maktlösa och är då alltså fyllda med olika grad 

av hög eller låg EE (Collins 2004:107-108). Collins menar att dessa känslor inte kommer från 

individen själv utan skapas i samspel med andra genom att man kommer i ett gemensamt 

känslotillstånd. Genom att man blir medveten om andra människors känslor och att man 

fokuserar på samma sak slukas man upp av varandras känslor och dessa förstärks ytterligare 

och tränger därmed undan konkurrerande känslor. Resultatet av en lyckad koordination inom 

en IR blir dock inte bara en upplevd känsla för stunden utan leder i förlängningen till 

solidaritet och en känsla av tillhörighet med gruppen oberoende av vilken typ av känsla som 

uttrycktes gemensamt i den specifika situationen. Stark solidaritet ger oss en känsla av att må 

bra med gruppen och en vilja att delta och vara med i dess aktiviteter, vilket vi också anser 

vara helt rätt och riktigt. Om vi å andra sidan upplever låg EE känner vi brist på solidaritet 

och blir inte heller attraherade av gruppen och vi blir då inte heller uppbunden med dess syfte. 

På detta sätt menar Collins att EE blir ett sammanhängande tillstånd som vi bär med oss 

kontinuerligt i våra liv och att det är graden av denna som får oss att handla, eller att inte 
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handla i olika situationer. Ett alternativt sätt att se på samhällets uppdelning i makt och klass 

kan vara att se fördelningen av EE, och inte grundad i innehavandet av materiella tillgångar. 

Detta kallar Collins för kulturellt kapital (Collins 2004:131-132). En idealtyp är då att den 

starka överklassen med hög EE härskar över den depressiva lägre klassen, som endast besitter 

låg EE. 
Emotionell energi handlar i det stora hela om att känna sig ”uppåt” eller ”nere” (Collins 

2004:118-119). I olika sammanhang känner vi olika känslor och de kopplas i vår hjärna ihop 

med de specifika situationerna så att vi får en förväntan om att känna oss dominerade, eller att 

dominera, -vara en central medlem eller en marginell medlem. Detta gör att vi känner oss mer 

attraherade av vissa situationer än andra och leder till att vi gärna upprepar sammankomster 

med vissa personer, medan vi undviker andra. Därmed bildas kedjor som styr hur vi lägger 

upp vårt vardagliga liv utifrån positiva och negativa flöden av emotionell energi. Hur man 

påverkar varandra i en grupp handlar förutom vilken position/status du har, också om hur ofta 

man träffas. Hur mycket tid man spenderar i varandras fysiska närvaro påverkar gruppens 

sociala densitet (Collins 2004:116). I ena änden av skalan finns de som alltid är i andras 

närvaro, och där med också under deras uppsikt. Detta leder till hög konformitet och kontroll i 

gruppen. Man kan säga att deras sammantagna interaktionskedjor ger hög densitet i gruppen, 

medan man i den andra änden av skalan pratar om låg densitet. Ju mer central deltagare vi är i 

en IR med hög intensitet, hög densitet och av återkommande karaktär, desto starkare kommer 

vi att påverkas av gemenskapen, vilket också påverkar vårt beteende (Collins 2004:348). På 

detta sätt menar Collins att även vår individualitet och vår personlighet skapas genom de olika 

IR som vi är en del av och hur vi upplever dessa. 

5.4. Stigma 
Varje samhälle delar in människor i olika kategorier och individerna inom dessa förväntas 

också inneha egenskaper som där betraktas som “vanliga” och “naturliga” (Goffman, 

1963:11). Detta förbereder oss på vilka vi kan komma att möta och hur vi kan hantera dessa 

möten- utan att behöva göra någon särskild ansträngning. När en främling kommer i vår 

närhet gör vi, på ett kort ögonblick, en kategorisering av honom som fastställer vissa 

egenskaper. Om det framgår att personen i vår närhet besitter en egenskap som skiljer honom 

från andra inom den kategori han befinner sig i upphör han att enbart vara en ”vanlig 

människa”; han blir stämplad som annorlunda och utstött enligt Goffmans definition av 

stigma. Det är således inte en egenskap i sig som är stigmatiserande, stigmat avgörs snarare av 

det sammanhang vi befinner oss i och medföljande förväntningar på vårt beteende. Den 
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stigmatiserade personen kan uppleva att han står ensam mot “en hel värld” som inte förstår 

honom, trots att det vanligen finns individer som sympatiserar med honom och godtar honom 

som en, i grund och botten, normal person. Goffman (1963:28) urskiljer två sådana grupper; 

de ”egna” bär på samma stigma och har därmed liknande erfarenheter. Av dessa kan den 

stigmatiserade få handledning om hur han kan hantera sitt stigma och få hjälp att komma i 

kontakt med andra i liknande en situation som kan erbjuda “moraliskt stöd” och en plats där 

han kan känna sig “som hemma” och till fullo godtagen. En viss kategori av människor kan på 

så sätt ha större möjlighet att finna varandra och knyta vänskapsförbindelser och skapa mindre 

grupper eller gemenskaper inom den större kategori som de tillhör. Den andra gruppen är de 

som inte lever med det aktuella stigmat, men som har en speciell situation som gör att de är 

väl förtrogna med den stigmatiserade personens hemliga liv och därmed också har sympatier 

som gör att de kan bli erkända av gruppen som någon form av hedersmedlemmar (Goffman 

1963:36-37). Dessa som Goffman kallar för de ”visa” måste accepteras av medlemmarna 

innan dennes erbjudande om att stå till förfogande kan tas i bruk. En typ av vis person kan 

t.ex. vara någon som arbetar på en institution som sörjer för de behov som finns hos dem med 

ett visst stigma eller som står för de samhälleliga förmåner som dessa personer kan ha.  

6. Presentation av materialet 
I denna del kommer vi att redogöra det material som kommit fram genom de intervjuer som vi 

genomfört i vår undersökning. Inledningsvis vill vi lite kort presentera den grupp av 

respondenter som vi har pratat med. Därefter kommer en presentation av materialet, indelat i 

tre olika huvudteman som varit framträdande under intervjuerna - Isolering, Gemenskap och 

Utveckling. 

De respondenter som deltagit i undersökningen består av nio brukare och en personal. 

Brukarna har alla boendestöd och kommer på mer eller mindre regelbunden basis till 

Träffpunkten/Öppen bas. De flesta av dessa nio brukare har olika grader av lindrig 

utvecklingsstörning. Åldersspannet på de intervjuade var mellan 20-68 år med en ganska jämn 

spridning däremellan. Av samtliga intervjuade var fyra kvinnor och sex män. Bland dem 

förekom väldigt olika former av sysselsättning där vissa hade någon form av dagligt arbete 

eller praktikplats, några var pensionärer och några var arbetslösa. Det var också olika hur 

länge respondenterna hade kommit till Träffpunkten/Öppen bas. Somliga sa att de hade varit 

med redan från verksamhetens början, medan någon bara varit där några månader. Det 

varierade också vad man valde att göra när man väl var där. Vissa kommer bara för att få ett 
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mål mat och söker inte så mycket kontakt i övrigt, medan andra väljer att exempelvis prata 

eller att spela spel. Den person från personalen som vi har intervjuat jobbar som 

boendestödjare och träffar därmed brukarna både i deras hem och på Träffpunkten/Öppen bas. 

De namn som nämns i materialet är fingerade och kan således inte kopplas samman med 

någon enskild person. Alla personer omnämns inte vid namn i resultatdelen, men finns såklart 

med i den samlade presentationen. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en brokig 

skara individer med skilda livssituationer som vi har träffat och talat med. Ur berättelserna har 

vi dock kunnat urskilja vissa gemensamma drag som vi kan koppla till vår 

problemformulering och som presenteras nedan. 

6.1. Isolering 

Med isolering menar vi en brist på fungerande sociala relationer utanför eventuell daglig 

sysselsättning och Träffpunken/Öppen bas. Det har ofta kommit fram i intervjuerna att många 

upplever att de på sin fritid bara blir sittande ensamma hemma utan någon att prata med. Vi 

har då också sett flera orsaker till att man inte känner sig hemma eller undviker vissa sociala 

sammanhang. 

Samtliga av dem som vi har intervjuat bor själva och många upplever att de har ett begränsat 

socialt kontaktnät som de trivs i och känner att de tillhör på ett tillfredsställande vis. När vi 

ställt frågan om vad respondenterna skulle göra om kommunen bestämde sig för att lägga ner 

verksamheten på Träffpunkten/Öppen bas svarar nästan alla att det skulle ha inneburit att de 

blivit sittande betydligt mer hemma och att det hade haft en negativ inverkan på deras 

välbefinnande. Så här svarar Isak denna fråga: 

Nej jag hade ju inte direkt mått bra utav det, tack vare detta, basen är ju det enda som får mig att 

lämna lägenheten. Sen jag blev arbetslös har jag suttit inne instängd i lägenheten bara. 

