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Abstract  
 
Titel: ”Dom kallar mig knäpp och cp” 
Författare:   Karin Bengtsson 
Datum:  2007-01-11 
Sektion:  Hälsa och samhälle 
Handledare:  Åke Nilsén 
Sidoantal:  52 
Bilagor:  2 
Nyckelord:  Förståndshandikapp, stigma, bemötande, självkännedom, 

empowerment. 
 
 
Sammanfattning: 

I det svenska samhället finns det många regler, normer och krav på hur individer skall se ut, 

vara och bete sig. Är någon avvikande från dessa kriterier kan personen ibland erfara att 

människors bemötande blir av en annan karaktär, än det bemötande som icke avvikande 

personer är vana vid. Denna uppsats kommer att handla om bemötandet av artonhundratalets 

”idioter” eller dagens förståndshandikappade.  

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur sex lindrigt förståndshandikappade upplever 

bemötandet från sin sociala omgivning och hur detta bemötande påverkar dem. Vidare är 

syftet att undersöka om stigmatiseringen, som ett handikapp kan innebära, är något som 

lindrigt förståndshandikappade märker av i mötet med andra personer. För att ta reda på detta 

har jag genomfört sex intervjuer med lindrigt förståndshandikappade.  

 

I resultatdelen kommer ni att få erfara att bemötandet av lindrigt förståndshandikappade 

skiljer sig åt. Skillnaden beror på om den handikappade möter en okänd eller en tidigare 

bekant person.  Ni kommer bland annat att få möta Alex som har fått uppleva att han inte är 

välkommen att titta på sitt favoritlag i fotboll och David som brukar skoja och skratta med 

sina arbetskompisar. Det förekommer även en skillnad i bemötandet beroende på om den 

handikappade är ute själv eller med sin gruppbostad. Särbehandlingen som kan förekomma 

kan uppfattas som både positiv och negativ av informanterna.  Informanterna beskriver 

känslor som rädsla, ilska, glädje och ett behov att få en rättvis behandling.  
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Abstract  

 

Title:   ”They call me daft and CP” 
Author:   Karin Bengtsson 
Date:   2007-01-11  
Section:  Health and society 
Tutor:   Åke Nilsén 
Number of pages: 52 
Enclosures:  2 
Keywords:  Mental retardation, stigma, answer, self-knowledge, 

empowerment. 
 
 
Summary: 

In the Swedish society there are many rules, norms and demands on how individuals should 

look, be and behave. If someone is deviant from these criterias that person can sometimes 

experience that people’s behaviour differs from what a normal person is used to. This paper is 

about how the “idiots” of the 19th century or today’s retarded are met by “normal” people. 

 

The aim with my essay is to investigate how six minor mental retardation persons experience 

the answer from their social environment and how this answer affects them. Also, the aim is 

to investigate if the stigma, as a handicap can be, is something as disabled persons feel when 

they meet other people. To find an answer to this question, I have done six interviews with 

mental retardation people. 

 
In the result you will find out how the treatment of mental retardation differs in different 

situations. The difference depend on if the mental retarded meet an unknown or an 

acquaintance. You will meet Alex, who feels that he is not welcome to watch his favourite 

football team and David who likes to tell jokes and laugh with his friends. I have also 

observed a difference, due to if the retarded is out on themselves, or in company with their 

companions. The special treatment can be seen as a negative, but also a positive fact. The 

feelings as the persons describe are fear, anger, happiness and a wish to get a fair treatment.  
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1 Inledning 
Vi befinner oss i Alingsås en junidag 2003. Tre tonårskillar har begett sig ut i det vackra 

sommarvädret för att åka skateboard. En av killarna har med sig en videokamera för att filma 

dagens händelser. Tanken är att göra en egen ”Jackass” film. (I tv programmet ”Jackass” utför 

ett antal killar livsfarliga och motbjudande experiment.) Samma dag har även en 

förståndshandikappad man i 25 års åldern begett sig ut i den sköna sommarvärmen. Av en ren 

händelse stöter dessa personer på varandra. Den handikappade mannen blir livrädd när han får 

syn på killarna. Han har nämligen råkat ut för samma killar vid ett tidigare tillfälle. Vid detta 

sammanträffande slog tonårskillarna den handikappade mannen och kastade pinnar efter 

honom. Killarna börjar skvätta vatten på honom. Han ber de att sluta och säger att han inte vill 

vara med mer. Killarna tar ingen hänsyn till detta utan tvingar honom istället att säga att han 

har tafsat på pojkar och kallar honom därefter smygbög. Dessa anklagelser saknar helt någon 

verklighetsförankring. En av killarna tar sedan upp sin skateboard och måttar flera slag mot 

