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Sammanfattning Denna studie beskriver två föreningar för människor med 

intellektuella funktionshinder och föreningarnas 
betydelse för deras eget identitetsskapande, självkänsla 
och delaktighet. Vi ville ta reda på om medlemmarna 
upplevde att de är stämplade som funktionshindrade av 
andra och i så fall om de upplevde att föreningen har 
minskat den känslan samt hur det pedagogiska samspelet 
mellan coacher och dem själva fungerade. 
Undersökningen har gjorts med hjälp av djupintervjuer 
med personer som både arbetar och är medlemmar. 
Resultatet visade att informanterna upplevde att 
föreningarna hade en positiv påverkan på deras 
självkänsla, identitetsskapande och delaktighet. Några av 
våra informanter svarade att de kände sig stämplade utav 
andra men att föreningen minskat den negativa känslan. 
Det fanns både positiva och negativa aspekter av 
coachning men i sin helhet fungerade det bra.  
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Förord 
Innan ni börjar läsa vår uppsats vill vi klargöra anledningen till varför vi har valt 
att inte göra de två medverkande föreningarna i uppsatsen anonyma. Vi är väl 
medvetna om att allmängiltigheten på vår uppsats tas bort då vi väljer att skriva 
ut de båda namnen på föreningarna och vilka orter de är verksamma i. Vi 
resonerar som så att det viktigaste i vår uppsats är inte föreningarnas anonymitet 
utan tvärtom, vi vill belysa de båda föreningarna och deras jobb. Föreningarna 
själva och dess medlemmar ställde upp i vår undersökning på grund av att de 
ville ha publicitet, även om det kunde bli en negativ sådan. De vill synas ute i 
samhället. För att ge meningsfullhet åt vår uppsats och undersökning valde vi 
därför att bortse från anonymiteten och ge läsaren föreningarnas namn.  
 

Tack till 
Först och främst vill vi tacka de båda föreningarna som ställt upp på vår 
undersökning, för deras trevliga bemötande och all den kunskap och information 
de givit oss. Vi vill ge ett särskilt stort tack till de medlemmar och coacher i 
föreningarna som hjälpt oss med våra frågor och funderingar. Vi vill även passa 
på att tacka vår handledare Anders Nelson för bra stöd och råd under vår uppsats 
gång.  
 
Hanna Mira Nilsson och Tobias Rybing 
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1. Inledning och bakgrund 

 
I Sverige finns det riktlinjer för människor med funktionshinder, som varje 
kommun har skyldighet att uppnå, och det är att ”de ska se till att det allmänna 
kultur- och fritidsutbudet blir tillgängligt för alla, även de som har intellektuella 
funktionshinder och omfattas av LSS, lag om stöd och service till 
funktionshindrade” (INTRA, 2005). I vår uppsats kommer vi att beskriva en 
undersökning om människor med intellektuella funktionshinder, med särskild 
inriktning på hur de via en förening för människor med intellektuella 
funktionshinder träffar likasinnade människor.  Det undersökningen handlar om 
är hur föreningens medlemmar upplever föreningens betydelse och påverkan på 
deras identitetsskapande, självkänsla, känsla av eget bestämmande samt 
delaktighet i samhället. 
 
Föreningar för människor med intellektuella funktionshinder är enligt 
föreningarna själva en viktig del i vårt samhälle. Det handlar inte enbart om en 
plats att vara på, utan även om ett socialt samspel och ett värdigt liv för 
deltagarna i föreningen. Föreningarna som medverkar i undersökningen är 
Grunden i Göteborg och ALFA i Laholm. Det bedrivs ett samarbete mellan de 
båda. Dessa två föreningar bedriver dagligverksamhet i vad man skulle kunna 
kalla en projektform. Deras verksamhet riktar in sig på att stärka människor som 
faller utanför ”den normativa ramen” i samhället. Enligt Valtersson (2006) har 
många av deltagarna som kommer till föreningar som ALFA och Grunden blivit 
kallade utvecklingsstörda genom hela sina liv, vilket kan upplevas som ett 
kränkande ord som många blir illa berörda av. På mötesplatsen träffar de andra 
människor som känt och känner likadant som dem och de är inte ensamma 
längre. 
 

1.1 Vad är en förening? 
 
Projekt ALFA är för tillfället utformat som ett projekt, men tanken är att det i 
framtiden ska drivas som en förening. En allmän beskrivning av vad en förening 
är, är enligt Svenska Akademiens ordlista en sammanslutning, eller en grupp, av 
personer som vill tillvarata, hävda och utöva vissa gemensamma intressen eller 
en gemensam verksamhet. Ideella föreningar har ideella mål och vill tillvarata 
medlemmarnas intressen för något, inte skaffa ekonomiska fördelar för 
medlemmarna. Ideella föreningars största resurs är medlemmarnas frivilliga 
arbete. ALFAs grundare menar också att det är ett viktigt steg mot att skaffa sig 
en identitet i en demokrati genom att man blir sedd som medlem och inte som 
handikappad om man engagerar sig i en förening (Projekt ALFA, 2005). 
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1.2 Grunden till Grunden 
 
Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, är en 
föräldraorganisation där anhöriga och föräldrar styr. Medlemmarna i FUB ville 
att personer med funktionshinder skulle få mer inflytande i organisationen och 
därför skapades sektionen Klippan inom riksorganisationen FUB (Bergström & 
Strand, 2006). Med hjälp av en handledare ska personer med intellektuella 
funktionshinder fatta egna beslut gällande ekonomi, bostad samt att känna till 
sina rättigheter. Trots att FUB sedan 70-talet har prioriterat frågan om eget 
inflytande för personer med funktionshinder ligger det största inflytandet och 
bestämmandet fortfarande inom FUB hos föräldramedlemmarna, menar 
ordföranden för Klippan, Åke Johansson (f.f, 2006). Enligt en artikel som 
handlar om Föreningen Grunden i tidningen INTRA (en tidning för människor 
med flerhandikapp och inlärningssvårigheter), startade föreningen för 15 år 
sedan som en sektion inom FUB. Dock tröttnade medlemmarna på att 
föräldrarna hade allt ansvar och inflytande. De ville själva ta egna beslut och ha 
hand om ekonomin. År 2000 blev Grunden en helt egen ideell förening för 
människor med intellektuella funktionshinder. Idag har de runt 500 medlemmar. 
Grunden arbetar med hjälp av ”coaching” av personer utan intellektuella 
funktionshinder, som hjälper dem att förstå det de ska besluta om, t.ex. ekonomi, 
anställningar, politiskt arbete etc. (se bilaga 1) (URL 1, Bergström & Strand, 
2006). Grundens styrelse består av elva personer som alla har ett intellektuellt 
funktionshinder inklusive en ordförande som är vald på fyra år. De andra 
styrelsemedlemmarna är valda på två och fyra år. Grunden arbetar för 
medbestämmande, inflytande, demokrati och integritet. De vill att alla 
människor med intellektuella funktionshinder ska ha rätt till en bra bostad, ett 
bra arbete samt en bra skola och innehållsrik fritid. 
 
Grunden menar sig arbeta mot orättvisor, fördomar och nervärderingar. De vill 
förändra och förbättra hur människor beter sig mot varandra. Ett arbete har 
påbörjats där ett av deras mål är att Grunden ska bli en riksorganisation som ska 
finnas i hela Sverige. Vidare arbetar de med andra föreningar och organisationer 
med liknande idéer och mål både nationellt och internationellt (URL 2).  
 

1.3 Projekt ALFA (α) 
 
Projekt ALFA är en förening för och av personer med intellektuella 
funktionshinder. Projekt ALFA är sprungen ur mötesplatsen 10:an, som var ett 
projekt som drevs av riksförbundet FUB med medel från allmänna arvsfonden. 
10:an öppnades 1998 och fanns som stöd åt personer med utvecklingsstörning 
och sociala/psykosociala problem. De som kom till 10:an var personer som 
ofta klarade sig själva i eget boende, flera jobbade på den öppna 
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arbetsmarkanden med lönebidrag eller inom Samhall (Svensson & Lundgren, 
2002). Det var ingen homogen grupp som kom till 10:an, en del hade fått 
diagnosen utvecklingsstörning, andra inte. Det de hade gemensamt var att de 
flesta kände sig ensamma, utanför och även känslor av nervärdering och 
stämpling förekom. Mötesplatsen skulle erbjuda en gemenskap och möjlighet 
till att skapa nya identiteter. Alla på 10:an skulle få vara med och bestämma, ta 
eget ansvar och viktiga beslut fattades tillsammans på ett månadsmöte (f.f, 
2002). 2001 var projekttiden för 10:an slut och socialförvaltningen i Halmstad 
ville inte ge stöd åt fortsatt verksamhet och portarna stängdes till 10:an 
(Hallerfors, 2006). 

Så småningom fick 10:an husera i ABF Sydhallands lokaler, vilket 
Socialförvaltningen inte ansåg vara särskilt positivt, eftersom de menade att 
studieförbundet inkräktade på handikappsomsorgens område. ALFA menar att 
en stereotyp uppfattning om handikappsidentitet är att människor med 
funktionshinder ska befinna sig på särskilda platser, helst inom den kommunala 
handikappsomsorgen (projekt ALFA, 2005). Föreningen 10:an bildades. Efter 
några år blev 10:an erbjuden en mötesplats i grannkommunen Laholm. ALFA 
skapades. ALFA vill att personer med intellektuella funktionshinder ska få 
större inflytande över sina liv, de vill vara med och påverka samhället. Enligt 
ALFA har människor med funktionshinder alltid kommit i sista hand och det 
vill föreningen ändra på och därav kommer namnet (bokstaven ALFA kommer 
först i det grekiska alfabetet och markerar något av största betydelse) (Projekt 
ALFA, 2005). Projektet ALFA startade juli 2005 med medel från allmänna 
arvsfonden i samarbete med Laholm kommun (URL 7). Tanken bakom projekt 
ALFA utformades i samarbete med Stiftelsen ALA (Anpassning till Liv och 
Arbete) för att undersöka det fulla medborgarskapet. ALFA föreläser på skolor 
och i andra sammanhang om hur det kan vara att ha funktionshinder, de 
samtalar med politiker, träffar andra med liknande mål och idéer, som t.ex. 
Grunden. Projektet arbetar inte med stöd eller service eller någon form av 
omsorg. Liksom Grunden har ALFA stöd från projektledare eller ”coacher” 
och alla beslut tas gemensamt (se bilaga 1) (URL 3).  
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2. Handikapperspektiv, funktionshinder och 
LSS 
2.1 Vad innebär ett handikapperspektiv? 
 
ALFA och Grunden arbetar utifrån ett handikapperspektiv vilket enligt Tideman 
(1996) innebär att man utgår ifrån principen om att alla människor innehar 
samma värde och samma rätt till ett värdigt liv. Dock har människor olika 
förutsättningar och det är därför av största vikt att samhället värderar och tar 
tillvara på människors olikheter. Handikapparbetet i samhället ska syfta till att 
ge alla människor samma möjligheter till full delaktighet, ökad jämlikhet och 
ökat självbestämmande, vilket är några av de mål som Grunden och ALFA 
arbetar för. För att uppnå dessa mål, är det viktigt att det vid ett så tidigt stadium 
som möjligt upptäcka intellektuella funktionshinder och därmed undergräva 
risken för en framtida diskriminering (Repstad, 1998).    
 
Både Repstad och Tideman tar dessutom upp att det största problemet med 
omsorg av den här typen, är att när de ovannämnda målen ska uppnås för 
personer med intellektuella funktionshinder, talar man ofta om ”särskilda 
åtgärder” för dessa människor. Detta innebär att de definieras som annorlunda, 
vilket är något som inte går ihop termerna jämlikhet, delaktighet och 
självbestämmande (Tideman, 1996; Repstad, 1998).  
 

2.2  Funktionshinder. Vad är det? 
 
För att belysa vad som menas med ett funktionshinder har vi valt att använda oss 
av WHO:s International Classification of Impairment, Disability and Handicap 
(ICIDH) definition av funktionshinder. I och med att medlemmarna i Grunden 
och ALFA har olika sorters funktionshinder vill vi belysa att det finns olika 
definitioner av funktionshinder och handikapp. WHO påvisar också med dessa 
definitioner vilka rättigheter man som handikappad och funktionshindrad har 
(Tideman, 1996). 
 
1993 antog FN:s generalförsamling 22 stycken standardregler för att tillförsäkra 
människor med funktionsnedsättning jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i 
samhället. De internationella mänskliga rättigheterna ligger till grund för den 
moraliska och politiska utgångspunkten för standardreglerna. Standardreglerna 
uttrycker ståndpunkter gällande möjligheter, rättigheter och ansvar. Utifrån 
dessa ståndpunkter ges konkreta förslag till alla länder/stater om hur ett 
tillgängligt samhälle för alla med eller utan funktionshinder kan skapas (URL 4). 
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Enligt WHO definieras funktionshinder som en begränsning av en individs 
fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionsförmåga. Ett 
funktionshinder kan vara en fysisk skada, en intellektuell skada, sjukdomar, 
medicinskt tillstånd eller mentalsjukdomar. Ett funktionshinder kan vara 
bestående eller övergående. Det råder ingen enighet om vad ett funktionshinder 
är men den traditionella synen på funktionshinder är indelad i fyra grupper; 
medicinska skador, syn– och hörselskador, rörelsehinder och 
utvecklingsstörning.  
 
Dock faller flera grupper funktionshindrade här bort, som ex: psykiska 
funktionshinder och läs- och skrivsvårigheter etc. (URL 5).  
 
Däremot kan värdet av definitionen diskutera om vad som betraktas som 
funktionshinder. Många menar att det är ointressant då man lätt hamnar i 
kategoriseringar som utesluter vissa funktionshindrade och att fokus hamnar på 
funktionshindret istället för individen och dess rättigheter. Utgångspunkten ska 
handla om lika villkor och delaktighet vilket förutsätter tillgänglighet (URL 5).  
 
Definitionerna handikapp, utvecklingstörning och funktionshinder används ofta 
som synonyma begrepp vilket är fel. Världshälsoorganisationen (WHO) som har 
en del i FN:s arbete inom handikappområdet delar in handikappbegreppet i tre 
olika deldefinitioner; skada (impairment) - relaterad på organnivå, 
funktionsnedsättning (disability) - relaterad på individnivå och handikapp 
(handicap) – relaterad på situationsnivå. 
 
En skada kan ge upphov till funktionsnedsättning som i sin tur blir till ett 
handikapp. WHO menar att handikappbegreppet är något relativt och handlar 
om möte mellan en individs funktionsnedsättning och miljön. En person kan 
vara funktionshindrad i en miljö men inte i en annan (Tideman, red, 2000). 
Genom omgivningens fysiska och attitydmässiga miljö skapas barriärer för 
personer med funktionshinder. Funktionshinder är något som samhället 
konstruerar och en icke anpassad miljö kan leda till handikapp (Tideman, 2000). 
Begreppet handikapp avser alltså en person som av psykiska eller fysiska skäl 
har betydande svårigheter att klara av vardagen.  
 