Hur stort kontaktnät personerna har varierar såklart, där vissa känner att de har många bekanta 

genom exempelvis olika föreningar eller arbetsplatser. För andra är det framför allt den 

närmaste familjen som ger möjlighet till sociala aktiviteter, medan någon kanske inte ens har 

den möjligheten att tillgå. Bristen på möjligheter eller förmåga att själv ta nya kontakter är 

något som kommer igen i många av intervjuerna. Vissa beskriver hur de har haft olika 

relationer av olika slag, men som inte heller dessa har fungerat på ett tillfredsställande vis 

utan istället lett till att man upplevt att man blivit utnyttjad. Det kan handla om att man 

hamnat i destruktiva relationer eller att man haft upplevelser av att inte bli uppskattad för den 

man är, utan snarare för att man förväntas bidra med exempelvis pengar. 
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[…] jag har, inga kompisar, jag har inte så mycket kompisar, jag brukar va, va med mig själv, jag 

har alltid vart med mig själv, dom som är med mig dom utnyttjar bara mig. […] jag brukar alltid 

ge dom godis, har mycket pengar och ska köpa godis då kommer dom hit till mig, förstår du, när 

jag var liten. Dom umgås inte med mig för vänskaps skull. Dom vill utnyttja mig för att göra något 

annat, förstår du? Har alltid varit så. (Dennis) 

För flera av respondenterna blir alltså Träffpunkten/Öppen bas en mycket viktig del när det 

kommer till att skapa och upprätthålla fungerande relationer med andra i deras privatliv. Ett 

genomgående tema till varför man undviker, eller inte finner så mycket glädje i andra 

sammanhang med personer som inte har funktionsnedsättning handlar om att känna att man 

inte blir förstådd eller accepterad. Det kan då handla om erfarenheter att bli retad och bli 

kallad för saker som inte stämmer med verkligheten eller att vara rädd för att bli stämplad 

utifrån sitt handikapp. Vissa pratar mycket, men upplever att det är svårt att få relationer att 

fungera, medan andra inte pratar så mycket, vilket också kan skapa problem. Ofta pratar 

respondenterna om att det kanske finns en skillnad mellan hur de själva tänker och hur andra 

tänker som skapar en avvikelse och därmed försvårar för relationen. Såhär beskriver Isak hur 

det kan vara: 

[…]mina vanliga kompisar, det tog ju en evighet för dom innan de förstod riktigt vad man 

ville…få sagt och det och här fattade ju alla direkt vad man menade, så det är ungefär som att de 

förstod lite mer vad man känner. Ungefär som att, ibland vill man inte prata om allt och då har de 

redan förstått att det är något som inte stämmer och det gör ju inte de andra kompisarna som inte 

har sina…eller som inte har nedsättning, dom hade inte känt av det, men här har de alltid känt av 

det direkt. 

Det finns också flera som uttryckt att det kan vara svårt att söka sig till sammanhang med 

personer som inte har funktionsnedsättning för att de är rädda för att misslyckas och att inte 

klara av de krav som ställs på dem. Detta kommer bland annat i uttryck genom Gustav som 

inte vågar gå en kurs tillsammans med personer som inte har funktionsnedsättning med 

rädslan av att vara ”sämst”. Dennis berättar också om sitt dåliga självförtroende vilket 

beskrivs bli ett hinder då det kommer till att exempelvis söka högre utbildningar. Detta säger 

han grundar sig i en rädsla för vad folk ska tycka om honom och att han ska bli behandlad 

annorlunda, eller talad bakom ryggen på.  Flera uttrycker också att de blir oroliga och tycker 

att det känns otryggt att vara i sammanhang där det är många personer som man inte känner. 

En person säger till exempel att det inte brukar kännas lika bekvämt på andra ställen eftersom 

det ofta är större grupper och när vi frågar Folke hur det är att vara i andra sammanhang 

svarar han: 
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Jag känner… nej, det går inte alls. Det går inte. Man känner mer orolig. Det är mycket roligare 

att komma hit. 

En annan av anledningarna till isoleringen beskrivs också som att man av olika anledningar 

inte har hittat något sammanhang som man trivs i. Det kan handla om att man har intressen 

som man inte tycker lämpar sig så bra för social samvaro, exempelvis pyssel eller 

frimärkssamlande. Eller att man inte trivs med de typer av umgängesformer som personer i 

ens egen ålder ägnar sig åt om man som Carina säger hellre sitter hemma och läser en bok än 

att gå ut och festa. 

Ja, det blir ju en tråkig sits. Men.. eller.. Jag försöker vara social, men när jag inte liksom vill 

vara med i det de gör eller det de sysslar med så blir det lite .. inte så roligt. Jag är inte 

sportintresserad, så det är många punkter som försvinner om man bara vill sitta hemma och göra.. 

ensamgrejer egentligen. Alltså pyssla, läsa och såna grejor. Det är ju inte riktigt... jättesocialt. 

Det framkommer också att vissa av respondenterna upplever att de har ett rikt socialt liv 

med många kontakter där de kan finna stöd och umgänge. Även då ges dock 

Träffpunkten/Öppen bas ett stort värde då det är skönt att inte behöva sitta hemma en 

vanlig vardagkväll. Eller så tillmötesgår andra liknande mötesplatser som kommunen 

erbjuder de behov som finns och isolering upplevs därmed inte. 

6.2. Gemenskap 

Under denna rubrik samlar vi det som vi har sett är de huvudsakliga anledningarna till att 

brukarna besöker Träffpunkten/Öppen bas. Detta har visat sig stå sig i kontrast till isoleringen 

och kan på så sätt möta upp det behov av social kontakt och gemenskap som finns hos 

gruppen. Dock framkommer det att behoven hos individerna kan skifta både i art och 

huruvida Träffpunkten/Öppen bas tillfredsställer dessa.  

Under våra intervjuer har gemenskap och social samvaro trätt fram som ett centralt tema. 

Möjligheten att få komma till Träffpunkten/Öppen bas har så klart olika betydelser för de 

olika individerna. En del av brukarna har ett mer eller mindre rikt socialt liv utanför 

boendestödsverksamheten, men uppskattar att få komma till denna träffpunkt och umgås med 

vännerna där. Medan en del av brukarna ser Träffpunkten/Öppen bas som sin enda möjlighet 

till sociala kontakter och tillskriver detta väldigt stor betydelse i sitt liv. 

Det som Träffpunkten/Öppen bas, till skillnad från andra sociala sammanhang, enligt 

respondenterna kan erbjuda är trygghet. Tryggheten består bland annat i att det är en mindre 

och därmed välkänd grupp som kommer dit. Besökarna blir på så sätt mer bekanta och 

27 

 



kommer efter hand varandra närmare. De allra flesta brukare vi har intervjuat har beskrivit de 

andra besökarna som sina vänner. Vikten av vännerna och umgänget med dem återkommer i 

de flesta respondenternas berättelser. Dessa vänskapsrelationer varierar allt från att man pratar 

och umgås när man är på Träffpunkten/Öppen bas, att man hälsar och småpratar om man möts 

på stan´ till att man träffas och umgås även utanför verksamheten. Något som kommit fram 

under intervjuerna är att gemenskapen och vänskapen i många fall underlättas av att brukarna 

har sina funktionsnedsättningar som gemensam nämnare. Carina talar exempelvis om att det 

blir en annan grej att umgås när alla vet att man har en sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Hon nämner också hur hon tror att ”utomstående” skulle bedöma gruppen genom följande 

citat: 

[…] man ska inte säga att de tittar snett, men hade de tittat på hela gruppen så tror jag att de 

ändå hade varit.. vad är detta för människor liksom. Eller så. 

Några talar om en större respekt och förståelse inom gruppen, och Folke berättar att han 

föredrar att umgås med andra handikappade, för att han känner en större gemenskap med 

andra som också har en funktionsnedsättning. 

Näe det är roligt att vara här liksom. De är mer vana här. På andra ställen är det inte lika roligt 

tycker inte jag […]Jag känner mer kompisar. Jag känner mer här då. Faktiskt. […]Jag känner 

mycket mer än.. På andra ställen är det inte lika roligt. Då vet man inte vad det är för folk där 

heller. 

Personalen beskriver Träffpunkten/Öppen bas som en social träffpunkt, dit personer med 

boendestöd kan komma för kravlöst umgänge och en bit mat. Alla får komma som de är och 

det primära är att träffas och umgås. Och just att träffa folk och prata, äta och umgås med 

andra är det som har varit mest framträdande när vi har bett brukarna att beskriva vad 

Träffpunkten/Öppen Bas är för något. Förutom att prata och äta så tittar man på tv, läser 

tidningen, sitter vid datorn, pysslar och spelar spel. Just Fia-spelet har en ganska central roll 

för flera av brukarna. Det finns en så kallad Fia-grupp, som består av en fastare kärna av 

medlemmar, men som ändå varierar lite från gång till gång beroende på vilka som kommer 

just den aktuella kvällen. På lördagar öppnar de lite tidigare och det ges möjlighet att vara 

med att laga mat och duka, vilket brukar vara populärt. Både brukare och personal påpekar att 

allt deltagande är frivilligt. 

Ja, man går hit och samlas och träffas väl. Och ja, man äter gott och man kan hjälpa till och laga 

mat och duka och duka av och så där. Och så gemenskapen att en del tittar på TV och en del 
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spelar lite spel och spelar kort och man kan pyssla lite och sånt där. Det är roligt och trevligt. 