25-åringen, och frågar honom om han kommer ihåg när han sist blev slagen på detta sätt? 

Hela förloppet videofilmas och på filmen kan man se hur skräcken lyser i 25-årings ögon 

(Svedberg, http://expressen.se/index.jsp?a=19550, 2006-09-26).  

 

I det svenska samhället finns det många regler, normer och krav på hur individer skall se ut, 

vara och bete sig. Är någon avvikande från dessa kriterier kan den personen ibland erfara att 

människors bemötande blir av en annan karaktär än det bemötande som icke avvikande 

personer är vana vid. En person kan vara avvikande från det ”normala” i många avseenden så 

som missbrukare av olika slag, handikappade personer, överviktiga, underviktiga ja, listan kan 

göras lång, beroende på vem som tillfrågas.  

 

Min uppsats är inriktad på en av dessa utsatta grupper, nämligen lindrigt 

förståndshandikappade. Jag har själv arbetat med lindrigt förståndshandikappade under ett 

antal år och fått erfarenhet av hur människor ibland bemöter förståndshandikappade på ett 

nedlåtande sätt. Det kan yttra sig i form av skratt, miner, gester, eller tilltal på ett oacceptabelt 

sätt. Dessa upplevelser har jag med mig både från min tidigare yrkesroll och som 

privatperson. Därför har jag ett intresse av att undersöka hur lindrigt förståndshandikappade 

själva uppfattar bemötandet ifrån sin omgivning. Vidare vore det intressant att få veta om 

personerna själva märker av den stigmatisering som ett handikapp kan innebära. För att bilda 
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mig en uppfattning om frågan har jag genomfört sex djupintervjuer med sex lindrigt 

förståndshandikappade boende i medelstor stad i Sverige.   

 

Jag anser själv att denna uppsats är viktig för att ta reda på om de föreställningar som 

omvärlden kan ha om stigmatiseringen i samband med ett handikapp stämmer överens med 

den uppfattning som personer som själva har ett lindrigt förståndshandikapp har.  

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sex lindrigt förståndshandikappade upplever 

bemötandet från sin sociala omgivning. Vidare är syftet att undersöka om stigmatiseringen, 

som ett handikapp kan innebära, är något som lindrigt förståndshandikappade märker av i 

mötet med andra personer. Jag vill även undersöka om bemötandet har någon påverkan för 

den enskildes empowerment. 

1.2 Problemformulering 
 
Går man ett antal år tillbaka i tiden levde förståndshandikappade under fruktansvärda 

förhållanden. Många gånger var de funktionshindrade intagna på anstalt, där det inte var 

ovanligt med förnedring både psykiskt och fysiskt. Idag lever lindrigt förståndshandikappade 

under väsentligt bättre förhållanden. Dock förekommer det även i dagens samhälle en 

okunskap om människor med ett avvikande beteende, som kan leda till ett orätt bemötande. 

Detta är något som ofta uppmärksammas i medier av olika slag och stora delar av allmänheten 

är medvetna om detta. Frågan är dock om de som lever med detta utanförskap, är medvetna 

om att de ibland blir annorlunda bemötta? I denna studie skall jag göra ett försök att ta reda på 

hur de lindrigt förståndshandikappade själva uppfattar bemötandet från omgivningen. Mina 

förhoppningar är även att försöka att ta reda på hur bemötandet påverkar den enskilda 

individen.  

1.3 Frågeställningar 
 

• Är de förståndshandikappade medvetna om sitt handikapp?  

• Hur upplever lindrigt förståndshandikappade bemötandet från sin sociala omgivning? 