2.2.1 Funktionshinder - hindrad funktion  
 
Om man går efter den administrativa definitionen av utvecklingsstörning, 
personer som går i särskola eller får insatser enligt LSS (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) har 0,4-0,5 procent, det vill säga 37 000 av 
befolkningen i Sverige en utvecklingsstörning. Används däremot den 
psykologiska definitionen, där en persons intelligens ligger under IQ 70, skulle 
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2-3 procent av befolkningen ha en utvecklingsstörning (URL 6). Det påvisas att 
gränsen mellan att vara ”normal” och att ha en utvecklingsstörning är hårfin. Att 
få en diagnos har både för- och nackdelar, då personen i fråga får rätt till det 
stöd och den hjälp som behöver. Det kan vara en lättnad att få en förklaring till 
ens svårigheter man kämpat med. Dock kan diagnostisering leda till en 
stigmatisering, vilket betyder att man blir stämplad som annorlunda och 
utestängs på så sätt från en del av samhället (Tideman, 2000). Gustafsson 
tillägger att stigmatisering är: ”en teori om hur en människas roller och identitet 
formas av hur han eller hon uppfattas av andra”(Gustavsson, 1997, s.140). 
ALFA och Grundens medlemmar hamnar inom båda dessa definitioner av 
utvecklingsstörning men de ogillar begreppet utvecklingsstörning och använder 
sig därför inte av det. ALFA menar att vi alla är lika, men samtidigt väldigt 
olika. Lika i bemärkelsen att alla är människor, och olika eftersom vi är olika 
individer (URL 7).   
 

2.2.2 Utvecklingsstörning – störd i utvecklingen eller stört begrepp? 
 
Termen utvecklingsstörd är något som ofta har skapat och skapar debatt. Kerstin 
Färm har i tio år arbetet med en avhandling som följt ett antal boende på ett 
vårdhem i Örebro som klassificeras som utvecklingsstörda (Färm, 1999).  Dock 
använder Färm inte begreppet utvecklingsstörning, då hon anser att det alltför 
tydligt visar att vi ”andra” har stämplat ”dom där” som just störda. Hon menar 
att ur en biologisk synpunkt är det inget fel på begreppet utvecklingsstörning, 
eftersom det handlar om en mutation som gör att fostret inte utvecklas som det 
ska. Det hon sätter sig emot, är att termen har blivit alltför vedertagen i vårt 
samhälle, och den biologiska betydelsen har förringats. Numera är den en 
stämplande faktor, och personer som lider av utvecklingsstörning ses i alltför 
stor mån som just störda (ff. 1999). Färm tar ställning med hjälp av Goffmans 
teori om stigmatisering, som innebär stämpling, där de utvecklingsstörda är de 
människor som ses som stigmatiserade. Båda föreningarna i undersökningen 
delar Färms uppfattning, och använder sig inte heller av termen utvecklingsstörd 
av samma anledning.   
 

2.3 LSS – Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade 
 
LSS är en rättighetslag som grundar sig på WHO:s definition av personer med 
funktionshinder och handikapp. Det är inte funktionsnedsättningen i sig som är 
avgörande för om en person har rätt till LSS, utan det är de konsekvenser 
funktionshindret för med sig i personens liv (Tideman, 1996). Tanken är att 
främja och stärka personer med funktionshinder för att uppnå delaktighet i det 
samhälleliga livet. Stödet och servicen ska ge människor med funktionshinder 
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möjlighet till att leva som de flesta andra. LSS blev en viktig hänvisningsnyckel 
när den introducerades, och har hjälpt många med funktionshinder till ett bättre 
liv (Boman, 2003; URL 8).  
 

2.3.1 Kritik mot LSS 
 
De flesta av medlemmarna i ALFA och Föreningen Grunden innefattas av 
LSS. Därmed inte sagt att medlemmarna i föreningarna är nöjda med att 
innefattas av en egen lag, utan det framgick vid några intervjutillfällen att vissa 
ville ta bort LSS helt, de menade att den skulle ”mosas”. Många utav 
medlemmarna i föreningen Grunden menade också att den känns ”stenålders” 
och gammalmodig. De ifrågasätter att det ska finnas en särskild lag för 
personer med funktionshinder och handikapp, då de strävar för jämlikhet. 
Människor med intellektuella funktionshinder stämplas genom att ha en egen 
lag.  

LSS har också kritiserats av vissa på grund av den otydliga beskrivningen av 
dem med psykiska funktionshinder. Kriterierna för insatser enligt LSS är så 
oprecist formulerade att många som behöver stöd och service faller utanför 
lagen. Endast 3 000 av 20 000 beräknade får LSS insatser (Grunewald, 2006). 
Annan kritik är att kommunens LSS handläggare ofta saknar utbildning och 
erfarenhet och styrs av kommunens tillgångar till insatser och politiska 
restriktioner. LSS är en pluslag till socialtjänstlagen med en tanke om att fler 
personer med funktionshinder ska få stöd genom socialtjänstlagen. Tyvärr har 
det inte blivit så utan endast 25 000 får stöd genom socialtjänstens bistånd 
medan det dubbla antalet får stöd genom kommunernas insats genom LSS. 
Grunewald (2006) menar att alla personer med funktionshinder bör få stöd 
genom LSS och att något så svårmätbart som graden av funktionshinder ska 
inte avgöra om man tillhör den mera fördelaktiga LSS eller socialtjänstlagen.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att belysa kommunikativa möten mellan 
personer som vistas på och arbetar i två olika föreningar för personer med 
intellektuella funktionshinder. Den ena föreningen är placerad i Laholm och 
heter ALFA och den andra ligger i Göteborg och heter Grunden. Syftet är mer 
specifikt att undersöka hur medlemmarnas upplevelser av de kommunikativa 
mötena kan förstås med utgångspunkt i identitet, delaktighet, stigma och 
självkänsla. 

Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats: 
 
Vilken betydelse upplever personerna att föreningarna har för dem själva 
gällande exempelvis deras eget identitetsskapande, självkänsla och delaktighet? 

 
Upplever medlemmarna i föreningarna att de är stämplade som 
funktionshindrade, annorlunda, utav andra? Och i så fall upplever de att 
föreningen har minskat känslan av stämpling?    
 
Hur upplever människorna i föreningarna att det pedagogiska samspelet mellan 
coacherna och dem själva fungerar? Vad fungerar bra, vad fungerar mindre 
bra? 
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4. Tidigare forskning och begrepp 
Inom handikappomsorgen har det bedrivits forskning i många år, med olika 
inriktningar och perspektiv. En stor del av forskningen som bedrivits på senare 
tid, har riktat in sig på följderna att de stora institutionerna lades ner, vad som 
hände med individerna som bodde där och personalen. Ericsson (2002) fann att 
de stora institutionernas nedläggning inte innebar en stor omorganisering, utan 
problemen delades bara upp i mindre men fler delar. Gruppboenden skapades 
istället för institutioner, men uppbyggnaden ser fortfarande likadan ut (Ericsson, 
2002).  
 

4.1 Begreppet stigmatisering 
 
Stigmatisering är ett begrepp som myntades av Erving Goffman och det betyder 
enligt honom en situation som drabbar en individ som inte är i stånd att vinna 
socialt erkännande (Goffman, 1963). Det är ett frekvent förekommande begrepp 
inom vårt forskningsområde. Stigmatisering kan å ena sidan innebära en 
situation som drabbar en person som inte är i stånd att vinna social status, och å 
andra sidan innebär det för den stigmatiserade att icke stigmatiserade människor 
gör intrång i dennes privata sfär i form av vård (Goffman, 1963). Färm menar 
dock att vård inte får ses som ett intrång för en stigmatiserad, utan vård ska ses 
som en väg att gå för att undvika hela processen med stigmatisering, dvs. det 
som bör undvikas helt är att överhuvudtaget tala om stigmatisering. Gör vi det, 
har vi indirekt satt vår stämpel på den avvikande individen och ”vi och dom” – 
etiketten är ett faktum (Färm, 1999). Vårt syfte med uppsatsen grundar sig på 
bl.a. identitet och delaktighet, och stigmatisering kan innebära att en människas 
identitet bestäms av andra, genom att hon eller han stämplas med t.ex. ett namn 
på ett funktionshinder. Därigenom förlorar man en del av sin självkänsla, 
eftersom man själv inte bestämmer sin identitet. Om man dessutom är beroende 
av vård innebär det också att man är beroende av någon annan än sig själv, och 
det kan betyda att man kanske inte är i stånd att befästa en identitet.            
 
Det handlar om människor som på olika sätt inte ”passar” inom den normativa 
ramen. Stigmatisering är ett begrepp med olika aspekter. Det är inte enbart något 
som beskriver skillnaden mellan ”ickeavvikande” människor och ”avvikande”, 
utan det är också något som den stigmatiserade individen själv kan känna av. 
Det är viktigt att tänka på att stigmatisering inte enbart beskriver människor som 
är annorlunda fysiskt eller psykiskt, utan det kan också innebära en speciell 
situation som en person befinner sig i. Får man t.ex. ofta höra att man är 
annorlunda börjar man själv tro på det och självbilden påverkas, det blir en 
självuppfyllande profetia, påståendet besannas efter hand, men de blir sanna i 
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egenskap av att de framförs och i kraft av att andra människor börjar tro på dem. 
Personen fastnar på så sätt i avvikarrollen. Stämpling leder till social isolering 
och därmed få nätverkskontakter och låg självaktning (Repstad, 1998). Ansvaret 
för avvikarens tillblivelse ligger alltså i omgivningens sätt att tillskriva den 
avvikande regler och gränser för hur man får och bör uppföra sig (Repstad, 
1998; Tideman, 2000). Ovanstående gör att delaktigheten försämras, eftersom 
man som människa är beroende av sociala kontakter och medvetenhet om det 
samhälle man lever i. Stigmatisering innebär som synes utanförskap, och det i 
sin tur rimmar illa med delaktighet. Grunden och ALFA har just delaktighet som 
det största målet med sin verksamhet och försöker hela tiden skapa kontakter 
med allmänheten på olika sätt.  
 

4.1.1 Social praxis - de sociala spelreglerna 
 
Goffman (1963) menar också att det vid arbete med människor med 
funktionshinder är viktigt att bortse från de sociala spelreglerna i samhället. 
Dessa spelregler gör att vi kategoriserar avvikande personer redan vid första 
anblicken av dem, vi begränsas att ge dem en chans. Vidare pekar han på att 
samhället avgör vilka medel som kommer till användning för att dela in 
människor i dessa kategorier, men samtidigt är det vi ”andra” som skapar detta 
samhälle med tillhörande sociala spelregler (Goffman, 1963). Denna sociala 
praxis är väl vedertagen och är således det som skapar stigmatiseringen.  
 

4.2 Forskning med utgångspunkt ur Goffman 
 
Ericsson (2002) och många andra forskare som har forskat om individer med 
intellektuella funktionshinder, har sin utgångspunkt i Goffmans teorier. 
Forskning om funktionshindrade och handikappade grundar sig självklart inte 
enbart på stigmatisering och social praxis, utan biologiska aspekter är också 
vanliga att man använder (Sonnander, 1997). Gustavsson (1997) tar dock 
utgångspunkt i stigmatisering, som han menar är: ”en teori om hur en människas 
roller och identitet formas av hur han eller hon uppfattas av andra” (f.f, s.140). 
Dock går Gustavsson vidare i sin forskning och tar stigmateorin till ytterligare 
nivåer. Det han pekar på är att Goffman missar en poäng med sin egen teori 
stigma, och det är att människor som är stigmatiserade inte alltid känner sig 
kränkta av att vara det. Umgänget med liktänkande kan betyda ett väldigt stort 
stöd i kampen för att upprätthålla känslan av självbilden som en vanlig 
människa. Dessutom kan de stigmatiserade människorna faktiskt vara nöjda med 
sin tillvaro, och då bör ”vi andra” undvika att stämpla dem (f.f, 1997). Ericsson 
menade något liknande i sin undersökning, en institutionaliserad människa har 
fått en stämpel, både av att vara institutionaliserad och andra säger att man är det 
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(Ericsson, 2002). Det är näst intill omöjligt att komma ifrån en sådan situation, 
om alla andra påpekar att det är fel på dig, menar Ericsson.      
 
Två andra forskare som har undersökt människor med handikapp i många år, är 
Rabe och Hill. De utgår som de flesta andra ifrån Goffman, men de menar också 
att Goffman missar en liten detalj i sin teori. Stämplingsprocessen skapar inte 
bara stigmatisering som känsla hos individen, utan den skapar också de ideal 
som samhället skapar sina normer utefter, och därmed blir de som inte passar in 
i dessa normativa ramar, avvikande (Rabe & Hill, 1996). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsens syfte är att belysa kommunikativa möten mellan medlemmarna på 
föreningarna Grunden och ALFA. Vi kommer att undersöka hur medlemmarnas 
upplevelser av de kommunikativa mötena kan förstås utifrån följande begrepp; 
kommunikativ integrering, normalisering och identitet (självkänsla). Både 
Grunden och ALFA kämpar för ett jämlikt samhälle med samma rättigheter och 
livsvillkor för alla. Att gå från segregering och utanförskap till integrering och 
delaktighet omskapar identiteten och stärker självkänslan.  

5.1 Integrering – normalisering eller delaktig segregering? 
 
Målsättningen med den svenska handikappolitiken är att personer med 
funktionshinder skall kunna leva ett normalt liv i gemenskap med andra 
människor. Normalisering och integrering är två ideologiska begrepp som 
används. Normaliseringsprincipen ligger i linje med välfärdsstatens ideal om 
jämlikhet och rättvisa. Tideman (2000) förklarar integrering på så sätt att 
personer med utvecklingsstörning ska få leva bland andra människor i samhället 
och integrering är därför både ett medel att nå normalisering och ett mål i sig. 
 

5.1.1 Normalisering 
 
Normalisering grundar sig i normaliseringsprincipen som utvecklades i slutet av 
1960-talet. Den grundades först och främst som en ledstjärna åt de omsorger 
som hade hand om ”utvecklingshämmade” människor. De utvecklingshämmade 
skulle beredas en plats i samhället, som låg så nära de ”normala” som möjligt. 
De skulle leva, bo och gå i skola bland alla andra, och på så vis slippa att vara 
isolerade och utpekade (Grunewald, 1988). Dock motsätter sig Grunewald 
denna normaliseringsprincip en aning, då han talar om att den å ena sidan skapar 
ett försök till en normalisering av dem som är annorlunda, men å andra sidan 
skapar detta en idyllisering av det normativa samhället. ”Så här ska man leva för 
att vara en normal människa!” Det skapade vissa begränsningar under 
inledningsfasen av normaliseringsprincipen, men har på senare tid, i alla fall till 
viss del, planats ut en aning enligt Grunewald (1988). 
 
Begreppet normalisering definieras utifrån tre olika perspektiv. Det första 
begreppet är statistisk normalitet, som förklarar vad som är genomsnittligt och 
riktar in sig på att alla människor ska leva ett vanligt liv, den enskilde ska inte 
förändras utan levnadsvillkoren ska anpassas, likvärdiga den övriga 
befolkningens villkor. Den andra typen av normaliseringsarbete är normativ 
normalitet, och handlar om en strävan mot det som anses vara normalt och 
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önskvärt i samhället man lever i. Det tredje och sista begreppet utgår från att 
individen i fråga är onormal och ska genom normaliseringsarbete bli mer normal 
i sitt beteende och attribut, en individuell eller medicinsk normalitet. Den 
onormala ska tränas att bli normal (Tideman, 2000). Alla begrepp handlar i 
grund och botten om att alla ska ha lika möjligheter och förutsättningar, 
personer med funktionshinder ska ha en likvärdig och normal livssituation som 
alla andra människor. 
 

5.1.2 Integrera, inte separera 
 
Ericssons avhandling kom till som en följd av slagorden ”ut från 
institutionerna”, där man propagerade participate, not separate, integrera inte 
separera (Ericsson, 2002). Ericsson menar att det viktigaste instrumentet för att 
lyckas med integreringen är att hela tiden ha en kommunikativ utgångspunkt i 
åtanke. Med kommunikativ utgångspunkt beskriver Ericsson Habermas teorier, 
där han menar att kommunikation innebär att man som talare ska välja ett 
yttrande som ska stödja delade normer och ta hänsyn till de värden som ska 
ligga till grund för att en kommunikation ska kunna upprättas. Detta är särskilt 
viktigt att göra tillsammans med människor som kanske inte riktigt är medvetna 
om deras egen tillhörighet eller vad normativa ramar innebär (Habermas, 1987) 
När det gäller personer med intellektuella funktionshinder kan man inte se dessa 
som en enhetlig grupp, utan man måste se varje individ som just en individ. 
Dessutom krävs det utav dem som ska bli integrerade i samhället att även de har 
en ökad förståelse för hur det kan komma att se ut när de väl blir delaktiga i 
samhället (Ericsson, 2002).  
 