(Berit) 

En del av tryggheten som brukarna upplever på Träffpunkten/Öppen bas kommer också av 

personalens närvaro. Flera respondenter talar om att det känns tryggt och bra att personalen 

finns med på träffarna. Dels för att de kan hjälpa till att styra upp ordningen och hjälpa till att 

reda ut eventuella konflikter som kan uppstå. Och dels för att brukarna kan ta upp andra 

problem och funderingar som kommit upp mellan boendstödstillfällena i hemmet. Detta är en 

bild av verksamheten som också bekräftas av personalen som vi har intervjuat.  

Om boendestödet i hemmet är viktigt, så är Basen och de här träffpunkterna lika viktiga för 

många. Det liksom går hand i hand på något vis. Det fyller en funktion, detta. Just att här är öppet 

och finns personal. En del vill komma hit bara för att få prata. Det är nånting, de har nåt papper 

de har fått, nån post eller det är nånting de bara behöver säga. (Personal) 

Personalens roll på Träffpunkten/Öppen Bas är att finnas i bakgrunden och se till att det 

praktiska med mat och fika fungerar. Och att sedan ”flyta runt lite”, och prata lite med alla. 

Brukarna ska ju i första hand umgås med varandra, det ska inte kretsa kring personalen. Men 

vår informant från personalen som vi pratat med betonar samtidigt vikten av att alla som är 

där får sin beskärda del av uppmärksamhet och bekräftelse från dem som jobbar där. 

Även när brukarna själva inte är på Träffpunkten/Öppen Bas spelar den en roll i fleras liv och 

leverne. Både personal och brukare berättar om betydelsen av att kunna ringa till 

Träffpunkten/Öppen bas för att kunna ställa frågor eller bara kolla läget. 

De dagar som vi har Öppen Bas, då går ju telefonen varm! För är man inte här så ringer man. 

Eller så ringer man innan man ska hit, bara för att säga att man kommer. Kolla så att det nu 

verkligen blir. Och sen ringer man när man har kommit hem. Och så ringer man om man inte ska 

hit, och kollar vilka som är här. Och vad de gör och så.  (Personal) 

När brukarna pratar om Träffpunkten/Öppen bas är omdömet klart övervägande positivt. Och 

på frågan om det finns något negativt eller något man skulle vilja ändra med 

Träffpunkten/Öppen bas är, förutom en önskan om fler tv-kanaler, utökade öppettider de enda 

förslag som kommit fram. Behovet av social samvaro är något som alla brukare gett uttryck 

för, men som dock inte alla upplever. Dennis tycker inte att han upplever någon gemenskap 

och betraktar inte heller de andra brukarna som sina vänner. På frågan om han upplever 

gemenskap på Träffpunkten/Öppen bas svarar han följande: 

 Nej, jag tycker inte det. Jag kommer inte hit för att umgås med dom, jag kommer hit bara för att 

äta. 
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Vissa känner inte heller en gemenskap genom sin funktionsnedsättning, då de inte ser sig 

själva som handikappade. Ett par personer uttrycker att de upplever en skillnad på sin och de 

andra brukarnas intellektuella förmåga. Dessa personer har också i olika skeden funderat på 

om de verkligen hör hemma på Träffpunkten/Öppen bas. Flera andra personer däremot 

berättat att de har upplevt det som lätt att komma in i gruppen och gemenskapen. 

Ja, jag är ju inte handikappad.. jag har lite så.. problem. Jag har problem med skriva och läsa 

lite. 

För alla kommer inte det sociala i första hand, utan Träffpunkten/Öppen bas står i en av 

brukarnas tillvaro för stabilitet och rutiner, där samvaron med snälla, hänsynsfulla människor 

kommer som en bonus. 

6.3. Utveckling 

Här presenterar vi brukarnas upplevda utveckling i att kunna vara aktörer i sina liv samt sin 

ökade sociala förmåga och handlingskraft till följd av besöken på Träffpunkten/Öppen bas. 

Då detta är något som ibland varit svårt för våra respondenter att reflektera över och sätta ord 

på har det inte framkommit lika tydligt hos samtliga. Dock är det tydligt att 

Träffpunkten/Öppen bas i någon mån leder till ett mer aktivt liv för brukarna. 

Genomgående talar respondenterna om att Träffpunkten/Öppen bas blir en anledning för dem 

att komma ut, istället för att bara sitta hemma. De beskriver också hur det hjälper dem att få 

struktur på sin vardag. För Berit har det stor betydelse att ha en fast punkt att komma till, då 

vardagen upplevs som kaosartad och otrygg. Träffpunkten/Öppen bas beskrivs då som 

någonstans man kan komma istället för att bara irra runt och erbjuder också en miljö med 

människor som är ”snälla”. Några har av olika anledningar valt att gå dit en viss dag varje 

vecka. För några är det också viktigt att känna att man har något att göra på helgkvällarna, då 

det känns extra tråkigt att sitta hemma då. Här spelar även maten en viktig roll då flera 

beskriver att de skulle ha ätit sämre mat om de hade behövt göra den själva. Många beskriver 

hur det påverkar deras allmänna mående att kunna ha något att göra som är aktiverande. Det 

uttrycks bland annat så här av Isak när vi frågar hur Träffpunkten/Öppen bas påverkar hans 

liv: 

Mitt liv? Det förbättrar ju det tycker jag, för förut var man ju deppig hela tiden och man sov på 

dagarna sen jag blev av med jobbet, sen började jag ju gå här och då blev man ju genast mycket 

gladare och, ja man trivdes bättre med vad som hände runtomkring, så istället för att bara sitta 

instängt i en mörk lägenhet och glo på tv så kom jag ju ut och det. 
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För många handlar det också om en social träning då de upplever att det har varit svårt att ta 

kontakt med andra och att känna sig trygg i sig själv när man är i sociala sammanhang. Bland 

annat beskriver Folke hur han förut kände sig mycket orolig när det var dags att gå ut vilket 

yttrade sig som nervositet och skakningar. Detta gjorde att han inte vågade gå ut på kvällarna, 

något som Folke beskriver har blivit mycket bättre sen han började gå till Träffpunkten/Öppen 

bas och vågar nu gå ut mer och mer. Carina beskriver hur hon på senare tid utvecklats i sin 

sociala förmåga och som fått positiva konsekvenser: 

Jag har utvecklats lite med den sociala kontakten mot förut. Jag har varit ganska inbunden innan 

[…]Alltså jag har … vaknat till liv lite, eller vad man ska säga. Och det har ju gjort att jag har 

orkat kämpa med arbetsförmedlingen och kommit ut på en praktikplats till exempel och sånt där. 

Utvecklingen av Träffpunkten/Öppen bas kan också ta sig uttryck i en bättre förmåga att 

hantera problematiska situationer. Bland annat beskriver Isak hur han nu känner sig mycket 

lugnare och kan möta motgångar på ett mer konstruktivt sätt än tidigare. Istället för att bli 

våldsam när det krånglar med exempelvis datorn, beskriver nu Isak att han kan välja att gå 

därifrån. Han beskriver också hur han på senare tid blivit mer aktiv i sin vardag i form av att 

hjälpa sin farmor och att ibland ge sig ut och rasta sin grannes hund. Andra behöver istället 

utvecklas i att kunna stå emot när personer försöker köra med dem och på så vis utvecklas i 

att stå upp för sig själv. Även här beskrivs hur en utveckling på området kan ses som en 

koppling till verksamheten på Träffpunkten/Öppen bas. Värdet ligger då både i att få stöttning 

och motivation av personalen och att i en trygg gemenskap få träna på att använda sig av sina 

nyförvärvade färdigheter och se hur de kan användas i vardagen.  

 Ja, det har nog blivit lite bättre. För jag har varit orolig, inombords. Men det säger de på jobbet 

med, att du har blivit lite tuffare. Och man vågar liksom. Innan man vågade inte ringa dem, men 

det klarar jag och så … jo, jo, jo. Jag puffar på, det... De har ju puffat på här med, så det är ju 

bra. (Berit) 

En tydlig förhoppning med verksamheten är ju att brukarna ska få utökade kontaktnät och 

möjligheter att hitta på egna aktiviteter tillsammans med andra även utanför 

Träffpunkten/Öppen bas. När vi i våra intervjuer utforskat detta kan vi se att det varierar 

huruvida detta verkligen sker. Några uttrycker att de bara träffar personer från 

Träffpunkten/Öppen bas när de är där och att något ytterligare umgänge i nuläget inte sker. 

Dock skulle flera kunna tänka sig att träffas även utanför. Vissa uttrycker sig inte ha något 

behov av att träffas mer än de gånger som de är där och söker det därmed inte heller. 

Samtidigt menar flera att om man träffar någon på stan´ så stannar man gärna för att prata en 
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stund om man har tid. Vissa berättar dock att de brukar träffas och umgås eller gå ut på dans 

eller liknande. Några säger sig ha känt varandra länge, sedan tidigare arbetsplatser eller skola. 

Detta bekräftas också av personalen som flera gånger sett hur personer träffar vänner från förr 

som de tar upp kontakten med. Det finns också exempel på personer som skapat nya kontakter 

vilket lett till att man exempelvis ringer varandra ibland eller går ut på krogen tillsammans.  