• Märker de lindrigt förståndshandikappade av den stigmatisering som ett handikapp 

kan innebära, i mötet med andra människor? 

• Hur reagerar de lindrigt förståndshandikappade på bemötandet från omgivningen?  
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• Hur påverkar bemötandet från omgivningen de lindrigt förståndshandikappade?  

1.4 Begreppsförklaring 
 
För att klargöra syftet ytterligare följer nu min förklaring av några av de ord/begrepp som 

syftet innefattar. 

1.4.1 Lindrigt förståndshandikappade  

 
Med lindrigt förståndshandikappade menar jag individer som befinner sig på ett C-stadium av 

ett stadium från A-C. Där A-stadiet innebär ett gravt förståndshandikapp, B betyder måttligt 

och C stadiet är lindrigare förståndshandikapp. De personer som befinner sig på ett C stadium 

har en allmän uppfattning om tillvaron, har kontroll på tiden och förstår även en del symboler 

(Löfgren-Martensson, 2005). Vad det gäller uppkomsten av handikapp kan det bero på olika 

orsaker som komplikationer vid födseln, ärftlighet, understimulering, virus eller 

kromosomavvikelser (Löfgren-Martensson, 2005). I min uppsats har jag inte valt ut ett 

speciellt handikapp utan jag inriktar min uppsats på sex personer med förståndshandikapp på 

C-nivå. 

1.4.2 Bemötande 

 
Med bemötande menar jag hur människor på olika sätt bemöter lindrigt 

förståndshandikappade. Detta kan innefatta sättet att tala. Vem talar personen med om den 

handikappade har följeslag med någon annan? Bemötandet innefattar även gester, miner, 

viskningar, fnissningar och skratt, framför eller bakom ryggen på den handikappade. Vidare 

innefattar begreppet - om den handikappade har gjorts till åtlöje eller att andra har haft roligt 

på dennes bekostnad, på grund av förståndshandikappet. Begreppet kan även belysa ett 

utnyttjande av personen på ett eller annat sätt på grund av handikappet.   

1.4.3 Sociala omgivningen 

 
Med den sociala omgivningen menar jag individer som de förståndshandikappade möter i sin 

vardag.  Deras position i samhället kan både vara som privatperson och som yrkesarbetande 

på banken, på vårdinrättningar, i affären eller liknande instanser. Vad det gäller privata 

personer innefattar det människor i allmänhet, som kan befinna sig på gator, torg, i affärer, 

köpcentrum, på idrottsevenemang, restauranter, krogar, på tågstationer eller någon annan 

offentlig plats.  
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1.4.4 Stigma och empowerment  

 
Dessa begrepp finns förklarat under teorikapitlet.  

1.5 Disposition 
 

Denna uppsats innehåller tio kapitel, varav det sista är avsett för bilagor. Efter inledningen 

kommer ni få ta del av ett bakgrundskapitel som jag valt att döpa från ”idiot” till 

förståndshandikappad. I avsnitt tre presenterar jag de teorier jag valt att använda. Därefter 

kommer metodkapitlet. I avsnitt fem kan ni läsa resultatet från mina intervjuer och i kapitel 

sex kommer en analys av empirin. Det sjunde kapitlet innehåller en diskussion och sedan 

följer de sammanfattande slutsatserna. Som avslutning följer en källförteckning.  
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2 Bakgrund 
För att få en så god förstålelse som möjligt, är det av vikt att blicka både bakåt och framåt i 

tiden. Jag vill därför börja med att ge dig som läsare en inblick i historien kring 

förståndshandikappade. Efter detta kommer ni att få ta del av tidigare forskning kring det 

aktuella ämnet.  

2.1 Från ”idiot” till förståndshandikappad  
 
”Man skiljer mellan idioter, vilka är födda med något, om ock ringa och inskränkt 
förståndsljus, vilket åtminstone i någon mån kan utvecklas, och dårar eller vansinniga hos 
vilka förståndets ljus har slocknat eller också omtöcknats så att all utveckling synes omöjlig”  
 

(Citat från okänd författare refererad av Creutzer & Grip: 1998, s. 13).  