I början av 1960-talet skulle människor med intellektuella funktionshinder och 
utvecklingsstörning inte segregeras utan integreras i samhället. Idag är alla 
institutioner i Sverige officiellt avvecklade (Tøssebro, 2004). Andersson, 
INTRA 4, (2006) menar att alla vårdhem har försvunnit men institutionerna är 
kvar, de är mindre, de sitter i folks huvuden. Människor med intellektuella 
funktionshinder tvingas leva efter ordning, regler och strukturer (INTRA, 2006). 
Den fysiska och funktionella integreringen har förverkligats, barn med 
funktionshinder växer upp hos sina föräldrar och får sin barnomsorg och 
utbildning tillsammans med andra barn. Dock har den sociala integreringen inte 
fått samma genomslag, även om barn med funktionshinder får sin utbildning i 
samma lokaler som andra elever, är kontakterna elevgrupperna emellan ovanliga 
(Tøssebro, 2004). Tideman (f.f, 2004) menar att denna utveckling har medfört 
att människor med funktionshinder finns och syns runt om i samhället utan 
någon märkbar uppståndelse från omgivningen samt att de närmat sig samma 
levnadsstandard som andra i samhället har. Dock är många fysiskt integrerade 
men socialt segregerade, människor med funktionshinder lever ofta i en värld för 
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sig. Det krävs mer än fysisk närvaro för att utveckla sociala relationer och ett 
nätverk. Likheter, gemensamma intressen och även bakgrund och social 
situation med likartade värderingar är faktorer som ligger till grund för en 
relationsutveckling. Ambitionerna för att människor med funktionshinder ska 
leva delaktiga och integrerade i samhället finns men för att det ska bli en sann 
verklighet behövs ett flexibelt och individanpassat stöd från samhället, möjlighet 
tills stöd och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation, menar Tideman 
(Tøssebro, 2004). Enligt Tideman är dessa föreningar ”grunden i en rörelse som 
ställer krav på delaktighet och jämlikhet, som riktar kritik mot de professionellas 
dominans inom handikappomsorgen och som vänder sig mot samhällets 
otillgänglighet och diskriminering” (Tøssebro, 2004, s. 138). Det handlar om 
rätten att vara den man är och till full delaktighet i samhället trots 
funktionshinder. Samhället måste anpassas efter människors förutsättningar, 
annars skapas handikapp.  
 

5.1.3 Kommunikativ gruppidentitet 
 
Habermas teorier om kommunikation berör också att problem kan uppstå om 
t.ex. medlemmarna inte är mottagliga för ny information eller att denne inte 
delar coachernas idealistiska världsbild. Habermas menar då att om coacherna 
inte ”känner av” hur man skapar en intersubjektiv relation, har man misslyckats 
med framförandet av sin idealistiska världsbild, och kommunikationen blir 
meningslös (Connerton, 1976). Habermas ställer sig också kritiskt till att språket 
enbart skulle utgöra ett organ för det egna tänkandet, utan det styrs också av, 
som tidigare nämnt av social praxis och jaget, men också utav grupptillhörighet. 
Medlemmen kan ha en annan grupptillhörighet, men det ska alltså enligt 
Habermas inte spela någon större roll (Habermas, 1987). För vår del är detta 
användbart eftersom vi ska studera om kommunikationen mellan två olika parter 
fungerar, där den ena parten är en grupp människor, som ska finnas som stöd, 
coacher, för en annan grupp människor. Människor med intellektuella 
funktionshinder ses ofta som just en enskild grupp, men det behöver inte betyda 
att de själva känner denna grupptillhörighet. Det som är intressant är just det 
som Habermas (1987) pekar på, att ett mål med kommunikation är att man som 
coach ska upprätta en intersubjektiv relation och en gemensam gruppkänsla, 
vilket alltså bör ske i den kontexten vi har valt. 
 

5.2 Självkänsla 
 
Som funktionshindrad finns det många hinder och svårigheter att övervinna, ett 
av dem är självkänsla, dvs. hur man ser på sig själv. Självkänsla har att göra med 
motpolerna skam och stolthet. Skam handlar om låg självkänsla medan stolthet 
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handlar om hög självkänsla. Skam och stolthet är grundläggande känslor och de 
uppstår beroende på om de sociala banden är ansträngda eller trygga. Vad vi 
känner stolthet och skam inför är kulturellt betingat och uppstår i olika 
situationer. Enligt Kirshbaum (Brusén & Hydén, 2000) är känslor av skam, 
förnedring och förödmjukelse vanligt bland människor med funktionshinder 
pga. att den egna självbilden och självdefinitionen är social. Självkänslan 
bestäms av hur personen bemöts och värderas av andra. ”Våra föreställningar 
om oss själva är grundade i en kultur där anpassningen till gruppnormer värderas 
högt” (Brusén & Hydén, 2000, s.79). Mångfald och olikhet hotar vår känsla av 
att tillhöra och accepteras av andra. I detta ligger ett värde att samhällets 
människor bör ha egenskaper som självtillit, autonomi och oberoende, vilket kan 
ge dem med funktionshinder en känsla av skam pga. att vilja vara andra till lags. 
Funktionshindrade kan känna sig underlägsna och beroende av andra människor, 
maskiner och tekniska hjälpmedel, vilket skapar en låg självkänsla (Brusén & 
Hydén, 2000). 
 

5.3 Identitet 

När människan föds får hon lära sig olika roller, relationer, sammanhang. Ett 
beteendemönster eller identitetssystem skapas. Historiskt sätt kan identitet ses 
som något som är givet av naturen, något beständigt som inte förändras i 
grunden. Ofta hänvisas exempelvis könsroller till de biologiska skillnaderna för 
att förklara beteendeskillnader, trots att gener inte förklarar ett identitetssystem, 
dvs. hur människor väljer att definiera sig själva (Andersson, 2005).  

Uppväxt och livsmiljö avgör vilket identitetssystem man relaterar till. 
Människans identitet är det som definierar människan som unik. Identiteten kan 
vara självdefinierad eller definierad av andra och formas under hela livet i 
samspel med omgivningen (Andersson, 2005). Ett funktionshinder kan påverka 
den egna identiteten. Tideman (1996) menar att på ett tidigt stadium 
konfronteras ungdomar med funktionshinder med ett visst normalitetsideal. 
Barnet får reda på att han/hon inte uppfattas som normal. 
Funktionsnedsättningen, det som barnet inte kan göra, sätts i fokus och en 
identitet som avvikande formas. Att ha en avvikande identitet kan leda till att 
omgivningen gör det till en förtroendefråga huruvida personen ifråga är frisk, 
resonlig och värd att lyssna på (Andersson, 2005). Ser man dessutom 
funktionshindrade som ”offer” för andras (icke funktionshindrade) fördomar, 
ökar inte vår kunskap om maktstrukturer. Istället ges det en stereotypisk syn på 
människor med funktionshinder som en homogen grupp istället för att se dem 
som kvinnor och män med olika livsvillkor och förhållningssätt (Tideman, 
1996).  
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6. Metod 

6.1 Metodologiskt synsätt och Vetenskapligt förhållningssätt 

6.1.1 Hermeneutik  
 
Vi valde att göra vår undersökning ur ett hermeneutiskt synsätt på grund av att 
vi skulle tolka och analysera de svar vi fått av våra informanter. Hermeneutik är 
läran om tolkning, förståelse och står för det socialvetenskapliga 
forskningsidealet. Det finns fyra huvudmoment i den hermeneutiska processen.  
Det första är tolkning då vi har tolkat de svar vi fått av våra informanter. I det 
andra momentet i vår undersökning har vi genom förståelse och engagemang 
försökt leva oss in informanternas världar och därmed få ett resultat av mening 
och betydelse. Utan att (försöka) förstå sig på människan är det inte lätt att tolka 
människors upplevelser (Hartman, 2004; Gustavsson, 2004). Förförståelse 
innebär att vi redan har en förståelse och att vi inte hela tiden behöver tolka vår 
omvärld för att kunna uppfatta den. Det sista momentet är förklaring då våra 
tolkningar bygger på förklaringar. Gustavsson (2004) manar att vi måste 
förklara för att förstå eller för att kunna förklara någonting måste vi först ha 
förstått det. Människor tolkar företeelser väldigt olika, vilket leder till fler 
”kedjereaktioner” (Ödman, 2005). I och med att vi var två stycken forskare i den 
här undersökningen så tolkade vi de svar vi fått på två olika sätt, vilket även 
leder till ökad pålitlighet. Vi valde därför att göra en samlad bedömning av de 
svar vi tolkat. Resultatet blir olikt beroende på vems föreställning av verklighet 
man ser till. Vi utgick från medlemmarnas föreställning av verkligheten och inte 
vår egen. Människan konstruerar sin verklighet och kunskap med hjälp av olika 
begrepp och teorier, dock krävs det mer än en person för att tillverka en 
fungerande verklighet. Vi som forskare studerar sådant som inte är riktigt 
observerbart utan studerar verkligheten från människans ”insida”, dvs. 
människans föreställningar om verkligheten, genom tolkning av observerbart 
beteende, både verbalt och icke verbalt (Hartman, 2001). 
 

6.2 Kritisk teori 
 
Den kritiska teorin är en av de viktigaste traditionerna inom den akademiska 
världen. Vetenskapen bör ha som kännetecken att vara öppen för kritik gällande 
de metoder och teorier som används för att förklara eller förstå olika fenomen, 
som hermeneutiken (Gustavsson, 2004). Kritisk teori omtalas ibland som kritisk 
hermeneutik. Genom att ständigt ifrågasätta, vara kritisk och komma med 
förslag till nya lösningar kan det vetenskapliga kunskapandet förbättras och 
förändras (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vi fick tänka på att hela tiden vara 
kritiska i undersökningen så att undersökningen inte blev till reklam för de två 
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föreningarna. Om vi bara fått positiva svar av informanterna så är det lätt att vi 
slutar vara objektiva och glömmer bort att vara kritiskt granskande och 
ifrågasätta de givna svaren. Då skulle vår forskning bli felaktigt vinklad. Vi har 
försökt att analysera svaren på ett objektivt sätt, dock menar Alvesson och 
Sköldberg (1994) att forskaren inte kan ha ett objektivt och distanserat 
förhållningssätt till kunskapandet. Det går inte att ge opartiska utsagor i 
samhället utan att antingen bekräfta eller utmana existerande sociala 
institutioner och etablerade tankesätt.   
 

6.3 Etiskt ställningstagande 
 
Det är viktigt att vi tar ett etiskt ställningstagande vid forskning som rör 
människor. För vår del var det särskilt viktigt att vår undersökning skedde etiskt 
korrekt. Människor med intellektuella funktionshinder är ofta utsatta i vårt 
samhälle och det är därför viktigt att vi tog hänsyn till deras integritet och 
känslor, samt att vi såg till att de inte kände sig otrygga eller kränkta. 
 
Vad som anses vara rätt och orätt skiftar mellan tid och rum. Insikten om vad 
som är rätt eller fel är baserad på det mänskliga förnuftet och samvetet (Statens 
medicinsk-etiska råd, 1991). Nya kunskaper påverkar våra livsvillkor och våra 
värderingar. Moral är ett ord som används som synonym till etik. Moral är 
handlandet medan etik är moralens etik. Etik handlar om vad som är rätt och 
orätt, gott och ont. Etiken sätter inte upp lagar och regler utan är ett redskap som 
hjälper oss handla ansvarigt (Gustafson, 1996). Etik är den teoretiska 
reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa.    
 
En vedertagen föreställning inom forskning är att forskningen ska vara saklig, 
objektiv, självkritisk och oegennyttig. Inom forskning finns det regler, normer 
och värderingar som är normativa eller deskriptiva. Det deskriptiva handlar om 
vilka regler eller värderingssystem som existerar bland forskare medan det 
normativa handlar om vilka regler och värderingssystem som bör råda. 
Normerna varierar mellan vilket fack som forskaren arbetar inom, det kan vara 
lokala etiska överenskommelser eller internationella (Forsman, 1997). Något 
som anses rätt i ett sammanhang kan anses helt fel i andra sammanhang.  I 
kvalitativ forskning blir de etiska frågorna aktuella två gånger, dels vid 
insamlingen av information och när resultatet senare publicerats.                                              
   
Den etiska kommittén för humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
har ställt upp följande etiska regler som vi tycker är vikiga att följa för att vår 
undersökning ska bli korrekt och pålitlig; 
”De berörda skall informeras om alla inslag i undersökningen som kan påverka 
deras vilja att deltaga. De berörda skall lämna sitt samtycke till medverkan. Inga 
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påtryckningar får förekomma. Det får inte finnas något beroendeförhållande 
mellan forskare och deltagare/uppgiftslämnare. De berörda skall informeras om 
att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att det får negativa 
konsekvenser för dem. Känsliga uppgifter skall hanteras så att de inte hamnar i 
orätta händer. Personuppgifter som insamlats för forskning får inte användas av 
myndigheter för åtgärden mot den undersökte” (Dahmström, 2000, s. 284). 
 
Vi har mot bakgrund av de etiska principerna klargjort på vilket sätt individens 
bidrag kommer att användas i undersökningen, samt informerat informanterna 
att undersökningen är konfidentiell och frivillig. Vi delgav informanten om hur 
lång tid intervjun beräknades ta. Det kan nämligen enligt Dahmström (2000) ha 
en lugnande effekt på vissa personer, om de inte är helt bekväma med att svara 
på frågor.  
 
Vygotsky (1978) menade att man inte ska se informanterna som objekt, utan 
som människor. Deras integritet och anonymitet får inte glömmas. Vi ansåg att 
det var av stor vikt att se till att informanterna förstod att intervjun var frivillig, 
anonym och att de när som kunde avbryta intervjun. Vi följde Dahmströms 
(2000) rekommendationer om hur en intervju ska genomföras genom att vi 
förklarade undersökningens syfte noggrant för informanterna. För att få dem att 
känna sig trygga och delaktiga inledde vi intervjun med att prata allmänt om 
saker som inte hade med vår undersökning att göra. Vi såg till att vi hade enkla 
och förstådda frågor som informanterna förstod. Frågor t.ex. rörande kärlek och 
deras syn på funktionshinder ansåg vi inte vara av känsligt material men kunde 
uppfattas känsligt av våra informanter. Vi var tvungna att vara kritiska till 
informanternas svar då vi kände att det blev en intressefråga för vår del och 
risken för att vi skulle bli hemmablinda ökade.  
  