Verksamheten har också som mål att vara kravlös och att därmed låta brukaren själva välja 

vad de önskar göra med sin kväll på Träffpunkten/Öppen bas. Vill man vara med och hjälpa 

till i exempelvis köket eller med dukningen ges ibland tillfälle till detta. Personalen belyser 

här vikten av att brukarna exempelvis får erfarenheter av hur man kan arbeta i ett kök. De kan 

också välja att göra andra saker som att pyssla, läsa tidningen eller sitta vid en dator. De har 

även möjligheter att komma med förslag på vad det ska vara för mat eller önskemål om vart 

de vill åka när det anordnas någon gemensam resa. Det finns således möjligheter för brukarna 

att prova på att göra nya saker genom Träffpunkten/Öppen bas. Huruvida man är öppen eller 

intresserad av att prova något nytt varierar, men en person ger i följande citat exempel på hur 

verksamheten kan vara mer uppmuntrande än andra sammanhang när det kommer till att göra 

något som man inte gjort tidigare: 

Ja, men om man testar något nytt med en kompis känns det ungefär som att man måste klara det 

och när man är här känner man att det är inget man måste klara av utan det är bara att göra sitt 

bästa ju, så här blir man ju inte lika stressad och nervös.(Isak) 

6.4. Sammanfattning av resultat 

Utifrån våra intervjuer fick vi in ett material som innehåller många intressanta aspekter. Det 

visade bland annat att många av våra informanter upplever att de har ett begränsat socialt 

kontaktnät vilket får till följd att man riskerar att sitta väldigt mycket hemma. Flera uttrycker 

också att de tycker att det är lättare att umgås med andra som har funktionsnedsättning och att 

Träffpunkten/Öppen bas fyller en stor funktion för dem när det kommer till att få en struktur 

på vardagen och att komma i ett meningsfullt sammanhang med andra människor. De tycker 

att det är kul att få komma dit och umgås både med andra brukare och med personal. Många 

beskriver också hur samvaron på Träffpunkten/Öppen bas gör att de upplever en förändring i 

sin vardag även på andra områden. Exakt vilken plats Träffpunkten/Öppen bas har i brukarnas 

liv är dock individuellt och varierar något beroende på person och livssituation. 
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7. Socialpsykologisk analys och tolkning 
Under denna rubrik kommer vi att återknyta till vårt syfte genom att koppla de teorier vi 

funnit relevanta till vårt empiriska material och på så sätt förklara och ge svar på den fråga vår 

undersökning syftat till. 

Vi har valt att presentera vår analys under fyra rubriker; Social responsivitet och behovet av 

gemenskap, som syftar till att förklara brukarnas behov av social samvaro. Gemenskap och 

interaktionsritualer, där vi diskuterar vad som karaktäriserar gemenskapen på 

Träffpunkten/Öppen bas. Under rubriken Identifikation och stigma belyser vi viken betydelse 

det har huruvida brukarna identifierar sig som utvecklingsstörd och i Utveckling och 

empowerment försöker vi ge en förklaring av de effekter som samvaron på 

Träffpunkten/Öppen bas kan ge även utanför verksamheten. Vi analyserar också kort hur man 

kan se på Träffpunkten/Öppen bas’ plats i ett större samhällsperspektiv. 

7.1. Social responsivitet och behovet av gemenskap 

I vårt empiriska material har det framkommit att samtliga informanter i större eller mindre 

utsträckning känner ett behov av sociala kontakter. Som vi tidigare redovisat kan det handla 

om allt från att man trots ett stort och välfungerande socialt kontaktnät ändå uppskattar att 

kunna komma till Träffpunkten/Öppen bas för en bit mat och lite snack med kompisarna, till 

att hela ens sociala tillvaro bygger på de kontakter man har där. Oavsett vilka andra sociala 

nätverk respondenterna har tillskriver de Träffpunkten/Öppen bas stor vikt. Människan är helt 

enkelt en social varelse, med behov av sällskap. Detta behov av att få umgås och prata med 

andra människor är enligt Asplund helt elementärt. För att må väl behöver vi människor få 

utlopp för vår sociala responsivitet genom att svara på stimuli från omgivningen och genom 

att kommunicera med andra. Även Scheffs teori om sociala band belyser hur viktigt det är för 

människan att ha relationer till andra. Han menar att det är det viktigaste för människor- det 

kitt som håller samman ett samhälle. Med få undantag har vi kunnat se att de flesta brukarna 

tycker sig ha någorlunda starka, trygga sociala band till både personal och de andra brukarna. 

Med hjälp av dessa teorier är det inte svårt att förstå hur viktigt det är med sociala kontakter, 

samvaro och vänskap. Och då i synnerhet för de individer som inte har så stort socialt nätverk 

utanför Träffpunkten/Öppen bas. Att relationer till andra människor har stor betydelse för vårt 

välbefinnande och vår hälsa belyses även av den tidigare forskning som vi presenterat (Sani 

2012). Här pekar man bland annat på att tillhörighet till en gemenskap ger normativa 

förväntningar med en känsla av meningsfullhet och stabilitet som följd. Goda relationer är 
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alltså för människan, och således också för våra informanter, av största vikt och en avgörande 

faktor för att trivas med sig själv och sitt liv. 

Dennis uttrycker att han inte har så mycket kompisar, att han oftast är själv och han uttrycker 

även i intervjun att andra har sina grupper medan han har sin grupp själv. Detta kan man 

utifrån Scheffs (1990:4) begrepp tolka som en tendens till överdifferentiering, alltså att man 

inte känner någon tillhörighet till någon grupp, utan ensidigt agerar på egen hand. Det 

eftersom han inte känner någon samhörighet med någon grupp vilket både verkar grunda sig i 

en utfrysning i olika gemenskaper, men också en svårighet att acceptera människors olika sätt 

att vara. Flera av respondenterna talar om just svårigheten med att hitta sammanhang och 

grupper där de trivs och känner sig bekväma. Bland annat talar Carina om hur hennes 

situation är, att hon har mycket små tillgångar till sociala sammanhang, vilket hon förklarar 

med att hon inte delar intressen med andra i hennes ålder och att hennes intressen lämpar sig 

mest för avskildhet. Grunden till isoleringen ligger dock möjligtvis i en oförmåga eller 

osäkerhet när det kommer till socialt agerande vilket även här resulterar i en viss 

överdifferentiering och ett tillbakadragande från olika gruppkonstellationer. Detta kan i sig 

också vara ett hinder för att hitta nya grupper där hon skulle kunna trivas bättre.  

Att det finns sociala sammanhang som brukarna undviker har framkommit i ett flertal 

intervjuer. Det kan handla om allt från att man undviker den lokala fritidsgården, att man inte 

söker sig till olika utbildningar som samhället erbjuder, till att man helst inte går ut alls. 

Anledningarna till detta uttrycks ofta som att det inte känns bra, att andra inte kan förstå 

riktigt hur det är att ha en funktionsnedsättning, man har erfarenheter av att bli retad och det 

finns en uttalad rädsla av att misslyckas och att därmed vara sämst. Scheff (1990) skriver om 

skam som en primär känsla hos oss människor som styr vårt handlande, ofta utan att vi ens 

tänker på det eftersom det handlar om att vi hela tiden kan riskera att bli negativt värderade av 

andra, vilket skulle hota de sociala banden. Detta är något som vi i högsta grad vill undvika 

och bara risken råka ut för detta väcker starka känslor i oss. Flera av våra respondenter bär 

med sig dylika negativa erfarenheter, t.ex. mobbing och att ha blivit kallade ”CP” och 

liknande. Detta grundar sig troligtvis också i det stigma som deras funktionsnedsättning i 

många fall innebär. Stigmat gör då att man riskerar att inte bli sedd som en vanlig och normal 

människa utan istället stämplas utifrån det och att därmed inte bli sedd som en i gänget. 

Stigmat som våra respondenter bär på är oftast inte synligt till det yttre och de kan därmed 

”passera” utan att deras nedsättning behöver märkas i ett flertal sammanhang. Däremot kan 
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det visa sig i interaktionen med andra, vilket kan vara extra känsligt då det alltså inte bara är 

någon yttre skada utan kan prägla personens hela sätt att vara. Utifrån Scheffs (1990) teori om 

skam som en grundläggande känsla, som uppstår när vi riskerar att bli negativt utvärderade 

och därmed vara ett hot för våra sociala band, skulle brukarnas undvikande av vissa 

situationer alltså kunna förklaras med att de för att undvika skamfyllda situationer väljer att 

avstå från dessa även om det i förlängningen leder till att de till stor del blir sittande hemma. 

Det kan även förstås med hjälp av Collins (2004) teori om interaktionsritualer genom att 

brukarna bär med sig erfarenheter av misslyckade interaktionsritualer. Det skulle då kunna 

handla om möten då de inte har upplevt någon kollektiv upprymdhet utan snarare känt sig 

dominerade eller nedtryckta på något vis. De har inte upplevt gemenskap och därmed inte 

heller fått möjligheten att skapa solidaritet med olika grupper. Möten av dessa slag har en 

tendens att dränera individen på energi och minnena av dessa erfarenheter gör då att de aktivt 

undviker platser där de ser att detta skulle kunna upprepas. Att vissa av personerna skulle 

kunna ses som enstöringar behöver därmed inte ses som någon form av medfödd personlighet 

utan snarare som en följd av omständigheter de varit med om. 