 

Denna text är hämtad från sent artonhundratal. Idioter, vansinniga eller dårar var namnet på 

dagens förståndshandikappade och psykiskt sjuka (Creutzer & Grip, 1998). Förflyttar vi oss 

några år framåt i tiden blev benämningen istället sinnesslöa. En sinnesslö person ansågs vara 

född med ett sämre intellekt alternativt fått det sämre intellektet under tidiga år. På så sätt 

kunde de sinnesslöa skiljas från sinnessjuka vars sjukdom kunde framträda först som vuxen 

(Barron, 2004).  

 

De sinnesslöa beskrevs ofta som asociala. Män som var asociala förknippades med 

kriminalitet, kvinnor med sexuell opålitlighet. Kvinnornas sexuella opålitlighet ansågs vara en 

fara för samhället. Dels för att kvinnorna lockade män till otukt, men också för att folk trodde 

att kvinnorna spred asocialitet vidare till sina barn. En annan orsak var att samhället ansåg att 

dessa kvinnor låg fattigvården till last, då de inte kunde livnära sina barn. Därför öppnades 

speciella anstalter där de sinnesslöa skulle omhändertas (Barron, 2004).  

 

På anstalterna skulle de sinnesslöa disciplineras, språkbruk och uppförande skulle 

kontrolleras. De sinnesslöa sattes även i arbete som kunde pågå från tidig morgon till sen 

kväll. Förnedring både psykiskt och fysiskt var inget ovanligt för dem som var intagna på 

anstalt. Många sinnesslöa utsattes även för sexuella övergrepp. Ett äktenskapsförbud rådde 

bland de sinnesslöa. Detta förbud höll i sin ända fram till 1945, då de sinnesslöa kunde få 

tillstånd att ingå äktenskap. Detta tillstånd var lättare att få om kvinnan eller mannen bifogade 
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ett intyg där det bekräftades att personen var steriliserad (Barron, 2004). Det var år 1935 som 

steriliseringslagen trädde i kraft, 1941 skärptes lagen och inte förrän 1974 avskaffades den 

(FUB, http://www.umea.fub.se/kunskapsmappar/mapp3-97/MAPP3972.shtml, 2006-09-19).  

 

De första övergreppen som begicks mot förståndshandikappade var dock inte steriliseringen 

utan den utrotning som nazisterna genomförde i Österrike. I Wien har det framkommit bevis 

på denna utrotning som ägde rum 1940-1941. I en källarlokal i Wien har flera hyllor med 

glasburkar innehållande hjärnor från förståndshandikappade barn återfunnits. På burkarna 

fanns etiketter med personuppgifter samt diagnoser som idiot eller mongolid påklistrade. 

Innan barnens död utsattes de ofta för fruktansvärda experiment (FUB, 

http://www.umea.fub.se/kunskapsmappar/mapp3-97/MAPP3972.shtml, 2006-09-19).   

 

 

Även i Sverige har de förståndshandikappade utsatts för övergrepp. Ett av de mest kända 

övergreppen är den kariesstudie som genomfördes 1946-1951. I denna studie matades de 

förståndshandikappade med en special tillverkad kola, som var så stor att den inte gick att 

svälja. Under de fyra år som studien pågick, plågades försökspersonerna av ständig tandvärk. 

Hålen som uppkom lagades inte förrän de studerats och dokumenterats av en tandläkare, 

sedan lagades alla hål vid samma tillfälle (FUB, 

http://www.umea.fub.se/kunskapsmappar/mapp3-97/MAPP3972.shtml, 2006-09-19).   

 

Idag lever de förståndshandikappade ett helt annorlunda liv i jämförelse med tidigare 

förhållanden. Normaliseringsprincipen som uppkom i Danmark i slutet av femtiotalet syftar 

till att förståndshandikappade ska få leva ett så normalt liv som det bara går, utifrån sina egna 

förutsättningar (Creutzer & Grip, 1998).  

 

Idag bor många förståndshandikappade i egna lägenheter eller i gruppbostad. Flertalet har 

specialanpassade arbeten utifrån sin egen förmåga eller arbetar på en daglig verksamhet. På 

dagverksamheterna förekommer arbeten som snickeri, sömnad, montering eller paketering.  