6.4 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Vi har använt oss av frågor som grundar sig på teorier om identitet, självkänsla, 
stigmatisering, integrering och utanförskap. De frågor som vi ställde till 
informanterna sökte svar om trivsel, känsla av gemenskap och samarbete, dvs. i 
någon mån sökte vi svar om hur verkligheten uppfattades. Hartman (2004) 
menar att det viktigaste och bästa sättet att nå kunskap om verkligheten och 
omvärlden, är att studera den i naturliga situationer och miljöer. För att få 
kunskap om hur verkligheten uppfattas av informanterna gjorde vi intervjuerna i 
informanternas miljö där vi kunde studera de kommunikativa mötena människor 
emellan.   
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6.5 Kvalitativ forskning  
 
Patel & Tebelius (1987) menar att man som forskare nästan alltid använder sig 
av både kvalitativ och kvantitativ metod, det som skiljer sig åt är hur man väljer 
att formulera sitt problem. Vår forskning lutar åt det kvalitativa hållet då den 
bygger på förutsättningen att vi genom språket kan ta del av varandras inre 
världar, vilket innebär att själva inifrånperspektivet blir en stor del av processen. 
Våra värderingar och erfarenheter är en ofrånkomlig förutsättning för att vi som 
forskare ska kunna tolka den information vi har fått (Patel & Tebelius, 1987).  
                                                                                                                                                      

6.5.1 Validitet  
 
Forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt 
godtagbart sätt. Det är viktigt att vår undersökning uppfyller kraven på 
pålitlighet, reliabilitet, och giltighet, validitet. Vid kvalitativ forskning som vi 
bedriver står vi som forskare i centrum vid insamlandet av information och 
analys. Enligt Merriam (1994) bedöms validiteten via våra tolkningar och 
erfarenheter i stället för i termer av verkligheten då vår undersökning bygger på 
de svar vi fått från informanterna och hur de själva upplever verkligheten. De 
interna bedömningarna som görs av dem som studeras kan ibland anses vara mer 
betydelsefulla än de omdömen som utomstående ger (f.f. 1994). Validiteten i vår 
undersökning är beroende av att vi återgett den konstruktion vi kommit fram till 
och att den är trovärdig för våra informanter som konstruerat de ursprungliga 
och flerfaldiga verkligheterna (f.f. 1994). Vi tycker att det är viktigt att vi 
presenterar resultatet på ett ärligt sätt som informanterna upplever sig själva och 
sina upplevelser (Dahmström, 2000).   
 
För att vår forskning ska uppfylla kraven på validitet har vi utgått från fyra 
begrepp. Vi anser att tillämpligheten i vår undersökning är hög, då vår 
insamlingsteknik och undersökningsgrupp i förhållande till den valda 
frågeställningen och undersökningsupplägget ger oss trovärdig information. Vi 
anser att vår forskning överensstämde med vad vi utgick ifrån, vad vi som sökte 
efter och det vi slutligen erhöll då den givna informationen och tolkningarna är 
rimliga. Vi uppnådde pålitlighet genom att vi undvek faktorer som t.ex. störande 
miljö vid intervjutillfället, som hindrar ett bra informationsutbyte. Vi har varit 
konsekventa i förhållande till de förutsättningar och utgångspunkter som gäller 
vid vår forskning då det handlar om samvetsgrannhet och ärlighet från början till 
en tydlig och fullständig redovisning (Patel & Tebelius, 1987).   
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6.6 Metodologiskt upplägg 
 

6.6.1  Induktivt synsätt 
 
Den metod som vi har använt oss av vid insamlandet av våra data, är intervjuer. 
När man ska samla in material till ett omfattande arbete i form av t.ex. uppsats, 
brukar man tala om två olika undersökningsperspektiv. Det ena är induktivt 
synsätt och det andra är deduktivt (Hartman, 2001). Vi använda oss utav en 
”blandning” utav dessa två, vilket brukar kallas för abduktion.  Det innebär att vi 
har utgått ifrån vårt syfte och utefter det format frågor som vi har ställt till 
föreningarnas medlemmar. De svar som samlats in analyserades först när 
intervjuerna var helt genomförda (f.f, 2001).  
 

6.7 Urval och val av undersökningsmetod  
 
I undersökningar då vi ska försöka ta fasta på människors uppfattningar om 
olika företeelser är den mest lämpade metoden intervju. Vid intervjuer är det 
möjligt att både analysera svaren, tonfall och kroppsspråk. Valet av informanter 
är viktigt vid intervju och vi valde att intervjua sju informanter för att få ut så 
mycket information som möjligt av dem. Vi intervjuade två coacher, en från 
föreningen Grunden och en från ALFA, tre medlemmar från Grunden som sitter 
i Staben, två medlemmar från ALFA som även arbetar i föreningen och en 
gruppintervju. Anledningen till att vi valde att intervjua personer som jobbade på 
föreningarna och inte enbart var medlemmar, var för att få så uttömmande svar 
som möjligt från väl i föreningarna insatta personer. Vi har inte valt informanter 
utefter kön dock slumpade det sig så att vi fick tre män och två kvinnor.  
 
Vi valde ett icke - sannolikhets urval, då det inte finns någon försäkran om att 
varje informant eller varje svar kommer inkluderas i vår undersökning 
(Dahmström, 2000). Icke – sannolikhets urval är enligt Merriam (1994) logiska 
så länge forskaren förväntar sig kunna använda resultaten och för att kunna lösa 
kvalitativa problem som att upptäcka vad som sker, vad detta leder till och de 
relationer som kopplar samman olika händelser. Den urvalsstrategi som vi 
använt oss av är icke – probalistisk med ett målinriktat eller ändamålsenligt 
urval, där man önskar upptäcka, förstå och få insikt. Val av informanter till 
undersökningen var ett nätverksurval. Det innebar att informanterna valdes ut av 
den informant vi just intervjuat. Urvalet skapades utifrån rekommendationer från 
deltagarna i undersökningen (f.f. 1994). Vi valde att först träffa en av ALFAs 
och Grundens coacher för en intervju rörande deras arbete på föreningarna och 
lite kort om vad föreningarna står för och innebär. De rekommenderade sedan 
personer de trodde var villiga att ställa upp på en intervju med oss som vi sedan 
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fick kontakta för att berätta mer om syftet med vår undersökning. Därefter har 
de utvalda bestämt om de ville deltaga eller inte i vår undersökning. 
 

6.7.1 Intervju 
 
Den form av intervju vi använt för vår undersökning är djupintervju som vi 
genomfört med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 3 och 4). En del utav våra 
informanter fick 26 frågor, medan andra fick 31. Anledningen till det var att vi 
från början räknade med att informanterna i den ena föreningen endast var 
medlemmar. Det visade sig vid intervjutillfället att de även arbetade i 
föreningen. Utefter våra frågor skapade vi fem teman och ett tema var 
föreningens påverkan på det sociala livet och då använde vi frågorna; 
 
Tycker du att ditt arbete påverkar ditt sociala liv och vad tycker du blev den 
största förändringen blev i ditt liv, sen du blev medlem i föreningen?  De fyra 
andra temana baserades på liknande sätt på frågorna, se resterande frågor i 
bilagorna 3 och 4.   
 
Fördelen med djupintervju är att kunna ställa många frågor till få informanter, 
och därmed fått ut så mycket information som möjligt. Nackdelar med den här 
formen av intervju, är att det kan ta både lång tid att utföra intervjuerna och att 
analysera dem. Vi har följt Dahmströms (2000) riktlinjer gällande tid under 
intervju. För att informanterna skulle få den tid de behövde för att ge sina svar 
utan att stressa dem så att svaren blev framstressade fick de en och halv timme 
vardera, vilket gjorde att vi kunde samla in en större mängd information. Vi 
försökte undvika en skapad situation, som enligt Patel & Tebelius (1987) kan 
kallas för situationseffekt eller intervjuareffekt, dvs. att informanten känner sig 
underlägsen bara för att denne blir utfrågad, eller att forskaren utnyttjar sin 
ställning som utfrågare genom att informanterna fick ställa frågor till oss med. 
Vi använde oss av fasta för att undvika att ha alltför stora frågor med nästintill 
helt fria svar som göra att analysen av svaren kan bli en oöverskådlig process, 
det kanske kan vara svårt att sovra ut vad det egentligen är man har frågat efter 
respektive fått svar på (Dahmström, 2000).    
 
I vårt arbete kommer inre motivation till stor del att handla om egna känslor, 
funderingar och uppfattningar om Grunden och ALFA, och då kommer det 
förhoppningsvis innebära att intervjupersonen var intresserad av att berätta om 
det. Motivation är beroende av den personliga relationen som uppstår mellan 
intervjuare och informant under själva intervjun. Meningen är att 
kommunikationen mellan oss båda parter ska stimuleras genom att informanten i 
viss mån får prata om det som intresserar honom eller henne, dock får det inte ta 
överhanden (Patel & Tebelius, 1987). Vidare måste man ha i åtanke att sitt 

 26



kroppsspråk påverkar mer än vad man tror, ett höjt ögonbryn eller en 
mungipsryckning kan t.ex. uttrycka förvåning eller häpnad, vilket av 
informanterna kan ses som något negativt (f.f, 1987).  
 

6.8 Bearbetning 
  

6.8.1  Bearbetning och analysmetod 
 
Bearbetning och analys är beroende av den symbolform som den insamlande 
informationen har. Symbolformen representerar och kommunicerar 
verklighetens fenomen genom siffror och ord (Patel & Tebelius, 1987). Vi 
använder oss av kvalitativ forskning med ett inifrånperspektiv vilket bygger på 
förutsättningen att vi genom språket kan ta del av varandras världar. Forskarens 
värderingar och erfarenhet blir hans hjälpmedel och en förutsättning för tolkning 
av data. En närhet och öppen interaktion mellan informant och forskare sker 
(Patel & Tebelius, 1987). Vid en problemformulering gällande människors 
handlande i förhållande till hur de själva uppfattar sin livssituation krävs en 
omfattande analys av den verbala informationen, som ges vid en intervju. Det 
finns ett ytligt och ett mer djupgående sätt att förklara eller uttyda fenomen i vår 
verklighet. Vi gjorde en analys, vilket är ett mer djupgående sätt, då den erhålla 
informationen tolkar texten på ett djupgående sätt i relation till en teoretisk 
referensram.  
 
Vi använde oss av en illustrativ metod där vi gjorde beskrivningar utifrån den 
faktiska strukturen och innehållet i människors uttalanden. Två viktiga drag 
inom den illustrativa metoden är informationens ord – bas, som innebär att 
informanternas ordval eller uttryckssätt under intervjun är lika viktig som den 
övergripande betydelsen som härledes från svaret och som ska bevaras så långt 
som möjligt. Vid informationens halvstrukturerade form skapas olika 
dimensioner genom frågornas ordning i en intervju eller så innehåller de givna 
svaren en ordningsdimension (f.f, 1987). Analysen sker dels som en 
översättning, av människors egna förklaringar och uppfattningar och dels som 
kodning där man vill föra upp det underförstådda eller omedvetna till ytan. Vid 
bearbetning av kvalitativ information sker ett samspel mellan forskare och text. 
Forskarens förmåga till inlevelse, förförståelse och öppenhet samt teoretiska 
referensram är avgörande för själva tolkningen. Patel & Tebelius (1987) menar 
att ”strävan är att bygga upp en förståelse för den helhet texten speglar och det 
sammanhang den befinner sig i.” (Patel & Tebelius, 1987, s. 127).  
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7. Resultat, tolkning och analys 
7.1 Presentation av insamlat material 
 
Vi har valt att presentera det insamlade materialet i form av citat från svaren vi 
erhöll under de olika intervjutillfällena. Svaren presenteras utefter fem 
uppställda teman, vilka är föreningens betydelse för det sociala livet, 
utbildning och arbete, framtiden, coachning samt stämpling, där vi citerar 
vad olika personer har sagt om samma sak. Vi valde dessa fem teman, eftersom 
vi hade mellan 26 och 31 frågor som vi ställde och dessa teman täcker in största 
möjliga del av de svar vi har samlat in. Anledningen till att vi valt just de här 
fem teman är att de besvarar vårt syfte och våra frågeställningar. Tema ett, två 
och tre berör frågeställningar gällande föreningens betydelse för föreningens 
medlemmar i fråga om identitetsskapande, självkänsla och delaktighet. Det 
fjärde temat tar upp frågeställningen angående coachning och det femte och sista 
temat handlar om frågeställningen rörande stämpling och synen på 
funktionshinder. Temana kan i viss mån överlappa varandra, men det vi tittar 
närmare på i socialt liv är t.ex. vänner, kärlek och självkänsla. Vi har valt att ge 
alla informanter fingerade namn. I vårt resultat heter informanterna Pelle, Calle, 
Bettan, Markus och Charlotta.  
 
Vi har valt att utesluta ett fåtal frågor, eftersom dessa är faktafrågor. Det rör sig 
om frågor om namn, ålder och hur länge de har varit medlemmar samt arbetat i 
föreningen. Hur länge de har arbetat och varit medlem i föreningen hade vi med 
för att få ett hum om hur insatta de är i föreningens verksamhet, vilket kan 
påverka svarens pålitlighet.  
 

7.1.1 Föreningens betydelse för det sociala livet 
 
Under detta tema räknar vi in frågor gällande vilken förändring medlemmarna 
själva upplever att föreningarna har haft för deras sociala liv, som t.ex. vänner, 
kärlek, kontaktnät och självkänsla. När vi ställde frågan ”tycker du att ditt arbete 
påverkat ditt sociala liv, ifråga om självkänsla?” till informanterna, svarade de:  
 
”Mitt självförtroende har blivit bättre, förut stammade jag alltid när jag skulle 
säga något, men nu känner jag mig säker på vad jag säger och folk lyssnar på 
mig”. / Pelle 
 
”Mitt arbete på Grunden har gett mig mycket, starkare självförtroende och en 
känsla av att mitt arbete är viktigt och betyder något. Jag har lättare att 
uttrycka mig och för att prata med andra människor… jag har lärt mig att jag 
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klarar av det mesta själv. Jag behöver inte backa och säga att jag inte kan, jag 
tar för mig…”/ Calle 
 
”Mitt självförtroende och självkänsla har stärkts jättemycket de två senaste 
åren, sen jag började arbeta som sekreterare”./ Bettan 
 
”ALFA har påverkat mitt självförtroende väldigt starkt, för att jag får lön för det 
jobb jag utför, jag får jobba i min egen takt, på bestämda tider, vi jobbar på 
samma villkor allihopa… Utan ALFA skulle jag vara samma person, men jag 
skulle inte vara lika stark, ju fler man är, desto starkare blir man”./ Markus 
 
”Jag har blivit väldigt mycket starkare som person, och om jag är ledsen kan 
jag gå till coachen för att få stöd”./ Charlotta 
 
Det vi kan utläsa av informanternas svar, är att alla upplever att de har fått 
starkare självförtroende och självkänsla tack vare föreningarna.   
 
När vi däremot tittar närmare på vilken betydelse föreningarna har på det sociala 
kontaktnätet erhöll vi varierande svar. När vi frågade Pelle och Calle vilken roll 
föreningen spelar för det sociala kontaktnätet, menar de att; 
 
”Mitt arbete på Grunden har inte påverkat mitt liv nämnvärt. Jag umgås med 
samma vänner som innan. Min flickvän träffade jag också genom kompisar”/ 
Pelle. 
 
”Mina arbetskamrater är mina arbetskamrater, vänner har jag på annat håll” / 
Calle.  
 