Om man spinner vidare på tanken om vikten av sociala band, kan man också se och förstå 

vilka negativa konsekvenser den isolering många respondenter upplever får för deras 

välmående. Som Asplund (1987:11) skriver: ”Hon [människan] är en varelse som lever upp i 

närvaro av andra. I ensamhet eller isolering är denna varelse liv- och mållös.” För att 

återknyta till Asplunds tankar kring den isolerade människan som mållös, kan vi nog också 

tillskriva själva handlingen – att gå till träffpunkten/Öppen bas – som betydelsefull. Ett par 

respondenter har uttryckligen sagt att de planerade och återkommande besöken ger en 

trygghet. Att vanan i sig ger effekt i form av stabilitet och att ha något att se fram emot. Även 

om inte alla uttryckt det så precist, så tolkar vi det som att många av respondenterna upplever 

detsamma. Bland annat kan man se att många av brukarna väljer att regelbundet förlägga sina 

besök på Träffpunkten/Öppen bas på en viss dag i veckan. Några av respondenterna har i 

intervjuerna talat om att de är eller har varit deprimerade, men att de mår bättre nu när de har 

möjlighet att komma till Träffpunkten/Öppen bas. 

När vi träffade våra respondenter, och även andra brukare som inte var med på själva 

intervjuerna upplevde vi att många på grund av/tack vare sin lättare utvecklingsstörning hade 

ett mer öppet och spontant sätt att bemöta oss och varandra än vad vi är vana vid. Asplund 

menar just att en fri social responsivitet kännetecknas av improvisationer och ”regelbrott”. 
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Något de flesta under livets gång lär sig att tygla och som gör den sociala responsiviteten mer 

förutsägbar. Man kan kanske tänka sig att Träffpunkten/öppen bas med sin öppna och 

kravlösa form för samvaro blir av ytterligare betydelse för just den grupp av individer som vi 

har fått möta. En plats där det finns utrymme för brukarnas ibland något friare och otyglade 

sociala responsivitet. 

7.2. Gemenskap och Interaktionsritualer 

Just kravlösheten och friheten att få ”komma som man är” tolkar vi som en av 

förutsättningarna för den gemenskap som de flesta av våra respondenter upplever på 

Träffpunkten/Öppen bas. Att detta är en plats som blir en frizon från samhällets alla krav, med 

en tydlig inriktning på att alla ska känna sig välkomna och vara en del av gemenskapen 

samtidigt som man är fri att göra det man vill, kan jämföras med att man strävar efter optimal 

differentiering (Scheff 1990). Många av brukarna har upplevt grader av överdifferentiering, 

då de inte har känt sig fullt deltagande i olika sociala sammanhang och vissa har även 

beskrivit viss underdifferentiering i form av att vara allt för anpassningsbara så att de upplevt 

sig utnyttjade. Därmed kan Träffpunkten/Öppen bas ses som ett sammanhang där de får 

uppleva hur det är att få befinna sig i en grupp på lika villkor som andra, där man förstår 

varandras olikheter och accepterar att man kan ha svårigheter av olika slag, men utan att för 

den skull blir utesluten ur gruppen. Exempel på detta kan ses i citatet av Isak när han pratar 

om att det är lättare att testa nya saker på Träffpunkten/öppen bas än med hans andra 

kompisar eftersom han här inte får skäll om något blir fel och behöver därmed inte vara rädd 

för att misslyckas. Liksom Benson och Lunsky (2001) tar upp i sin undersökning om 

utvecklingsstördas upplevelse av socialt stöd, kan Träffpunkten/Öppen bas också ge brukarna 

en möjlighet att lära sig att värdera sina relationer på ett bättre sätt. På så sätt minskas risken 

att i framtiden hamna i situationer där man blir utnyttjad eller är oönskad. 

Ord som ”trevligt”, ”glädje”, ”roligt” återkommer ofta när man pratar med brukarna om 

Träffpunkten/Öppen bas. Utifrån Collins (2004) teori om interaktionsritualer är dessa känslor 

ett uttryck för hög emotionell energi som kommer sig av att man varit delaktig i en lyckad 

interaktionsritual. På Träffpunkten/Öppen bas får brukarna exempelvis äta tillsammans med 

andra, spela spel och prata med varandra och personalen. Det finns till och med regler om att 

man ska hälsa på alla och även säga hejdå innan man går. Dessa positiva känslor som beskrivs 

kan därmed ses som uttryck för att brukarna på många sätt upplever lyckade 

interaktionsritualer när de möts. En återkommande aktivitet är exempelvis Fia-spelet som för 
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vissa utgör en viktig del i samvaron på Träffpunkten/Öppen bas. Här möts två eller flera 

personer inriktade på ett gemensamt mål, nämligen att spela Fia med knuff. Det finns en 

tydlig gräns mellan vilka som deltar och inte och man kan tänka sig att de delar en gemensam 

känsla av spänning och tävlingslystnad. Därmed uppfylls samtliga kriterier för en lyckad 

interaktionsritual och man kan också se att känslorna som detta föder inte bara verkar för 

stunden utan även får en längre effekt. Detta kan därmed förklara den så kallade ”Fia-

gruppen” som uppstått och som verkar bestå av ett mer eller mindre bestämt antal 

medlemmar. Lyckade interaktionsritualer föder nämligen solidaritet vilket ”Fia-gruppen” kan 

vara ett exempel på och är därmed också ett exempel på hur det skapas grupper även inom 

verksamheten. Det är såklart något som upplevs positivt för de som får vara med om detta. 

Men det kan också skapa en gräns som förhindrar andra att delta, något som även det har 

uttryckts i våra intervjuer. Dennis uttrycker bland annat besvikelse över att inte få vara med 

och spela Fia och beskriver också en besvikelse över att interaktionen med de andra ofta inte 

fungerar på ett önskvärt sätt med skämt som blir missförstådda och intentioner att hjälpa till 

som resulterar i sura miner. Detta kan även beskrivas som misslyckade interaktionsritualer 

och kan vara en förklaring på varför han varken känner gemenskap eller tillhörighet med de 

andra deltagarna på Träffpunkten/Öppen bas. För honom blir därmed besöken mer som ett 

restaurangbesök dit han kommer för att äta och inte så mycket för att umgås med de andra. 

Hur starkt man påverkas av gruppen är enligt Collins (2004) inte bara avhängigt intensiteten i 

mötet utan också av densiteten, alltså hur ofta personerna befinner sig i varandras närvaro. 

Även detta varierar mellan våra informanter både i hur ofta de deltar och hur länge de har 

gjort det. Det kan därmed antas att de som kommer ofta och återkommande upplever en 

starkare koppling till Träffpunkten/Öppen bas och de andra deltagarna än de som återkommer 

mer fragmentariskt.  

7.3. Identifikation och stigma 

Återkommande i intervjuerna är också att det på Träffpunkten/Öppen bas finns en större 

respekt och förståelse än vad man upplever i andra sammanhang. Flera talar om att man 

tänker på ett annat sätt och att andra människor kan tycka att man som utvecklingsstörd är lite 

konstig. Detta skulle kunna liknas med den betydelse som Goffman (1963) lägger i begreppet 

stigmatisering, nämligen att man utifrån något utmärkande skiljer sig från mängden och att 

man därmed blir kategoriserad stämplad med en viss social identitet. Träffpunkten/Öppen bas 

kan därmed bli en plats där personer med liknande upplevelser får träffas och i detta 

sammanhang få känna sig ”normala”. Även i detta avseende blir alltså verksamheten en frizon 
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från andras dömande blickar och en möjlighet att skapa relationer och grupper som är 

jämbördiga och ömsesidiga. Ett ord som symboliserar detta skulle kunna vara något som 

många brukare uttrycker om verksamheten, nämligen trygghet. Tryggheten består då ofta i 

just att man får möjlighet att skapa mindre grupper med människor som man lär sig att känna 

igen, men också till stor del av personalens närvaro. Personalen skulle utifrån Goffmans 

(1963) teori kunna kallas för de visa, eftersom de inte själva bär på stigmat, men som ändå får 

en klar inblick i brukarnas liv. Oftast är det även dem som brukarna vänder sig till när de 

behöver hjälp eller stöd av olika slag. Att veta att de kan få stöd och hjälp med olika spörsmål 

när de kommer till Träffpunkten/Öppen bas kan även det ses som en påverkande faktor på 

brukarnas välbefinnande genom att det kan hjälpa dem att hantera stress i vardagen av olika 

slag. Om brukarna dessutom i andra sammanhang kan känna skam över att inte vara till fullo 

accepterade blir Träffpunkten/Öppen bas en plats dit de kan gå och känna stolthet och på så 

vis få en positivare bild av sig själva och sina egna förmågor. 

Alla våra respondenter talar om att de vill träffa folk och att det är därför de kommer till 

Träffpunkten/Öppen bas. Samtidigt märkte vi under intervjuerna att det hos vissa fanns ett 

visst motstånd i att se sig själv som en i gänget. Detta uttrycktes mer eller mindre explicit, 

men vi kunde förstå att det handlade om huruvida man ville se på sig själv som 

utvecklingsstörd eller förståndshandikappad. Dessa uttryckte en känsla av att inte riktigt 

känna sig som de övriga deltagarna på Träffpunkten/Öppen bas vilket också påverkade 

utbytet som de hade med de andra deltagarna. Den sociala kontakten med de andra brukarna 

värdesattes då inte lika högt utan istället poängterades möjligheten att få bra mat, samtalen 

med personalen eller helt enkelt att det gav en struktur på vardagen att kunna komma dit. För 

Anders innebar detta inget större problem då han uttryckte att han hade många andra 

vänkontakter där han kände sig accepterad. För Dennis blev det däremot svårt eftersom han 

inte ville se på sig själv som ”förståndshandikappad”, men inte heller upplevde att han blev 

accepterad i andra sammanhang. Fabio Sani (2012) redogör för forskning om hur relationer i 

och mellan olika grupper påverkas av i vilket grad man identifierar sig med dessa och att det 

också påverkar den hälsobringande effekten av gemenskapen. Detta kan man se bekräftas i 

vår studie genom att många av våra informanter pratar om sig själva utifrån sin 

funktionsnedsättning och att det ökar deras värdering av gemenskapen på 

Träffpunkten/Öppen bas. Samtidigt värderas gemenskapen lägre av dem som har svårare att 

identifiera sig som utvecklingsstörd. För många kan dock Träffpunkten/Öppen bas liknas vid 

ett kollektivt sätt att hantera sitt stigma som Branscombe m. fl. (2012) tar upp i sin forskning. 
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Detta innebär att man förlitar sig på sin grupptillhörighet och söker sig mot den, vilket är 

vanligast om man inte kan dölja sitt ”medlemskap” och därmed inte heller kan undvika 

diskriminering. På så vis betonas ytterligare värdet av att vara tillsammans med likasinnade 

och att någonstans få känna att man är en person som vem som helst. 

7.4. Utveckling och Empowerment 

Flera av våra informanter uttrycker att de kan se en märkbar skillnad även i hur de agerar 

övrigt i sin vardag sedan de började komma till Träffpunkten/Öppen bas. Exempel på detta är 

Folke som känner sig mycket tryggare i sociala sammanhang och därmed vågar gå ut mer. 

Carina berättar att det har hjälpt henne att vara lite mer framåt socialt och hon ser även att det 

skulle kunna ha hjälpt henne att orka kämpa när hon fick bråka med arbetsförmedlingen 

angående en praktikplats. Vidare talar Isak om att han nu kan hantera problem på ett mer 

konstruktivt sätt och att han numera är allmänt mer aktiv i form av att bland annat rasta sin 

grannes hund och att hjälpa sin farmor med olika sysslor. Hur dessa förändringar i beteende 

verkligen kan härledas till Träffpunkten/Öppen bas skulle kunna förstås med Collins teori om 

interaktionsritualer (Collins 2004). Det skulle då förklaras med att individerna, som tidigare 

mest suttit hemma, kommer till Träffpunkten/Öppen bas och där får vara en del av lyckade 

interaktionsritualer. Det är rimligt att se denna koppling eftersom verksamheten uppfyller 

kriterier för en lyckad IR såsom personer fysiskt närvarande på samma plats, gemenskapen 

som uppstår ger möjlighet till en gemensamt delad emotionell upplevelse och gemensamt 

fokus, samt att det finns en gräns mellan vilka som deltar och inte. Dessa interaktionskedjor 

bidrar till att öka brukarnas kulturella kapital. De interaktionsritualer där de får känna att de 

kom till sin rätt skulle då öka deras emotionella energi, vilket innebär att de får en känsla av 

solidaritet, självtillit och handlingskraft. Eftersom emotionell energi inte bara är något som 

uppstår för stunden utan även får långtidsverkande effekter kan det vara en förklaring till att 

personerna även utanför Träffpunkten/Öppen bas känt en större makt över sitt eget liv och på 

så vis även får kraft till att ta initiativ av olika slag. Att brukarna får befinna sig i sammanhang 

där man blir mött med respekt och sedd för den man är, ger dem därmed också med en känsla 

av stolthet (Scheff 1990) i motsats till att uppleva att man blir negativt bedömd vilket fyller 

individer med skam och överdriven anpassningsbarhet. På så vis kan man se hur den sociala 

samvaron på Träffpunkten/Öppen bas inverkar på hur brukarna ser på sig själva och i 

förlängningen också hur det påverkar deras handlingar i en rad olika avseenden. 
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I kapitlet om tidigare forskning, skrev vi om Empowerment som ett förhållningssätt att 

använda sig av inom socialt arbete för att stärka individer i att själva vara aktörer i sina liv. En 

följd av ett lyckat empowermentarbete är då att individen fylls av känslor som självtillit, 

stolthet, delaktighet och duglighet. Detta är med andra ord samma känslor som blir följden av 

att få vara en del av lyckade interaktionsritualer. Genom att återkommande få vara del av ett 

socialt sammanhang skapas en grund för dessa känslor och det blir då uppenbart att ett arbete 

med empowerment inte kan ses utifrån ett individuellt perspektiv, utan behöver ses relationellt 

vilket har sin grund i att människan är en social varelse. Kraften består då i att den intensiva 

emotionella energin som uppstår i gemenskapen bärs vidare av individerna vilket blir ett 

viktigt argument för att resonera om varför Träffpunkten/Öppen bas kan vara ett 

betydelsefullt led i brukarnas personliga utveckling. 

Då brukarna på Träffpunkten/Öppen bas får känna att de blir respekterade, och inte i samma 

utsträckning som i andra sammanhang, behöver känna sig rädda för att bli negativt värderade 

kan det uppmuntra individerna att göra det som vi tidigare förklarat är fundamentalt för 

människan, nämligen att svara spontant på stimuli (Asplund 1987). Detta kommer till uttryck 

bland annat genom de utsagor vi fått om att en viktig del i gemenskapen handlar om att just 

skämta och ”tjabba” med varandra. Man har ett naturligt och avslappnat sätt att förhålla sig 

till varandra här. Man kan tänka sig att brukarna, innan möjligheten till samvaron på 

Träffpunkten/Öppen bas fanns, hade ett något mindre kulturellt kapital med t.ex. känslor av 

isolering och lågt självförtroende. Bland annat beroende av deras mer eller mindre 

stigmatiserade funktionsnedsättning och utanförskap i samhället. Det kan ha bidragit till att 

brukarna har haft svårt att finna ett naturligt sammanhang, i ett samhälle som präglas av 

abstrakt socialitet, där vi tenderar att behandla varandra som utbytbara främlingar och med 

litet utrymme för spontanitet som går utanför den givna rollen. Det låga kulturella kapitalet 

kan då också tänkas ta sig uttryck i en rädsla för att ta för sig av de möjligheter till ett rikare 

socialt liv som står dem till buds. På så vis kan Träffpunkten/Öppen bas ses som en plats där 

brukarna får möjlighet att skapa och tillgodose sitt behov av sin konkreta socialitet i motsats 

till många offentliga arenor där man ofta förväntas spela olika roller utan att uttrycka några 

personliga känslor. Flera av våra informanter har uttryckt att de tycker att det är lättare att 

umgås i sammanhang med andra funktionshindrade. Detta skulle kunna tolkas som att de 

upplever det problematiskt att förhålla sig till situationer där det finns tydliga förväntningar på 

hur man ska vara och uppföra sig genom att man kommer i kontakt med många personer som 

man inte känner. Vissa väljer då att ta med sig sina kontakter från Träffpunkten/Öppen bas ut 
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i samhället på olika aktiviteter som bio, dans eller krogbesök. På så vis kommer de ut och får 

ta del av samhällslivet och får en aktivare vardag. Samtidigt kan man ställa sig frågan hur väl 

man kan kalla det att de blir integrerade i samhället? De finns ju förvisso fysiskt med bland 

andra medborgare, men deras konkreta umgänge består fortfarande mest av andra personer 

med funktionsnedsättning. Ett annat integrationsproblem berörs även i Umb-Carlsssons 

(2005) artikel [se tidigare forskning] där författaren pekar på att specialinsatser som 

exempelvis daglig verksamhet istället för att hjälpa, kan försvåra integrationen genom att 

hindra naturliga och spontana möten. Förhoppningen som finns med dagens handikappolitik 

är förvisso god och lyckas säkerligen på ett flertal punkter och mer eller mindre för olika 

människor, men det syns ofrånkomligt att integrationen av funktionshindrade försvåras av den 

abstrakta socialitet som vårt samhälle idag präglas av. En del av målet med 

Träffpunkten/Öppen bas är att deltagarna skall skapa kontakter som leder till egna initiativ 

och aktiviteter utanför verksamheten. För de som lyckas med detta kan således verksamheten 

ses som lyckad och till gagn för ett integrerande i samhället. Samtidigt finns en risk om inte 

detta sker, att Träffpunkten/Öppen bas leder till ytterligare segregation och skapar än fler 

barriärer mot samhället i övrigt. 

8. Sammanfattning och slutsatser 
I föreliggande studie har vi studerat vilken betydelse brukarna upplever att interaktionen med 

brukare och personal på Träffpunkten/Öppen bas har för deras välbefinnande och möjlighet 

till ett aktivt socialt liv. Nedan följer en övergripande sammanfattning av vad vi har kommit 

fram till, en presentation av de slutsatser vi drar av vårt resultat och hur de besvarar vår 

frågeställning. 