De upplevde inte att föreningen spelade någon roll för det sociala kontaktnätet, 
medan Bettan, Markus och Charlotta tyckte att föreningen spelade stor roll både 
gällande kärlek och gällande vänner;   
 
”Positiva saker som Grunden fört med sig, jag har fått fler vänner, ett större 
socialt kontaktnät, både från Sverige och utomlands. Dessutom har jag träffat 
min fästman på Grunden. Men jag har många vänner som inte har något med 
Grunden att göra…” / Bettan 
 
”Jag tror att det är lättare att hitta kärleken i en förening som ALFA, samtidigt 
som det inte är lättare. Det spelar ingen roll om det är på ett vanligt arbete eller 
om det är här på ALFA, kärleken dyker bara upp. Jag har en tjej på gång, som 
jag träffat genom ALFA… Mitt sociala liv är till och från, men tack vare ALFA 
fann jag kärleken… … jag har även fått fler vänner… men skulle det komma fler 
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medlemmar skulle det sociala kontaktnätet bli större, det skulle vara bra”. / 
Markus 
 
”Jag träffade min kille på ett café genom en träff som, anordnats av 10:an. Jag 
tycker det är lättare att hitta kärleken genom föreningar som ALFA och 10:an… 
Jag har fått fler nya vänner, vilket jag annars har svårt för att skaffa… alla 
hjälper varandra och jag mår psykiskt mycket bättre… jag har alltid någon att 
prata med och slipper sitta hemma och deppa”./ Charlotta 
 

7.1.2 Utbildning och arbete     
 
Under det här temat har vi tittat på medlemmarnas utbildning, samt jämfört 
deras tidigare arbeten, med arbetet de utför föreningen. Det vi ville ta reda på, 
var utbildningens och arbetets påverkan på deras liv. På frågan om vad de har 
för utbildning och de har gått i särskolan eller inte, om de i så fall har trivts? De 
flesta svarade att särskolan har påverkat dem negativt, och hade hellre gått i 
vanlig klass. Dock är Pelle osäker på om särskolan påverkat hans liv, då han 
säger att;  
 
”Jag har gått i vanlig skola fram till mellanstadiet, sen gick jag särskola i 
högstadiet och gymnasiet. Jag gick industriprogrammet och tänkte plugga 
vidare efter det, men när jag blev farsa fick jag lägga dessa planer på hyllan… 
Jag vet inte vad som hade varit annorlunda om jag inte gått i särskola, ungefär 
som att säga om jag hade spelat på den och den lottoraden så hade jag ju 
vunnit!” / Pelle 
 
Medan Charlotta, Calle och Markus är inne på en annan linje;   
 
”Jag började i särskola när jag var fyra år, men hade hellre gått i vanlig skola 
med särskilt stöd… i särskolan fick jag ju inte lär mig mycket, jag fick bara höra 
att jag inte kunde lära mig något. Saker som sex och samlevnad fanns inte ens i 
våra läroböcker!” / Calle  
 
”Jag har gått i särskola i större delen av mitt liv, men har aldrig gillat det. Jag 
gick i vanlig klass i lågstadiet, och mina klasskompisar då mobbade mig inte. 
Det gjorde särskoleeleverna. När jag började i gymnasiet skulle jag gå ett 
program, men lärarna visste inget om mitt funktionshinder, så jag slutade”. / 
Markus 
 
”Jag har gått i särskola på en fyraårig konsumtionsutbildning på gymnasienivå. 
Jag har alltid gått i särskola men jag hade hellre velat gå i en vanlig klass då 
det är svårt att få jobb när man inte har några riktiga betyg. I framtiden vill jag 
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att samhället inte ska slänga in oss på särskola, som jag hatade, då lärarna inte 
brydde sig om mig och jag fick ingen hjälp”. / Charlotta 
 
Calle, Markus och Charlotta har alla gått mellan 9-13 år i särskolan och deras 
erfarenheter är överlag negativa. Skillnader från Pelles svar, kan bero på att han 
enbart har gått högstadiet och gymnasiet i särskolan. 
 
När vi frågade om de tycker det är någon skillnad på deras arbete i föreningen 
och tidigare arbeten, svarade alla fem att de känner att de har ett riktigt arbete att 
gå till, och de verkligen gör någon nytta. Eftersom alla svarade nästan identiskt, 
redovisar vi endast de mest utförliga svaren, som vi fick från Calle, Bettan och 
Charlotta.  
 
”Jag har haft 17 praktikplatser innan jag började jobba på Grunden. Nu är jag 
ordförande här… eftersom jag har gått hotell – och restaurangprogrammet, har 
jag oftast jobbat inom den branschen, men där trivdes jag inte! Men mitt jobb 
nu känner jag ändå är viktigt, det ger så många andra något, jag känner också 
att jag har ett riktigt jobb”. / Calle 
 
”Jag har jobbat tidigare som växeltelefonist och köksa på olika krogar… i och 
med att jag är utbildad inom köks- och restaurangprogrammet på gymnasiet. 
Idag jobbar jag som nationell och internationell sekreterare… jag känner att 
jag utför ett riktigt jobb, vilket är viktigt för självkänslan... jag vet att det är en 
daglig verksamhet, men jag har aldrig den känslan, jag går till jobbet, inget 
annat”. / Bettan 
 
”Tidigare arbeten har varit i kök, men där blev jag mobbad i flera år så mitt 
arbete på ALFA är mycket bättre, här blir jag accepterad för den jag är. I 
framtiden vill jag att vi ska ha rätt till riktiga jobb med riktig lön”. / Charlotta  
 
Det alla säger är det viktigaste är att de känner att de har ett riktigt jobb, dels 
som Bettan säger, att hon känner att hon går till jobbet och inget annat och dels 
det som Calle säger, att hans jobb är betydelsefullt för andra.   
 

7.1.3 Framtiden  
  
Här kommer vi att titta lite närmre på medlemmarnas tankar och drömmar om 
framtiden gällande delaktighet i samhället. Medlemmarnas drömmar om 
framtiden var överlag väldigt överrensstämmande. De har alla drömmar om att 
ha samma rättigheter och värde som alla andra.  
 

 31



”Jag vill att människor med intellektuella funktionshinder ska ha samma 
rättigheter som människor utan funktionshinder, därför vill jag inte ha lagen 
LSS, varför ska vi ha en särskild lag? Inryms inte vi i lagarna som rör alla 
andra människor? Mosa LSS!” / Calle 
 
”Jag vill att alla människor ska ha samma värde och rättigheter. Jag vill kunna 
bo var jag vill, ha vilka kläder jag vill, ingen ska berätta för oss 
funktionshindrade vad vi ska göra eller hur vi ska leva… därför är Grunden 
viktig, vi hjälper människor som har svårt att föra sin talan och få andra 
människor att lyssna på honom/henne”. / Pelle 
 
”Grunden är väldigt viktig för föreningens medlemmar och för hela samhället 
… man behöver inte ha ett funktionshinder för att vara medlem, jag skulle bli 
glad om andra människor kom hit och fick höra att vi inte har rätt till att skaffa 
barn, gifta oss eller bara att gå ut och ta en öl”. / Bettan 
 
”Jag vill se i framtiden att människor med funktionshinder har rätt till samma 
jobb som andra med riktig lön och att vi blir sedda som jämställda medborgare. 
Jag skulle även vilja skaffa familj i framtiden vilket är väldigt svårt idag”. / 
Markus 
 
”Jag skulle vilja förändra samhällets människosyn, hur samhället ser på oss 
funktionshindrade… jag vill ha jobb med riktig lön som alla andra… jag vill få 
tillbaka mina barn och slippa att de slänger in oss på särskola”. / Charlotta 
 
De känner alla att de är utanför i samhället, även om vi lever i en demokrati 
känner alla att de inte har samma värde och rättigheter som alla andra. 
Samhällets syn på funktionshinder är något som enligt informanterna ligger i 
vägen för att bli delaktiga.  
 

7.1.4 Coachning 
 
Medlemmarna fick frågan ”hur tycker du att coachningen fungerar? Vad finns 
det för för- och nackdelar med coachning? Vad skulle kunna förändras?”  
 
”Jag tycker att coachningen fungerar lite si och så. Det som är bäst med 
coachningen är att dom är mänskliga, dom lyssnar på oss.… det som inte 
fungerar så bra, är att coacherna ibland går för sig själva, och pratar om oss 
med utomstående människor… coacherna ska inte prata över huvudet på oss, 
utan lyssna på oss mer… det känns som om de tar hand om oss då, och på 
Grunden ska det inte finnas någon personal, bara medarbetare.” / Bettan 
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”Jag tycker att coachning fungerar bra (dock ser sig han omkring innan han 
svarar på frågan och undrar om någon coach är i närheten). Coacherna tillåter 
alla att göra fel, dom fattar inga beslut åt någon utan hjälper bara oss själva 
och göra det, dom pushar oss. Det som jag tycker fungerar mindre bra med 
coachning är att coacherna inte pratar med varandra. Den ena säger si och den 
andra säger så, vilket gör att jag känner mig förvirrad”. / Pelle 
 
”Jag tycker att coachningen fungerar väldigt bra och coacherna är väldigt 
snälla. Jag har inget negativt att säga om coacherna.” / Charlotta 
 
”Vi har inga skiljda möten, utan coacher och medarbetare har möten och 
arbetar tillsammans, vilket bidrar starkt till ett bra samarbete. Jag tycker att 
coachning fungerar bra för det mesta, det som är mindre bra är när coacherna 
går för sig själva, att de har egna coachmöten och utför en del arbete utan oss 
andra, coacherna ska ju inte utföra det stora arbetet utan bara vägleda oss rätt. 
Det känns lite som om de går bakom ryggen på oss”. / Calle 
 
”Jag tycker att coachning fungerar väldigt bra och att det finns en massa 
fördelar med coachning, men en nackdel är att coachen ibland pratar lite för 
mycket men då är det bara att be honom stanna upp. Coacherna är enbart till 
för att stödja oss. Det jag blir mest irriterad över är att LSS-handläggarna har 
fått för sig att coacherna tar hand om oss på ALFA, men det är faktiskt vi själva 
som skapat ALFA. De stora tanterna och gubbarna sitter och säger ”vad bra att 
ni tar hand om dem” men då brukar coachen svara ”nej, vi tar inte hand om 
dem, vi tar hand om varandra”. / Markus 
 
Alla har samma positiva syn på coachning och de ser coacherna som 
medarbetare som hjälper till att pusha dem i rätt riktning. Viktigt att poängtera är 
dock att alla som upplever något negativt med coachningen, säger samma sak, 
vilket är att det råder en bristande kommunikation. T.ex. säger Bettan och Calle 
att de känner att de går bakom ryggen eller pratar över huvudet, när de ”går för 
sig själva” eller pratar med utomstående om dem.  
   

7.1.5 Stämpling och utanförskap 
 
Här ställde vi frågan om informanterna någon gång känt sig annorlunda och 
särbehandlade p.g.a. sitt funktionshinder. Vi frågade också om deras egen syn på 
funktionshinder har förändrats sedan de blev medlemmar i föreningen. Alla 
informanterna utan Pelle har någon gång känt sig annorlunda eller 
särbehandlade pga. sitt funktionshinder men de har idag accepterat det. 
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”Jag tycker vi funktionshindrade är stämplade, eftersom vi har en egen lag. 
Mosa LSS! Mosa gruppboenden! Med LSS pekas vi ju ut som några särskilt 
behövande Ufon! Jag gillar inte att vi ska bo i gruppboende, där får vi inte leva 
som vi vill. Som det ser ut nu finns det för många som tar hand om oss och på 
det viset blir man ju stämplad som en behövande människa… men det tycker jag 
borde vara en självklarhet, inte bara ifråga om funktionshindrad eller inte”. / 
Calle  
   
”Jag har aldrig känt mig annorlunda eller blivit konstigt bemött på grund av 
mitt funktionshinder. I framtiden vill jag att man t.ex. ska kunna bo var man vill, 
ha vilka kläder man vill, ingen ska berätta för oss funktionshindrade vad vi ska 
göra eller hur vi ska leva. Begreppet utvecklingsstörd gör att man känner sig 
stämplad. Det är inget kul att höra utvecklingsstörd om sig själv eller där 
kommer den där utvecklingsstörda jäveln”. / Pelle  
 
Markus, Bettan och Charlotta upplever att samhällets syn på funktionshindrade 
är dålig vilket gör att de känner sig annorlunda och särbehandlade.  
 
”Jag ser mig själv inte som funktionshindrad, jag har levt med det sedan 
födseln… mitt funktionshinder syns mycket på utsidan och både barn och vuxna 
tittar på mig, men barn frågar i alla fall vad det är för fel på mig. Jag önskar att 
alla gjorde så. Då kan jag berätta vad det är, så slipper dom glo. Jag tycker 
samhällets syn på oss funktionshindrade är dålig. T.ex. får jag inte söka samma 
jobb som alla andra, utan jag blir skickad till daglig verksamhet. Därför är jag 
väldigt glad för mitt jobb på ALFA!” / Markus 
 
”Jag har idag accepterat att jag har ett funktionshinder som jag måste lära mig 
att leva med. Det finns där, men det är inget som får hamna i centrum för då 
tappar jag självförtroendet direkt. Även för oss funktionshindrade ser världen 
olika ut. Mitt jobb är väldigt viktigt så att folk får lära sig mer om oss som 
människor och inte som det handikapp vi har. Attityder i samhället måste 
förändras, jag hör ofta barn kalla varandra för CP och mongo, det känns inte 
bra att inte fler reagerar på det. Ibland när vi är ute på jobb kan vi bli bemötta 
med att ”experter” anser att ”det är väl bra att ni kallas för utvecklingsstörda, 
det är väl bra att ni har stödpersoner och personal, det är väl inget fel med att 
kallas si eller så?” Nej, vi på Grunden arbetar inte så och experterna finns hos 
oss som lever med funktionshinder!” / Bettan 
 
”Jag har växt med mitt funktionshinder och accepterar idag det, det var mycket 
svårare förr när jag var yngre. Jag har ofta känt mig annorlunda och utanför, 
jag blev både mobbad och särbehandlad i skolan av elever och lärare. Jag 
skulle vilja att samhällets syn på oss med funktionshinder förändrades i 
framtiden. Det är därför våra föreläsningar är så viktiga, för då får alla andra 
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veta att vi inte är dumma i huvudet, vi behöver bara längre tid för att lära oss, 
annars är vi som alla andra. Det är viktigt att vi får synas, att samhället ser oss 
som vanliga människor”. / Charlotta  
 
Calle anser att lagen LSS stämplar människor med funktionshinder då de inte får 
bo var de vill eller ta del av de jobb de vill. Även Markus känner sig 
särbehandlad då han säger att han inte får söka samma jobb som alla andra. Pelle 
däremot känner sig inte annorlunda pga. sitt funktionshinder men han känner sig 
ändå särbehandlad då han inte får bo där han vill. 
 

7.2 Tolkning och analys av insamlad data 
 
I det här avsnittet kommer vi att gå djupare in på de svar vi har erhållit från 
informanterna på de olika temana. Dock kommer tolkningen presenteras i 
löpande text, eftersom det mesta flyter in i varandra. Här presenteras 
tolkningarna på en empirisk nivå, de teoretiska tolkningarna kommer i nästa 
kapitel.  
Det viktigaste för medlemmarna i föreningarna ifråga om det sociala livet, 
verkar inte vara att man skaffar vänner genom föreningen, utan ett arbete. Dock 
skilde sig svaren åt mellan de båda föreningarna. Två informanter tyckte att de 
endast hade arbetskamrater i föreningen och vänner på annat håll, där t.ex. Calle 
och Pelle menar att deras arbetskamrater endast är arbetskamrater.  
 
Markus och Charlotta säger att föreningen spelar stor roll för deras sociala liv. 
Markus önskar fler medlemmar, vilket skulle innebära större socialt kontaktnät, 
och Charlotta menar att hon tack vare föreningen slipper sitta hemma och deppa.  
Det kan bero på att de som inte såg sina arbetskamrater som vänner är 
medlemmar i en större förening som dessutom har funnits längre. Där har de 
hunnit längre med att skapa specifika arbetsuppgifter, vilket är nödvändigt 
eftersom organisationen är större.  
 
Några informanter har träffat kärleken i föreningen, och de som har gjort det är 
dessutom de som tror att det underlättar att vara med i en förening för att träffa 
sin kärlek. Pelle hade dock träffat sin kärlek genom kompisar, medan Markus 
trodde att det både var lätt och svårt att träffa någon. En viktig poäng med att det 
var både svårt och lätt, var att han jämförde föreningen med ett vanligt jobb, att 
kärleken kan dyka upp var som helst. Det kan betyda att han jämför sitt eget liv 
med alla andras, då han nämner att han ser sitt jobb som ett riktigt jobb.  
 
Särskolan var något som inte uppskattades av våra informanter. Främst för att 
den bidrog till utanförskap och mobbing. Förmodligen ogillade de flesta 
särskolan, eftersom de blev stämplade av andra, och upplever sig själva på ett 
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visst sätt, som annorlunda. Pelles svar på den här frågan är väldigt intressant, då 
han säger att han inte vet om det skulle ha gjort någon skillnad att gå i vanlig 
klass och jämför det med att spela på lotto, det går faktiskt inte att vara säker. 
Precis som för vilken människa som helst, är det inte positivt att bli klassificerad 
att vara sämre än någon annan. T.ex. för barn i unga år som inom idrotten aldrig 
får uppleva känslan av att bli vald först till fotbollslaget på rasterna eller 
mobbade människor som hela tiden påminns att de är dåliga. Att gå i särskola 
verkar vara en enda lång påminnelse enligt Charlotta, som dessutom upplevde 
att ingen lärare brydde sig eller att hon i senare livet blev mobbad av sina 
arbetskamrater.   
 
Arbetet betyder mycket för informanterna., både ifråga om självkänsla och om 
identitetsskapande. Bettan, Charlotta och Calle säger att deras jobb r viktigt för 
dem själva, och att de känner att det är betydelsefullt eftersom de får var den de 
är och att de gör något för andra. Pelle är inne på samma linje, men nämner att 
det viktigaste med hans jobb är att föra andra människors talan. Att känna att det 
arbete man gör betyder något är viktigt för våra informanter. Än viktigare blir 
det säkerligen, eftersom de själva säger att de inte får några vanliga arbeten som 
alla andra, de anstränger sig kanske mer än vad de annars skulle ha gjort, om de 
hade gått på daglig verksamhet. Många nämner olika praktikplatser de haft 
innan de började arbeta för föreningarna, men ingen har trivts lika bra som de 
gör nu. Men ingen människa vill placeras någonstans där den inte känner sig 
hemma, vare sig det gäller arbete eller någonting annat.  
 
Coachning upplevdes som enbart positiv på den mindre utav föreningarna. 
Charlotte var enbart positiv och likaså Markus. Dock är Markus en utav 
grundarna i sin förening, vilket gör att vi tror att han har svårt att vara objektiv. 
Medlemmarna i den lite större föreningen var lite kluvna angående coachningen. 
De upplevde att coacherna var väldigt bra på att lyssna och att pusha dem i rätt 
riktning, men att de samtidigt går för sig själva och diskuterar med andra 
människor om vad som sker i föreningen, de känner sig lite överkörda. Det här 
nämner både Calle, Pelle och Bettan. Förmodligen har det lite att göra med 
föreningens storlek, större organisation kräver fler inblandade människor och 
därmed fler viljor. Därför kanske medlemmarna känner att coacherna främjas 
ifrån dem en aning, men organisationen som helhet kräver alltid att några styr 
den, dock är det meningen att det ska göras tillsammans. Föreningen bör fungera 
som ett fotbollslag, coacherna pushar på spelarna att göra det de kan, inte vad de 
inte kan.  
 
Stämpling var ett ämne som informanterna hade mycket intressant att berätta 
om. Alla kände sig stämplade på ett eller annat vis, Calle och Pelle kände sig 
t.ex. stämplade för att de inte får bo var man vill och Calle menar nämner också 
att han vill mosa LSS, en lag som reglerar hans liv. De övriga tre informanterna 
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menade också att det övriga samhällets syn på funktionshinder är dålig. Alla är 
överens om att de största anledningarna till att de kände sig stämplade, var att de 
inte får leva som alla andra, att de kallas för det och det och att de innefattas av 
en egen lag. Det som förmodligen ställer till problem för de funktionshindrade, 
är att det finns grader i hur funktionshindrad en människa är. Därför väljer ”de 
som bestämmer” att inte kategorisera upp människor ytterligare. Problemet med 
lagen, LSS, är förmodligen detsamma. Vissa människor behöver verkligen 
stödet de har rätt till via LSS, medan andra absolut känner att de klarar sig utan. 
Vi tror att de också är en rent organisatorisk fråga, om alla olika grupper 
människor skulle kategoriseras, skulle mängden arbete för att hålla reda på vad 
vi olika individer har rätt och inte rätt till vara enorm. Visserligen behöver man 
inte dela upp alla, men vi anar att det har lite med saken att göra, att man drar 
alla funktionshindrade över en kam när det gäller t.ex. LSS och rätt till att skaffa 
familj. De här frågorna är de som alla inom föreningarna vill ändra på, att man 
som funktionshindrad ska ha samma rättigheter som alla andra. För att känna sig 
delaktig i sitt eget bestämmande behöver människor ha kontroll över sitt eget 
liv. Att kunna välja vilket jobb man vill, var man ska bo och att skaffa familj är 
något som de flesta tar för givet, men om vi tittar på vad informanternas tankar 
om framtiden är, ser vi att det inte föreligger så för alla. Många 
funktionshindrade skaffar ändå barn, men har inte rätt att ta hand om dem. Det 
är visserligen inte rätt att föda fram ett nytt liv utan att ha för avsikt att ta hand 
om det, men problemet är att det inte finns några bestämmelser för oss utan 
funktionshinder när det gäller rätten till att bilda familj. Det tvistas t.ex. om 
alkoholism är något som går i arv, om så är fallet, ska en nykter alkoholist ha 
rätt att skaffa barn eller inte? Föreningarna arbetar inte bara för att ge 
medlemmarna stöd och föra deras talan, utan också med att visa det övriga 
samhället att funktionshindrade människor ska bli delaktiga i samhället. För att 
alla ska bli en del av vårt samhälle krävs inte bara att vi säger att det är ok att 
alla är det, utan det krävs också att man ändrar attityd.           
         

7.3 Teoretisk analys  
 
I denna del av uppsatsen kommer vi att redovisa våra tolkningar och analyser av 
resultaten med utgångspunkt i de valda teorierna. 
 
Människan har en föränderlig identitet och olika roller som uppstår i olika 
sammanhang. Genom att man kan välja identitetssystem, dvs. välja hur vi vill 
definiera oss själva ger vi människorna runt oss en bild av hur vi uppfattar oss 
själva (Andersson, 2005). Identiteten kan vara självdefinierad eller definierad av 
andra och formas under hela livet i samspel med omgivningen. Andersson 
(2005) menar att har personen i fråga en avvikande identitet som exempelvis 
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funktionshindrad kan andras åsikter och stämpling skapa en självuppfyllande 
profetia.  
 
Det de flesta av våra informanter tar upp under intervjun är att funktionshindret 
aldrig får stå i centrum, utan att de som människa är det viktiga. De är inte 
funktionshindrade utan de har ett funktionshinder. Tar funktionshindret en för 
stor plats i deras liv skapas en identitet som funktionshindrad. Genom att de 
tvingades gå i särskola blev de även utpekade som annorlunda, istället för att få 
gå i en vanlig klass med extra hjälp. En informant kände sig ”insvängd i 
särskolan”, det blev en plats för de avvikande att vistas på. Informanten sade att 
det är viktigt att de får synas, att samhället ser dem som vanliga människor, de 
är inte dumma i huvudet, de behöver bara längre tid att lära sig. Genom 
särskolan upplevde de att de blir sedda på ett negativt sätt, inte som ”vanliga” 
människor” om de blev sedda överhuvudtaget, menade informanten. Några av 
informanterna menade att särskolan gav en stark prägel på deras liv och därmed 
deras identitet. Omgivningen har en stark påverkan på en människas identitet 
och därmed har vänner det. Informanterna uppgav olika svar gällande vänner, en 
del tyckte att det var lättare att både hitta vänner och kärlek på föreningarna 
medan andra enbart såg föreningens medlemmar som arbetskamrater medan de 
hade vänner utanför föreningarna. Tideman (1996) menar att genom se 
människor med funktionshinder som en homogen grupp, istället för att se dem 
som män och kvinnor med olika livsvillkor och förhållningssätt, skapas en 
stereotyp bild av funktionshindrade som ger stark stämpling. Människor med 
funktionshinder ses ofta som en enskild grupp men enligt Habermas (1987) 
behöver de för de inte känna en grupptillhörighet. De informanter som kände att 
det var lättare att skaffa sig nya vänner genom föreningen och uppgav att de fått 
nya vänner, berättade även att deras sociala liv förändrats markant sedan de blev 
medlemmar i föreningen, de hade inte många vänner utanför föreningen. De 
som skaffat vänner genom föreningen skapade därmed enligt Habermas (1987) 
en gruppidentitet. 
 
Några av våra informanter sa att de kände sig utanför, särbehandlade och 
annorlunda i samhället. En informant menade att i skolan fick hon ingen hjälp av 
lärarna och hon blev mobbad av sina klasskamrater. En annan menade att pga. 
att hans funktionshinder är synligt så glor människor på honom och han blir 
stämplad som avvikande. Identiteten som avvikande gör sig påmind genom 
mobbning i form av glåpord, att läraren ignorerar en eller att folk glor. De flesta 
av våra informanter sa att de kände sig mer särbehandlade och utanför som 
yngre vilket vi kopplar till Tidemans (1996) teori om att barn och ungdomar 
med funktionshinder på ett tidigt stadium, t.ex. när de börjar i skola, 
konfronteras med ett visst normalitetsideal, då barnen får reda på att de inte 
uppfattas som normal. Därmed sätts funktionsnedsättningen i fokus och en 
identitet som avvikande formas. De flesta informanterna berättade att de känt sig 
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mer annorlunda, funktionshindrade och utanför innan de fick kontakt med 
föreningarna. På föreningarna blir de accepterade för vilka de är. I och med att 
alla har någon typ av funktionshinder skapar funktionshindret ingen avvikelse. 
De upplever en identitet som människa, som den de är, inte som 
funktionshindrad. Medlemmarna känner sig starkare som person genom 
föreningarna, då en informant sa att han skull vara samma person utan 
föreningen men inte lika stark, ju fler man är, desto starkare blir man.   
 
Utav de svar vi fått av våra informanter kunde vi utläsa att medlemmarna på 
ALFA och Grunden upplevde att föreningarna hade stor betydelse gällande 
deras självkänsla. Självkänsla har att göra med begrepp som skam och stolthet. 
På föreningarna kände de sig stolta över sitt arbete, de visste att deras arbete var 
betydelsefullt, inte enbart för dem själva utan även för andra, vilket skapade en 
hög självkänsla. En informant nämnde att hon vet att det är en daglig 
verksamhet men för henne är det ett riktigt jobb där hon gör något betydelsefullt 
och framför allt så får hon en riktig lön, annars skulle hon inte vara där. Genom 
ett ökat socialt kontaktnät, att de får betalt för det arbete de utför, att de känner 
sig accepterade på sitt arbete, stärks deras självkänsla. De säger i intervjuerna att 
de känner att de har en egen förening där de stöttar varandra, där alla är lika 
värda och där de andra lyssnar på deras åsikter. Vi antar att pga. att de använder 
sig av coacher istället för personal eller stödpersoner på föreningarna stärks 
ytterliggare självkänslan. De ses alla som medarbetare där ingen styr och ställer 
mer än någon annan, deras jobb blir minst lika viktig som coachernas. Personal 
eller stödpersoner används inom omvårdnaden, där någon särskild (personal) tar 
hand om någon om anses vara behövande medan en coach inte tar hand någon 
utan är till för att stötta. Coachen ses inte som en auktoritet med makt utan som 
en jämställd medarbetare. Vi kan se att medlemmarnas tro på sig själva har 
stärkts genom att de började arbeta på föreningen då en informant berättar att 
han har slutat stamma och vågar ta mera plats i offentliga sammanhang sen han 
började arbeta där. En annan att han tar för sig mera och tror på sig själv och kan 
uttrycka sig bättre, han vet att folk runt om lyssnar på vad han har att säga. En 
informant sade att han har lärt sig att han klarar av det mesta själv, han backar 
inte och säger att han inte kan. Enligt Brusén & Hydén (2000) är den egna 
självbilden och självdefinitionen social och bestäms av hur personer bemöts och 
värderas av andra vilket vi kan märka då medlemmarna upplever att deras 
självkänsla har stärkts genom föreningen, då de har ett riktigt jobb och vänner 
där. På föreningarna känner de sig hemma och de sociala banden är trygga, det 
märks att de trivs på föreningarna. Genom att bli stämplad som exempelvis 
utvecklingsstörd skapas en identitet av andra och därigenom försvagas den egna 
självkänslan (Brusén & Hydén, 2000). Dessutom har begreppet utvecklingsstörd 
en negativ klang idag och en del av medlemmarna i föreningarna berättade att de 
blivit mobbade och känt sig annorlunda pga. sitt funktionshinder. Därmed 
förändras den egna självbilden. Repstad (1998) och Andersson (2005) menar att 
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det blir till en självuppfyllande profetia, genom att personen får höra att han/hon 
är annorlunda och börjar själv tro på det. Det blir risk att funktionshindret 
hamnar i centrum istället för individen och en känsla av skam kan uppstå. Några 
av våra informanter uppgav att de inte tänker på att de har ett funktionshinder 
eller att de inte försöker tänka på det. De säger att de har börjat acceptera att de 
har ett funktionshinder men att det inte får stå i centrum för då tappar man 
självförtroendet helt. På föreningarna har alla någon form av funktionshinder 
men det är inte relevant utan de ser till människan. Det förekommer ingen 
stämpling på föreningarna och därmed blir det ingen självuppfyllande profetia.  
 
Överlag kan man här se att de flesta av våra informanter kände sig utanför och 
stämplade pga. sin tid i särskolan. De flesta menar att de hellre skulle ha gått i 
vanlig skola med särskilt stöd. Dock kan man ställa sig frågan, om det ifråga om 
stigmatisering hade varit någon skillnad? Våra informanter önskade att de hade 
fått gå i vanlig skola, men om de ändå hade varit beroende av och fått särskilt 
stöd, kanske de hade blivit stämplade som behövande i alla fall. Förvisso hade 
det kunnat bli en vanesak för de elever utan stöd, hade de haft människor som 
behöver stöd omkring sig, hade de nog inte sett det som något konstigt. Grunden 
till uppfattningar skapas redan i barndomen (Goffman, 1963). Här kan vi koppla 
just att vara van vid något till det som Calle menar, att gruppboenden ska 
”mosas”. Gruppboenden innebär att människor utan intellektuella 
funktionshinder oftast inte kommer i kontakt med stigmatiserade människor, och 
när de väl gör det kan det uppstå problem (f.f, 1963). Risken att detta sker 
grundar sig förmodligen i det som Goffman (1963) menar, att vi andra är 
medvetna om de sociala spelreglerna vilka gör att vi kategoriserar människor 
som inte handlar efter dem som annorlunda. Calle menar också att LSS bör 
försvinna, och uttrycker sig på så vis att LSS stämplar honom som en särskilt 
behövande människa, han behöver vård. Stigmatisering kan även uppstå i detta 
fall, då en ickestigmatiserad människa tar hand om en stigmatiserad, Goffman 
menar att det bidrar till ett intrång i den privata sfären (f.f, 1963).  
 