 

För att förstå den plats som Träffpunkten/Öppen bas har i brukarnas liv har det varit av vikt 

för oss att utforska i vilken kontext som personerna lever sina liv. Vi har då fokuserat på hur 

deras sociala situation ser ut i fråga om familj, vänner och olika möjligheter till gemenskap. 

Det har då visat sig att situationen för våra informanter kan se väldigt olika ut, men 

övervägande har vi delgetts berättelser om att nära vänrelationer och andra typer av 

vardagsgemenskaper är en bristvara. Anledningen till detta beskrivs av flera som att man av 

olika anledningar inte trivs i andra sammanhang. Detta kan tolkas som att man är rädd för att 

bli negativt utvärderad och känna skam (Scheff 1990), eller att man har erfarenheter av 

misslyckade interaktionsritualer (Collins 2004) som man inte vill återuppleva. Möjligheten till 
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social samvaro är av yttersta vikt för alla människor då social responsivitet enligt Asplund 

(1987) är en elementär egenskap hos människan. Att just få träffa andra och prata på lika 

villkor har vi sett som en viktig motivering till varför man kommer till träffpunkten.  

Träffpunkten/Öppen bas fyller därmed en funktion för brukarna genom att den erbjuder en 

vardaglig möjlighet till social gemenskap. En viktig aspekt av gemenskapen är också att den 

är kravlös på så vis att man är fri att göra vad man vill när man är där, samtidigt som man 

förväntas möta alla med respekt och en acceptans för människor olikheter. Gemenskapen kan 

därmed ses som en strävan efter vad Scheff (1990:4) benämner som optimal differentiering. 

Genom att brukarna umgås i form av samtal, måltider och sällskapsspel ingår de i olika 

interaktionsritualer (Collins 2004) som ökar deras emotionella energi vilket brukarna 

beskriver som positiva känslor av olika slag. Eftersom verksamheten dessutom är 

återkommande skapas på så vis solidaritet mellan deltagarna och tillåter att även mindre 

grupper och gemenskaper på Träffpunkten/Öppen bas sluter sig samman.  

En annan viktig aspekt av gemenskapen handlar också om det faktum att de alla har någon 

form av funktionsnedsättning. De bär därmed med sig liknande erfarenheter av att känna sig 

annorlunda i olika sammanhang. På Träffpunkten/Öppen bas får de en möjlighet att känna sig 

som vem som helst och även, i den mån de identifierar sig själva som funktionshindrade, få 

stöd och förståelse för det stigma som deras funktionsnedsättning innebär (Goffman 1963). 

En effekt av att brukarna får känna sig som fullvärdiga medlemmar av en gemenskap är att de 

i och med detta får möjlighet att delta i diverse lyckade interaktionsritualer som ökar deras 

emotionella energi. Detta är dock inte bara något som påverkar dem när de befinner sig i 

verksamheten utan har även långtidsverkande effekter i form av större självtillit och 

handlingskraft i deras övriga vardag. Detta ser vi som en betydande komponent i 

verksamheten för att skapa empowerment hos brukarna. Exempel här på har uttryckts i flera 

fall och kan handla om allt från att över huvud taget våga gå ut själv, till att våga stå på sig 

och säga nej i pressade situationer. Den möjlighet till gemenskap, förstått som konkret 

socialitet (Asplund 1987) som erbjuds på Träffpunkten/Öppen bas, har vi även i vissa fall sett 

leder till att man tillsammans med andra brukare hittar på andra aktiviteter som att gå på 

krogen eller gå ut och dansa. Något som man skulle kunna se som en buffert eller ett stöd för 

att möta samhällets alla krav på olika roller som man i den abstrakta socialiteten förväntas 

uppfylla. 
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Vår slutsats blir således att interaktionen på Träffpunkten/Öppen bas har den betydelsen för 

brukarna att den fyller en viktig funktion när det kommer till att över huvud taget komma ut 

och träffa andra människor. Detta har vi argumenterat för, är en elementär verksamhet i vårt 

vardande som människor utifrån Asplunds (1987) begrepp om social responsivitet. Den har 

också den betydelsen att brukarna får möjlighet att uppleva nya erfarenheter av att interagera 

med andra människor på lika villkor och på så vis tränas i sin sociala förmåga. Genom att 

umgås med andra på Träffpunkten/Öppen bas beskriver brukarna att de blir gladare och mår 

bättre, det vill säga att de upplever en högre grad av välbefinnande. Som vi visat i vår analys 

ser vi detta som en följd av att de är delaktiga i lyckade interaktionsritualer (Collins 2004). 

Träffpunkten/Öppen bas fyller således en funktion i sig, men har även visat sig få följder i 

brukarnas övriga vardag genom att interaktionen i verksamheten ger dem kraft att orka vara 

mer aktiva och ta fler egna initiativ även där. För att interaktionen ska upplevas som mest 

tillfredställande, är det av betydelse huruvida personen kan eller vill identifiera sig själv som 

utvecklingsstörd. Detta skulle kunna förklara varför många av de vuxenskadade som har rätt 

att gå till Träffpunkten/Öppen bas (se bakgrund) väljer att inte gå dit.  

Förutom den uppenbara sociala aktiviteten som sker i verksamheten ger det också möjligheter 

för brukarna att skapa sociala band till varandra så att de kan träffas även utanför 

träffpunkten. Detta har vi fått höra skett i ett flertal fall varpå de då kan vara ett stöd för 

varandra att möta samhället. Interaktionen på Träffpunkten/Öppen bas kan därmed ses som en 

kraft till empowerment och ett led till ett mer aktivt socialt liv och i och med det också leda 

till en högre grad av välbefinnande.  

9. Reflektioner 
En känsla som har följt oss från denna studies allra första steg, igenom hela processen har 

varit det positiva bemötandet från fältet. Det var ju som sagt chefen på Träffpunkten/Öppen 

bas som förslog att vi skulle genomföra en undersökning i deras verksamhet. När vi sedan 

träffade personalen var de också positiva och vi kände oss väldigt välkomna. Vi är oerhört 

tacksamma för att fältet så generöst har legat öppet för oss. Tillträde till fältet är en 

förutsättning för att kunna genomföra en studie över huvud taget, och det är inte ovanligt att 

hinder uppstår, något vi sluppit att erfara. Våra möten med våra respondenter och även de 

andra brukarna som vi mött på Träffpunkten/Öppen bas har också de varit fina och givande, 

även om det ibland kunde kännas en smula omtumlande. Det är lätt att svepa in 

Träffpunkten/Öppen bas i ett rosa skimmer, på grund av det varma välkomnandet och positiva 
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bemötandet. Detta är något vi försökt förhålla oss medvetet till. För att undvika att gå i fällan 

och bara se det man vill se, har vi haft för avsikt att låta vårt empiriska material utgöra 

grunden för våra tolkningar och analys. Detta i syfte att stärka tillförlitligheten på vår 

undersökning. I det material som vi har fått fram, har de positiva aspekterna varit klart 

övervägande, men det har också kommit fram att alla inte upplever den gemenskap och glädje 

som Träffpunkten/Öppen bas syftar till att skapa. Den personal som vi intervjuade talade 

bland annat en del om konflikter och hur man arbetar med att hantera dessa.  

Tillförlitligheten i en studie är också beroende av hur pass väl forskarna genomför sin studie, i 

vårt fall huruvida vi lyckats göra bra intervjuer. Även om vi lagt ner mycket arbete på att 

kunna genomföra våra intervjuer på bästa möjliga sätt bör man ta i beaktande att vi är 

tämligen oerfarna forskare. Och att intervjua människor med lättare utvecklingsstörning var 

kanske en större utmaning än vi först trott. Men vi är nu många erfarenheter rikare och har 

mycket nytt att ta med oss in i framtida arbete med människor. 

Resultatet av vår studie stämmer till stor del överens med den tidigare forskning som vi har 

tagit del av och presenterar i kapitel tre. Det framkom bland annat att även våra informanter 

upplevde en brist på sociala kontakter utanför familj och olika kommunala insatser. Vi kunde 

också se utvecklingsstörningen som en del i personernas identitet och att den var en viktig del 

i huruvida de upplevde gemenskapen på Träffpunkten/Öppen bas som något verkligt 

betydelsefullt. Forskningen skulle alltså på så vis kunna styrka vår studies tillförlitlighet då vi 

kunde se liknande mönster i personernas livssituation. Detta blir således en grund för den 

problematik som denna grupp av människor kan tänkas möta och som vi också i denna 

uppsats försökt belysa. Forskningen belyser vikten av sociala relationer för att uppleva 

tillvaron som meningsfull. Främst uppmärksammar den då vikten av att känna att man tillhör 

en grupp, vilket är ett behov som vi tycker oss se att Träffpunkten/Öppen bas kan möta. Vi 

har också sett hur det är upp till individen att välja huruvida hon vill söka sig mot den gruppen 

eller reservera sig från att göra gruppen till sin egen. En annan aspekt som också styrks av 

forskningen är hur verksamheten kan fungera som en trygghetsbuffert för brukarna i och med 

att de alltid kan vända sig dit om det är något de undrar över eller vill ha extra stöd med. Det 

som vår studie bidrar med och som vi inte kunnat se i den tidigare forskning som vi har läst, 

handlar framför allt om varför gemenskapen kan medföra positiva konsekvenser för brukarna. 