Mycket av stigmatiseringen, stämplingen, verkar enligt våra informanter grunda 
sig i ordens betydelse och samhällets syn på funktionshinder. Utvecklingsstörd 
är t.ex. ett ord som enligt de flesta hade en väldigt negativ klang. Dessutom 
nämnde någon att det är samhällets dåliga syn på intellektuella funktionshinder 
som gör att barn kan kalla varandra för CP och mongo, utan att någon reagerar 
på det. Får man hela tiden höra något sådant, eller att man är annorlunda, 
kommer man till slut att tro på det. De funktionshindrade hade lärt sig leva med 
sina funktionshinder, men ville för den saken skulle inte att andra skulle påpeka 
det, det blir i så fall en självuppfyllande profetia (Repstad 1998, Tideman, 
2000). Det gör att vi andra också ser avvikandet som en sanning, och att den 
onda cirkeln inte bryts. Slutligen känner sig alla stämplade pga. 
arbetssituationen, de får inte söka samma arbeten som alla andra. Det grundar 
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sig dels på att de inte har ”riktiga” betyg och dels på att samhället inte tror på att 
intellektuellt funktionshindrade har något att erbjuda. Problemet med att anställa 
”avvikande” människor, grundar sig kanske inte enbart på att ingen vågar 
anställa, arbetsgivare kan vara rädda att anställa människor med funktionshinder 
för att han eller hon inte vet vad allmänheten kommer att tycka (Repstad, 1998). 
Det ger ytterligare en ond cirkel och det största problemet bottnar fortfarande i 
samhällets allmänna syn på avvikelser. Dock menade alla informanter att de 
känner sig mindre stämplade, tack vare föreningarna. De får vara sig själva. 
Dessutom får de arbeta med saker de känner är vettiga för dem själva och andra, 
vilket minskade känslan av att vara stigmatiserad som icke arbetsför.  
 
Coachningen inom föreningarna upplevdes på olika sätt av informanterna. 
Teoretiskt sätt bör det vara fråga om ett pedagogiskt och välfungerande samspel 
mellan medlemmarna och coacherna. Några utav informanterna menade att det 
fanns vissa brister i coachningen, då de upplevde att coacherna ibland gick 
utanför arbetsmodellen, som ska innebära att både coacher och medlemmar ska 
fungera som en enhetlig grupp. Besluten ska fattas gemensamt inom gruppen, 
gör de inte det följs inte arbetsmodellen. Habermas (1987) menar att 
kommunikation ska utgöra ett redskap för att upprätthålla gruppidentiteten och 
att det är viktigt att båda parter delar samma världsbild, efterföljs inte om den 
ena parten, i det här fallet coacherna, ställer sig utanför dialogen. Det några 
informanter menade, var att coacherna ibland ”gick för sig själva” och bestämde 
saker med varandra utan inblandning utav medlemmarna, och då skapas det 
enligt Habermas teorier ingen kommunikation och därmed ingen 
grupptillhörighet. Dock behöver detta inte innebära att coacherna inte längre 
delar medlemmarnas världsbild, det kan betyda att de behöver utöka sin 
världsbild något. Nya medlemmar som kommer till en förening har alla med sig 
sina egna världsbilder och Habermas menar att det i grupper kan krävas att 
någon bestämmer vilket den nu rådande världsbilden är (Connerton, 1976; 
Habermas, 1987). Det innebär att coacherna enskilt kanske måste bestämma sig 
för vilken världsbild som ska ”gälla” inom föreningen för tillfället. Coacherna 
behöver också en grupptillhörighet, och kommunicerar således med andra 
coacher för att skapa den. Dock menar Habermas att medlemmarnas 
grupptillhörighet inte ska spela någon större roll för att kommunikation ska 
kunna upprättas. Sålunda kan det alltså ske kommunikation mellan två grupper 
med olika gruppidentiteter, bara de tillsammans skapar en gruppidentitet. Det 
ena utesluter inte det andra, men det är en viktig aspekt ifråga om det 
pedagogiska samspelet. Medlemmarna kanske inte ser det så här, utan ser 
coacherna som en egen grupp som kommer att bestämma över dem, när de har 
möten utan dem, och skapar därmed en uppfattning i gruppen att coacherna gör 
något över huvudet på dem. Föreningar med oliktänkande människor arbetar allt 
som oftast efter en gemensam filosofi och gemensamma mål, problemet är att 
oliktänkande människor kan ha olika idéer om hur man uppfyller dessa mål. 
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Dock är det viktigt att ta till vara på dessa idéer istället för att se dem som 
problem. Det kanske är det som brister lite mellan coacherna och medlemmarna.     
 
Både föreningen Grunden och ALFA har som målsättning att de en dag inte ska 
behöva existera. I ett jämlikt och demokratiskt samhälle skulle de vara 
överflödiga. En målsättning med handikappolitiken är normalisering och 
integrering, att personer med funktionshinder ska leva ett normalt liv i jämlikhet 
och rättvisa, i gemenskap med andra människor (Tideman, 2000). Alla 
informanter hade en stor önskan inför framtiden, att de ska ha samma rättigheter 
som alla andra, att de ska kunna skaffa barn och få behålla det, att de själva ska 
kunna bestämma var de vill bo, att de ska få möjlighet till ett riktigt jobb med en 
riktig lön och att ingen ska bestämma över dem och deras liv. En informant 
menade att som det ser ut nu finns det för många som ”tar hand om andra”, 
vilket skapar en behövande människa vilket enligt Tøssebro (2004) hindrar full 
integrering i samhället. De vill ha stöd i vardagen för att bli fullt delaktiga 
medborgare i samhället, inte någon personal som styr och ställer över dem. 
Normaliseringsprincipen handlar just om att människor med funktionshinder ska 
bredas plats i samhället, de ska leva, bo och gå i skola bland andra och därmed 
slippa vara isolerade och utpekade (Grunewald, 1988). Trots att det är mer än 40 
år sedan normaliseringsprincipen kom har inte mycket hänt enligt våra 
informanter gällande boende och skola. Både ALFA och Grunden är emot alla 
metoder och modeller, de menar att de riktiga experterna på funktionshinder och 
allt som rör deras liv är dem själva. Skulle vi som forskare däremot använda oss 
av vad informanterna sagt om hur de vill att deras levnadsvillkor ska se ut inom 
begreppet normalisering, kan vi säga att de strävar efter statisk normalitet som 
just innebär att alla människor ska leva ett vanligt liv och den funktionshindrade 
ska inte anpassas utan levnadsvillkoren ska anpassas, likvärdiga den övriga 
befolkningens villkor (Tideman, 2000). Enligt oss är normaliseringsarbetet inom 
statistisk normalitet det begrepp eller synsättet som bidrar till ett jämlikt 
samhälle och delaktighet för alla på allas villkor. De andra två begreppen som 
handlar om en strävan mot det ”normala” och utgår från att individen är 
”onormal” har bra mål och tillvägagångssätt för att göra den avvikande mer 
”normal”, men de kräver även att personen med ett avvikande beteende eller 
funktionshinder ska se på sitt funktionshinder som något negativt som måste 
förändras. Kopplar vi till Goffman (1963) kan vi säga att omgivningen då har 
stämplat eller stigmatiserat personerna med funktionshinder till något negativt 
som bör normaliseras. Vi kan anta att informanterna genom föreningarna 
kommer närmre en delaktighet i samhället, då deras självkänsla och identitet 
stärks. De har vetskapen om att föreningen stöttar dem och är på deras sida. 
Även genom informanternas arbete inom föreningarna som handlar om att de 
ska integreras i samhället och göra sig synliga påverkar deras enskilda kamp om 
att integreras i samhället och få samma rättigheter och möjligheter som alla 
andra. 
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8. Diskussion 

8.1 Diskussion och sammanfattning 

8.1.1 Sammanfattning av undersökningens syfte  
 
Syftet med vår undersökning var att belysa kommunikativa möten mellan 
personer som vistas på och arbetar i två olika föreningar för personer med 
intellektuella funktionshinder. Vi ville ta fasta på hur medlemmarna på de olika 
föreningarna upplevde de kommunikativa mötena med utgångspunkt i (teorier 
om) identitet, delaktighet, social konstruktion av verkligheten (social praxis), 
stigma och självkänsla. Mer specifikt ville vi med vår undersökning ta reda på 
av vilken betydelse människor med intellektuella funktionshinder upplevde att 
föreningarna hade för deras eget identitetsskapande, självkänsla och delaktighet. 
Vi ville även ta reda på hur föreningarnas medlemmar upplevde det pedagogiska 
samspelet mellan coacherna och dem själva och om medlemmarna i 
föreningarna upplevde att de var stämplade som funktionshindrade, annorlunda, 
utav andra? Och i så fall upplevde de att föreningen har minskat känslan av 
stämpling? 
 

 8.1.2 Allmängiltiga resonemang 
 
Vid kvalitativ forskning som vi bedrivit blir vår undersökning pålitlig genom 
våra tolkningar och erfarenheter då undersökningen bygger på informanternas 
svar av hur de upplever verkligheten. Vi måste därför anta att informanterna har 
givit oss ärliga svar under intervjutillfället. Vi kan också anta att resultaten är av 
hög validitet och reliabilitet då våra informanter är väl insatta i föreningens 
struktur eftersom de arbetar med föreningen själva. Vi har återgivit 
informanternas svar i form av citat för att för att få ett så verklighetsnära resultat 
som möjligt och därmed styrka validiteten i undersökningen. Med förståelse och 
engagemang har vi försökt leva oss in i informanternas världar och tolkat deras 
svar på ett så överensstämmande sätt som möjligt och därmed få ett resultat av 
mening och betydelse. I och med att vi är två forskare i undersökningen så tolkar 
vi informanternas svar på olika sätt, för att sedan göra en samlad bedömning och 
på så sätt stärks vår undersökning ytterliggare.  
 

8.1.3 Självkritiska resonemang 
 
Det vi som vi själva ser som svagheter och tveksamheter i resultatet, grundar sig 
lite i att de vi intervjuade till undersökningen alla arbetar inom respektive 
förening. Därför tror vi att det kanske är svårt för dem att ge en objektiv bild av 
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verksamheten, då de själva är med och skapar den. Alla nämner dessutom hur 
mycket de trivs med sitt arbete, de ser kanske bara sin del av verksamheten och 
inte hela kontexten. Det är lätt att bli hemmablind. Dessutom är det en ideell 
förening som drivs efter en filosofi mot ett speciellt mål och de som arbetar med 
det brinner verkligen för detta mål. Dock är båda föreningarna relativt nya, 
vilket gör att de har mycket på gång för tillfället och medlemmarna kanske har 
svårt att uppfatta vilka problem som skapas på vägen. Det fanns dock en skillnad 
i föreningarna, Grunden har många fler medlemmar, större verksamhet och har 
funnits längre än ALFA, men det var bara Grundens medlemmar som kritiserade 
coacherna. Detta kan bero på att Grunden har använd systemet med coachning 
under längre tid än ALFA och därmed har problem uppstått under tidens gång.  
 
Nu när vi ser tillbaka på vår undersökning kan vi även vara kritiska av den valda 
mötesplatsen. Vi valde att göra intervjuerna i föreningens lokaler, under 
informanternas arbetstid pga. bekvämlighet för vår del då vi kunde ta och 
intervjua fler än en informant åt gången. Det kan ha påverkat informanternas 
svar då de var på sitt arbete och kanske gått in i sin arbetsroll, det kan även ha 
förelegat stressmoment pga. kontexten. Med facit i hand skulle vi istället valt att 
utföra intervjuerna i t.ex. informanternas hem eller i någon annan lugnare miljö.  
 
Nu i efterhand skulle vi ha valt att göra vår undersökning i endast en av 
föreningarna så att vi kunde disponera vår tid bättre i och med att föreningarna 
arbetar på ett likadant sätt med strävan mot samma mål. Eller så skulle vi i vår 
undersökning ha gjort en jämförelse mellan två oliktarbetande föreningar, 
exempelvis en förening som arbetar med coacher och medarbetare och en 
förening som arbetar med personal eller stödpersoner och brukare, som en 
vanlig daglig verksamhet. En faktor man alltid bör ha i åtanke, är könsaspekten. 
Dock var informanterna vi intervjuade valda genom ett nätverksurval, så vi hade 
inte möjlighet att bestämma en viss könsfördelning. Dessutom intervjuade vi 
endast människor med lätta funktionshinder, som kanske har lättare att uttrycka 
sig och skaffa sig ett större socialt nätverk utanför föreningen än gravt 
funktionshindrade.  
 

8.1.4 Reflektion över teori och resultat 
 
Resultaten som vi har fått, svarar relativt bra på våra frågeställningar. Självklart 
finns det alltid utrymme för funderingar över rätt valda teorier och metoder, men 
de teorier vi har använt oss av anser vi vara relevanta och välfungerande. 
Stigmatisering är t.ex. ett väl vedertaget begrepp som innefattar både stämpling 
och avvikelser, som var det som våra informanter upplevde som det största 
problemet. Vi anser själva att vi kunde ha behövt använda oss utav fler teorier 
angående kommunikation, dels förför att det är en ganska stor del av uppsatsen 
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och dels ett viktigt inslag i en förening med mänskliga relationer och mänskligt 
samspel. Hade vi använt oss utav fler verktyg för att analysera samspelet mellan 
coach och medlem, kanske vi hade fått ut ett mer detaljerat och omfattande 
material. Föreningarna arbetar båda för att öka delaktigheten och integreringen 
för människor med funktionshinder, vilket gjorde att dessa två teorier kändes 
nödvändiga. Möjligen är det så att vi i vårt arbete har varit lite styrda av våra 
teorier, men vid forskningsarbete är det en bra väg att gå, att utgå ifrån sina 
teorier. Hade vi inte ställt upp teorier från början, hade det varit väldigt svårt att 
formulera frågor till intervjuerna, eftersom de frågor vi ställde skulle svara mot 
våra frågeställningar, som i sin tur är baserade på våra teorier.  
 
Resultatet är i viss mån diskutabelt, eftersom alla medlemmar vi intervjuade 
också arbetar i dem. Det är tänkbart att de har svårt att tala illa om något som de 
själva är med och skapar, eftersom de då skulle kritisera sitt eget arbete. Men i 
stort anser vi att resultatet är pålitligt, eftersom vi har intervjuat våra informanter 
en längre stund. Vi har sett deras kroppsspråk och ansiktsuttryck, och vi har inga 
tveksamheter över att de skulle tala osanning. Självklart finns det brister även i 
vårt resultat, men när vi använder oss av intervjuer, har vi inget annat material 
att gå efter än vad våra informanter säger.   
  

8.1.5 Reflektion över metodval 
 
Om vi ser till vårt metodval, kan det alltid diskuteras om vi hade kunnat välja ett 
annat tillvägagångssätt, och om det hade gett samma resultat.  Om vi ser tillbaka 
på undersökningen hade det nog varit lämpligt att intervjua några fler personer. 
Dock var detta inte möjligt pga. tidsbrist och geografiska avstånd. 
Djupintervjuer kändes mest passande eftersom vi ville utvinna så mycket 
information och material som möjligt. Hade undersökningen varit större, hade vi 
helst velat intervjua både medlemmar som arbetar i föreningarna och 
medlemmar som inte gör det.  
 