Detta genom att lägga på vår socialpsykologiska vinkel och visa hur vi människor påverkas av 

att vara i varandras närvaro. Vi belyser också en aspekt av varför det för våra informanter med 
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lindrig utvecklingsstörning skulle kunna vara svårare att få en integrerad plats i samhället 

genom de stora krav som idag ställs på individen. Samtidigt är vi medvetna om att vi endast 

kan rikta fokus mot den kontext som vi har undersökt och att vi därmed bara kan peka på det 

vi sett och på så vis argumentera för vår analys som tillförlitlig. Vi vill därför vara försiktiga 

med att generalisera, om än annat på en funktionell nivå och som vi beskrivit i denna uppsats 

har vi sett många olikheter mellan individer vilket vi också vill låta komma fram. Redan i 

inledningsskedet av denna studie märkte vi att det är svårt att hitta aktuell forskning om det 

specifika fenomen som vi har valt att studera. Under vårt första möte med personalen på 

Träffpunkten/Öppen bas uttryckte de att det finns väldigt lite forskning på området, vilket vi 

fick bekräftat under vårt sökande efter forskningsartiklar. Vi har i stället valt att arbeta med ett 

antal forskningsartiklar som berör olika delar av det fenomen vi studerat och sammanfogat 

dessa med vårt empiriska material, som sedan utmynnat i de slutsatser vi redovisat i denna 

uppsats. Personalen berättade att den typ av verksamhet som de bedriver utöver hembesöken 

är ovanlig och inte finns i så många kommuner. Man kan säga att Träffpunkten/Öppen bas är 

tämligen unikt för Halmstad Kommun. Vi tror att vi med vår uppsats kan ge personalen på 

Träffpunkten/Öppen bas en ökad förståelse för hur och varför deras verksamhet är verksam 

för brukarna och även en möjlighet att göra den ännu bättre. Vidare är det vår övertygelse och 

förhoppning att Halmstad Kommun förstår vikten av Träffpunkten/Öppen bas och att 

verksamheten också kan lyftas fram som en positiv förebild för andra kommuner i Sverige, 

kanske med denna studie som underlag. Träffpunkten/Öppen bas ger inte bara en positiv 

inverkan på individernas liv, utan tycks också fungera som en väl fungerande förlängning av 

boendestödet i hemmet som påverkar hela verksamheten på ett gynnsamt sätt. 

Ett vidare forskningsfält skulle kunna vara hur man ytterligare kan öppna upp för personer 

med utvecklingsstörning att nå verklig integration, där de verkligen blir bemötta som jämlika 

människor oavsett funktionsnedsättning. 

Om vi undersöker boendestödsverksamheten och Träffpunkten/Öppen bas i ett vidare 

perspektiv så handlar den om att ge brukare möjligheten att bo i ett eget hem och leva som 

alla andra, samt en möjlighet till ett rikare socialt liv, allt enligt de normaliserings- och 

integreringsprinciper som styr verksamheten från politiskt håll. Och detta har man genom 

verksamheten också möjligheter att lyckats med. De flesta brukare vi talat med tycks vara 

nöjda med sitt boendestöd och värdesätter Träffpunkten/Öppen bas. Men huruvida dessa 

individer och den grupp de tillhör är integrerade i samhället är något man i vissa fall kan 
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ifrågasätta. Att Träffpunkten/Öppen bas fyller en viktig funktion för de flesta brukarna som 

går dit är det ingen tvekan om. Men samtidigt är det en sluten, skyddad plats för en enskild 

grupp av människor. När de ses på Träffpunkten/Öppen bas har individerna kommit utanför 

hemmet och isoleringen från andra människor är därmed bruten. Samtidigt är de som grupp 

fortfarande isolerade från samhället i stort. Detta är kanske något man kan jobba vidare på 

från politiskt håll. Det är dock ingen lätt nöt att knäcka, då det finns få naturliga 

samlingsplatser där alla människor kan mötas konkret och på lika villkor. Och även om det 

skulle finnas, är frågan om det hjälper. Vi tänker att det nog inte är så ”enkelt” som en politisk 

fråga, utan handlar om att vi alla människor i samhället måste ändra vårt sätt att se på 

varandra. Att kliva ur våra roller och våga mötas på ett mer konkret plan. Att se människan 

bakom den abstrakta samhällsvarelsen, se förbi kostymen, de hängiga jeansen eller 

funktionsnedsättningen. 
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Bilaga 1- Intervjuguide Brukare 
ÖPPNING 

Kan du berätta lite om dig själv?  
 

BESKRIVNING AV TRÄFFPUNKTEN - BERÄTTELSER - UPPLEVELSER 
 
Hur skulle du beskriva Träffpunkten för någon som aldrig varit här? 

Vad brukar du göra på Träffpunkten? Brukar du göra något på träffpunkten, som du inte 
gör hemma eller på andra ställen. Vågar du mer? 

Varför går Du till Träffpunkten? 
På vilket sätt är den här gruppen speciell? 
Hur viktig är träffpunkten för dig? 
Hur brukar du känna innan/under tiden/efter du går till träffpunkten? Humör. 
Vad är bra med Träffpunkten? 
Kan du berätta om något tillfälle som var extra betydelsefullt på Träffpunkten? Varför 
var det så bra? 

Har du möjlighet att påverka aktiviteter och annat som händer på träffpunkten? Ge 
exempel! Hur känns det? Vad brukar man få för reaktioner på olika förslag, och vilka känslor 
väcker det? Vågar man ge förslag? Känns förslagen betydelsefulla?  

Finns det något som är dåligt med Träffpunkten? Vad? Varför? Hur kan det bli bättre? 

Vad har personalen för betydelse på Träffpunkten? För dig/gruppen?  

Vad skiljer Träffpunkten från andra ställen som man kan träffas och umgås? Ex. e 
förening. 

BETYDELSEN AV TRÄFFPUNKTEN – DELTAGANDE – SOCIALA BAND 

Låt oss säga att du när du kommer hit till Träffpunkten får reda på att du ska få vara 
med och göra något som du aldrig har gjort förut. Hur skulle det kännas? Hur tror du att 
det skulle kännas att göra detta nya om du inte var på Träffpunkten? 

Vad betyder de andra besökarna på Träffpunkten för Dig? 
Vad tror du att du betyder för dem? Hur tror du att andra uppfattar dig? (roller, 
rollövertagande) 

Får du hjälp av de andra på något sätt? Hur känns det? Kan du ge exempel? 
Ger du hjälp på något sätt? Hur känns det? Kan du ge exempel?  

Har du fått nya vänner genom Träffpunkten? Har ni kontakt även utanför Träffpunkten? 
Vad har dessa kontakter lett till? Ge exempel! 
Vilka brukar du umgås med på Träffpunkten? Hur kommer det sig? 

Hur nära står du de andra som brukar komma hit? 
Vad brukar ni prata om? Hur är det om du eller någon annan är ledsen en dag? Hur känns det? 
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Hur tror du att gemenskapen påverkas av att alla har en funktionsnedsättning?  
Positivt/negativt?  

Varför tror du att vissa personer med boendestöd väljer att inte gå till Träffpunkten?  

Vad skulle det betyda för dig om Träffpunkten inte längre fick finnas kvar? 

LIVSSITUATION - BAKGRUND 
 

Kan du beskriva en vanlig dag? 
Sysselsättning 
Familjesituation 
Fritidsintressen 
Ålder, kön 
Utbildning 

Hur viktig skulle du säga att Träffpunkten är i ditt liv? 
 
Brukar du gå någon annanstans för att umgås? Privat/offentligt 

Har du några personer i ditt liv som betyder extra mycket för dig? (Vem? Varför? Vad 
betyder de för dig?) 

Hur utvecklas du av att gå till träffpunkten? Nya lärdomar/kunskaper/erfarenheter? 

Vad drömmer du om att kunna genomföra i ditt liv idag, små eller stora saker? Vad 
hindrar dig att göra det eller skulle få dig att göra det?  
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Bilaga 2- Intervjuguide Personal 
Hur skulle Du beskriva Öppen Bas för någon som inte vet vad det är? 

Vad har du för utbildning? 

Vad brukar Du göra rent praktiskt på Öppen Bas? 

Hur tänker Du kring brukarnas delaktighet? T.ex. att hjälpa till och komma med förslag 

på aktiviteter. 

På vilket sätt är gruppen som kommer hit speciell? 

Hur viktig tror Du att träffpunkten Öppen Bas är för brukarna? 

Vilken roll tycker Du att personalen har på Öppen Bas? För gruppen? 

Finns det något negativt med Öppen Bas? Vad? Varför? Hur kan det bli bättre? 

Hur är stämningen/atmosfären på Öppen Bas? I gruppen? 

Hur tror Du att gemenskapen påverkas av att alla har en funktionsnedsättning? 

Vad tror Du gemenskapen har för betydelse för brukarna? 

Vad skulle det betyda för brukarna om Öppen Bas skulle läggas ner? 

Hur kan man se att brukarna utvecklas av att gå till Öppen Bas? Utmanar ni dem, för att 

uppnå nya kunskaper? 

Vad tror Du att Du/boendestödet har för betydelse för brukarna? 

Vad har Du för mål och drömmar med verksamheten? 

Vad tror Du att träffpunkter som Öppen Bas fyller för funktion i samhället? 
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