8.2 Syntes 
 
Med den här undersökningen har vi som forskare fått en större förståelse för 
vilken betydelse och inverkan på en människas liv en förening kan. Vi har sett 
föreningar som en mötesplats för människor med gemensamma intressen, det 
kan röra sig om sport, hundar eller politik. Framför allt har vi sett föreningar 
som något att gå till för att träffa likasinnade människor med samma mål, 
ungefär som en hobbyverksamhet. Vi har genom den här undersökningen fått se 
hur en mycket större betydelse en förening kan ha och att det inte bara handlar 
om likasinnade människor med liknande intressen. På föreningarna ALFA och 
Grunden samlas människor med samma mål och visioner men för det behöver 
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de inte vara likasinnade. De kämpar för samma mål. Framför allt är ALFA och 
Grunden deras egna föreningar, som de har skapat, som de är en del av och där 
de har makten att påverka både sitt liv och andras liv. Känslan av att de är deras 
egen förening som de stolta kan visa upp, finns inte i alla föreningar ute i 
samhället, utan det är en sällsynt känsla. För många av föreningens medlemmar 
skulle deras liv ha sett annorlunda ut om de inte haft föreningen i sina liv. 
Föreningarna handlar inte bara om gemensamma intressen utan om 
arbetskamrater för en del medlemmar och om vänner, självkänsla, delaktighet 
och gemenskap för andra. Våra informanter upplevde att deras självkänsla hade 
stärkts genom föreningen, pga. att de kände att de hade ett riktigt arbete att gå 
till, ett arbete som inte enbart var av betydelse för dem själva utan för andra, de 
fick en känsla av att de var viktiga och inte några personer med funktionshinder 
som någon behöver ta hand om. Några av våra informanter hade funnit både nya 
vänner och kärlek genom föreningen, fått ett starkare socialt kontaktnät medan 
andra menade att de enbart fått nya medarbetar, som även är viktiga för det 
sociala kontaktnätet. Genom ett ökat socialt kontaktnät upplevde informanterna 
att det skapades även en ökad delaktighet, starkare delaktighet i föreningen, i 
umgängeskretsen och även i samhället genom föreningen och vänner. De kände 
att de hade en möjlighet att påverka sin omgivning, exempelvis genom att låta 
föreningen hjälpa dem att föra deras talan, när de hade svårt att göra sig hörda 
eller bara stötta dem när de ville få fram in sak. Då fanns både coacherna, 
medarbetarna och vännerna vid deras sida.  
 
Våra informanter pratade varmt om sina coacher och medarbetare på 
föreningarna, även om det fanns negativa aspekter av systemet med coacher. De 
flesta av informanterna ville i framtiden att systemet med coachning skulle 
utökas och utvecklas i hela samhället. De gav som förslag på att personal och 
stödpersoner skulle försvinna och att man endast skulle arbeta med coacher. Vi 
tycker att det låter som en bra idé då man tar bort stämplingen som ”någon som 
behöver tas hand om” och istället skapar medarbetare. Vi tror att coachning 
påverkar personen med funktionshinders självkänsla och självständighet, då man 
tar bort auktoriteten som bestämmer och istället tillsätter någon som är till för att 
pusha och stötta. Med coachning får alla ta ett eget ansvar och kan inte enbart 
förlita sig på sin personal, vilket förhoppningsvis även stärker självförtroendet. 
Coachning är relativt nytt inom detta område vilket även kan innebära att om det 
finns några negativa aspekter på det hela har de inte ännu kommit fram. Dock 
kan vi göra invändningen att det finns olika grader av behov för människor med 
funktionshinder. De flesta som arbetar inom Grunden och ALFA har lättare 
funktionshinder, men vissa människor är beroende av personliga assistenter, där 
kan det nog vara svårt att införa någon coachning. Gäller det psykiskt stöd finns 
det säkerligen utrymme för coachning, men gäller det fysiskt stöd blir det nog 
svårare. Personliga assistenter fungerar som ”en förlängd arm” och detta stöd 
går inte att ersätta.  
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Jämför vi med när lagen om LSS kom 1993 var det mestadels positiva 
reaktioner med den nya lagen, men idag är många kritiska till lagen och vill 
skota den. En av våra informanter sa ”LSS, är idag en gammalmodig lag från 
stenåldern, vi vill mosa LSS”. Dock vet vi inte om coachning är något som 
kommer fungera bra i årtionden eller om det kommer att bli som med LSS.  
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Bilaga 1. Intervju med Anders Bergström, coach på 
Grunden genomförd den 4 december 2006, kl. 13.30. 

Anders berättar att man på Grunden inte använder sig av ord som stödpersoner, 
handledare eller personal. Han menar att de föredrar att kalla arbetet för 
”coachning”, ett begrepp de har lånat från arbetslivet. Anders jämför sitt arbete 
som coach med att vara coach för t.ex. ett fotbollslag eller en business coach, 
där hans arbete går ut på att ge förslag till förändringar och förbättringar, utan att 
själv genomföra dem. Anders pekar också på att de ord de undviker att använda 
visar att orden på något sätt handlar om omsorg, vilket innebär att istället för att 
pusha medlemmarna i Grunden så läggs makten på personalen. Grunden har 
nämligen ingen personal som arbetar med människor, utan Grunden har endast 
personal som arbetar med föreningen, ingen som tar hand om vissa människor, 
alla har lika mycket makt. I slutändan handlar allt om vanliga mänskliga behov, 
alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Coachernas 
ansvar är att få medlemmarna att ta eget ansvar, och arbeta för Grundens mål.  
Just ordet coachning visar att de vill jämföra Grundens arbete med vilket arbete 
som helst, där det handlar om en process med en styrelse.  Styrelsen består utav 
elva medlemmar från Grunden. Utöver denna styrelse, finns det en stab med fyra 
personer, som verkställer de beslut som styrelsen fattar.   
 
Ett utav målen på Grunden är i dagsläget en kampanj som heter ”Mosa 
institutionen, välkommen till verkligheten!”. Denna kampanj går ut på att mosa 
alla slags regler, ordningar och modeller som sätter gränser för människors 
frihet. Det handlar om frihet med egen bostad, vanlig skolgång och arbete, 
innehållsrik fritid samt mosande av LSS-kontor och habiliteringsteam. Grunden 
är emot alla slags metoder och modeller, och vill inte att man ska använda sig av 
särskilda metoder vid arbete med människor med intellektuella funktionshinder. 
Anders har många stött på ett problem när han och en annan medlem från 
Grunden föreläser om coachning, och det är att många just vill skapa en metod 
av Grundens arbete. Detta vill dock Grunden försöka förhindra.  
 
Slutligen nämner Anders att han ibland blir anklagad för att vara hjärnan bakom 
Grunden, att det är coacherna som styr och ställer och inga andra. Det ser han 
som en fruktansvärd attack mot Grunden, det är en stor förolämpning främst mot 
medlemmarna men också mot coacherna. Han menar att en del människor är 
rädda för att människor med intellektuella funktionshinder ska stå fria från 
påverkan, men Anders jobb är att påverka medlemmarna att göra ett bra jobb, att 
de ska våga ta steget vidare och utveckla en stark självkänsla. Sitter man bara 
med armarna i kors blir det ingen utveckling, inget händer när folk gör saker åt 
en. Grundens medlemmar måste lära sig att ta makten och eget ansvar för att 
utveckling ska ske. Anders utför således också en form av påverkan, men det 
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finns skillnader mellan påverkan, den Grunden arbetar emot är inte den som 
Anders företräder.  
 

Intervju med Hans Nilsson, coach på ALFA genomförd den 9 
november, kl. 18.00 
 
Hans berättar att ALFA:s handlar om ”hur ska man kunna utöva sina 
demokratiska rättigheter om man inte kan påverka sitt dagliga liv” det handlar 
om medborgarskap för personer med utvecklingsstörning. Hans Nilsson börjar 
med att berätta att det största problemet för människor med intellektuella 
funktionshinder, är just stigmatisering och efterföljande utanförskap. 
Utanförskapet skapar en svårighet i att finna sin plats och sin identitet och det är 
där coacherna på ALFA har det största ansvaret, att skapa ett socialt samspel 
mellan dem och dem de ska coacha. ALFA är precis som Grunden ingen 
förespråkare för olika behandlingssätt, metoder eller modeller. Hans menar dock 
att ALFA inte är riktigt lika mycket självbestämmande som Grunden, utan 
ALFA samarbetar till viss del med Laholms kommun. Dock har kommunen 
ingen slutgiltig beslutsrätt, utan de tio aktiva medlemmarna på ALFA fattar 
besluten tillsammans med mig (Hans Nilsson) Kommunen får mest hjälpa till 
med lokaler och datorer till våra medlemmar. Vidare arbetar ALFA med att få 
bort ”institutionstänkandet” som finns i samhället. De stora institutionerna lades 
ner, men de delades egentligen bara upp i mindre delar och problemen spreds till 
större delar i samhället. Vi vill inte att personer ska behöva leva som utpekade 
och stämplade, så därför innebär mitt arbete med människor egentligen bara att 
hjälpa människor att fatta egna beslut, därav kallas jag coach. Vi vill synliggöra 
olika handikapp och därigenom göra handikappen mindre. Hans menar att 
personer med funktionshinder måste se och acceptera sina handikapp. Först när 
man kan se sin egen situation kan man protestera och göra något åt situationen 
man befinner sig i. Det är viktigt att man inte ser till en persons handikapp utan 
främst till människa, ser man bara till vad en människa inte kan gör man 
människan mer handikappad. Istället för att se vad en person inte kan ska men se 
till vad personen kan. Med lite hjälp och coachning blir personen i fråga mindre 
handikappad. 
 
Vi vill skapa en rikstäckande organisation för personer med intellektuella 
funktionshinder, där också de själva har makten. Problemet är att vi vill att 
föreningen ska fungera som vilken arbetsplats som helst, och det kan bli svårt 
om den blir för stor. Målet med ALFA:s arbete innebär ju egentligen att göra sig 
överflödig, föreningar av den här typen ska inte behöva finnas, ingen uppdelning 
mellan människor ska behöva finnas. Hans vill i framtiden se att makten från 
coachen sakta försvinna mer och mer och tas av folket. Hans arbete går ut på att 
ha mindre och mindre makt och till slut även han bli överlödig. Det här med att 
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inte behöva finnas brukar vi hålla föreläsningar om, dock är det såklart inte det 
enda vi föreläser om. Vi föreläser relativt regelbundet och vi ser föreläsningarna 
som något betydelsefullt inte enbart för åhörarna utan även för oss. När andra 
lyssnar på vad vi har att säga skapas en förändring, en process mot delaktighet 
och påverkan.  
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Bilaga 2. Intervjuguide till coacherna på de två 
föreningarna 

I denna intervju var tanken att vi skulle utgå från ett visst antal uppställda frågor, 
för att få så fasta svar som möjligt. Dock blev så inte fallet, utan svaren blev så 
uttömmande och överlappade varandra att frågorna inte blev de primära 
riktlinjerna i intervjun.  
 
De frågor vi hade ställt upp var;  

• Vem är du? 
• Vad du gör? 
• Vad är din uppgift och roll inom ALFA/Grunden?  
• Vad är projekt ALFA/Grunden? 
• Vilka är ALFA/Grunden till för? 
• Hur fungerar föreningen? Vad fungerar bra/dåligt/förändringar? 
• Vad har föreningen för mål i sig? 
• Vad vill ALFA/Grunden uppnå med sina mål?  
• Av vilken anledning startades föreningen ALFA/Grunden? 
• Vad innebär ditt arbete som coach på föreningen? 
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Bilaga 3. Intervjuguide till Grundens medlemmar 

 
Det har funnits utrymme under intervjutillfället för ytterliggare frågor och 
synpunkter för informanterna.  
 

• Vad heter du? 
• Vad är din ålder? 
• Vad har du för civiltillstånd? Om du har en partner, hur träffades ni? 
• Tror du det är lättare att finna kärleken eller vänner genom föreningar som 

Grunden? 
• Vad är din roll på föreningen Grunden? 
• Hur länge har du varit medlem i föreningen Grunden? 
• Hur länge har du arbetat på föreningen Grunden? 
• Vad gör du på ditt arbete? 
• Vad har du tidigare arbetat med? 
• Tycker du att ditt arbete har påverkat ditt sociala liv, exempelvis rörande 

vänner, familj, kärlek, självkänsla och självständighet? 
• Vad tycker du blev den största förändringen i ditt liv när du blev medlem i 

Grunden? Fanns det både positiva och negativa förändringar? 
• Vad har du för utbildning? 
• Om du själv fått välja, skulle du velat gå i särklass eller en ”vanlig” klass? 
• Tror du din utbildning har påverkat ditt liv? I så fall hur? 
• Tycker du att ditt arbete på Grunden är viktigt är viktigt? Tror du andra 

uppfattar ditt arbete som viktigt? 
• Varför är föreningen Grunden viktig enligt dig? 
• Vad föreläser du om med ALFA? Varför tycker du att era föreläsningar 

behövs? 
• Tycker du att det är någon skillnad på ditt arbete på Grunden och tidigare 

arbete? Tycker du att du har mer att säga till om och får respons i ditt 
arbete på Grunden om du jämför med tidigare arbete? 

• Känner du att dina medarbetare lyssnar på dina tankar/idéer/åsikter?  
• Hur tycker du att coachning på Grunden fungerar? Vad finns det för 

fördelar/nackdelar med coachning? Vad skulle kunna förändras och 
förbättras med coacharbetet? 

• Ser du på dig själv annorlunda i nutid om du jämför hur du såg på dig 
själv innan du fick kontakt med Grunden? 

• Har du någon gång känt dig annorlunda på grund av ditt funktionshinder? 
• Har du upplevt att du blir särbehandlad på grund av ditt funktionshinder? 
• Ser du annorlunda på funktionshinder idag än innan du fick kontakt med 

Grunden? 
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• Vad för du för bemötande av folk när du berättar att du har ett 
funktionshinder? 

• Hur ser du på ditt liv utanför föreningen Grunden? Hur ser du på din 
framtid?  

• Vill du se några förändringar i ditt liv, i samhället, i Grunden? I så fall vad 
för förändringar? 

• Annat? Har du något som du själv vill tillägga?  
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Bilaga 4. Intervjuguide till ALFAs medlemmar 

 
Det har funnits utrymme under intervjutillfället för ytterliggare frågor och 
synpunkter för informanterna.  
 

• Vad heter du? 
• Vilken ålder har du? 
• Vad har du för civiltillstånd? Om du har en partner, hur träffades ni? 
• Tror du det är lättare att finna kärleken eller vänner genom föreningar som 

ALFA? 
• Har du varit med i ALFA sedan dess start? 
• Var du även medlem i föreningen Tian? 
• Varför tycker u att ALFA behövs? 
• Vad skulle du vilja förändra med ALFA? Finns det några för- och 

nackdelar med ALFA? Skulle du vilja se en förändring eller utveckling 
med ALFA som förening? 

• Vad har du för utbildning? 
• Om du själv fått välja skolform idag, hade du valt att gå i särklass eller 

”vanlig” klass? 
• Vad är din uppgift här på ALFA? 
• Vad har du haft för tidigare jobb? 
• Tycker du att de är någon skillnad på ditt arbete på ALFA och tidigare 

jobb? 
• Varför tycker du att ditt jobb är viktigt? 
• Upplever du att du har fått fler vänner genom ALFA och även genom 

Tian? 
• Ser du annorlunda på dig själv som person idag om du ser tillbaka på dig 

själv innan du fick kontakt med ALFA och Tian? 
• Hur upplever du att föreningen ALFA har påverkat dig som person? 
• Har din syn på funktionshinder förändrats sen du blev medlem i 

ALFA/Tian? 
• Hur tycker du att samhällets syn på funktionshinder ser ut idag? 
• Har du någon gång känt dig annorlunda på grund av att du har ett 

funktionshinder? 
• Känner du att du blivit särbehandlad på exempelvis skola eller arbete? 
• Upplever du att ALFA ar förändrat din självkänsla och ditt 

självförtroende? 
• Känner du att dina medarbetare här på ALFA lyssnar på dina 

tankar/idéer/åsikter? 
• Känner du att genom ALFA har du en påverkan i samhället? Känner du 

att du ensam kan påverka kontexten runt dig? 
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• Tycker du att coachning fungerar bra på ALFA? Finns det några för- och 
nackdelar med coachning? Skulle du vilja förändra eller utveckla 
coachning? 

• Känner du dig accepterad som person på ALFA, att du får vara den du är? 
• Hur ser du på ditt liv utanför ALFA? Hur ser du på din framtid? 
• Vad skulle du vilja förändra i ditt liv och i samhället? 
• Vad föreläser du om med ALFA? Varför tycker du att era föreläsningar 

behövs? 
• Känner du att du bestämmer över ditt liv? 
• Övrigt eller annat du vill tillägga? 
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