 

Det finns flera föreningar som arbetar för de förståndshandikappade och deras anhöriga, en av 

dessa är FUB. FUB betyder: För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Föreningen 

arbetar för att individer med ett förståndshandikapp ska kunna få leva ett gott liv. De arbetar 

för de handikappades rättigheter i samhället, kommunen, landstinget, riksdagen och hos olika 
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myndigheter. En annan uppgift är att ordna med olika slags resor och aktiviteter. FUB:s logo 

består av två ringar. Den yttre ringen står för de människor som inte har något 

förståndshandikapp och den inre står för dem som har ett förståndshandikapp. Det glapp som 

finns mellan ringarna visar att de som har ett funktionshinder och behöver lite mera stöd. 

Förutom detta är vi alla mycket lika (FUB, http://www.fub.se/, 2006-09-19).  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Sammanställning av forskning kring bemötandet av personer med 
funktionshinder 

 

Tyvärr så är handikappsforskning ett låg prioriterat område. Dimitris Michailakis som är 

forskare vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet har dock gjort en 

kunskapsöversikt av forskning främst mellan 1993-1998.   Ni kommer nu att få läsa delar av 

denna sammanställning som är gjord i Sverige, Finland, Danmark, Island, Norge, USA, 

England och Kanada.  

 

Människor har olika uppfattningar om funktionshindrade. Många forskare menar dock att 

personer som exempelvis har diabetes eller astma blir lättare accepterade än personer som har 

sociala eller psykiska funktionshinder. Några av de negativa uppfattningar som allmänheten 

har kring funktionshindrade är att de är beroende, bittra, sjuka, inkompetenta, icke-

produktiva, asexuella och lättupprörda.  

 

Studier har visat att en del funktionshindrade visar upp en bild av sig själva, som är 

förknippad med dåligt självförtroende och en underlägsenhet. Personen förväntar sig ett 

negativt bemötande från sin omgivning och drar sig därför undan. Detta kan i sin tur leda till 

att allmänheten undviker personer med funktionshinder.  

 

Allmänheten har uppfattningen att funktionshindrade känner en bitterhet över att de blivit 

drabbade av ett handikapp. Kanske beror det på mediernas ibland negativa bild av att vara 

funktionshindrad. Ofta kan Tv-program lyfta fram funktionshindret i första hand istället för 

personen som lever med handikappet. Att leva med funktionshinder blir förknippat med 

hjälplöshet, ensamhet och beroende. I jämförelse med de funktionshindrades egna 

upplevelser, stämmer inte riktigt denna bild. Det finns inga omedelbara skillnader i 

tillfredställelse, glädje eller frustration vad gäller personer med eller utan funktionshinder. 
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Sällan rör sig fördomar om funktionshindrade om en person utan kring en kategori eller en 

grupp av människor. Kanske har den fördomsfulla personen fått sin bild genom en snabb 

iakttagelse på stan eller från en tidningsartikel. Dimitris Michailakis menar att det som behövs 

är att samhället inte längre ser den funktionshindrade som en person med ett handikapp, utan 

som en granne, en skolkompis eller en arbetskamrat (Michailakis, 

http://www.fub.se/pdf/kunskapsmappar/NAR%20ASIKTER%20BLIR%20HANDLING.pdf, 

2006-10-27).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att använda mig av två sociologiska teorier och ett begrepp för min kommande 

analys. Först kommer ni att få ta del av Erving Goffmans teorier om mänskligt beteende och 

stigma och därefter Meads ”I” och ”Me”. Slutligen kommer en definition av empowerment 

och därefter en sammankoppling av begreppen stigma och empowerment.   

3.1 Goffmans teorier om mänskligt beteende och stigma 
 

Goffman har i stor utsträckning beskrivit mänskligt beteende och mötet mellan olika 

individer. När vi möter en annan människa försöker vi fånga upplysningar av den andra 

individen. Om det är en ny bekantskap, kan tidigare erfarenheter bidra till att vi får en felaktig 

uppfattning om den tidigare okända personen. Den nya personen kanske har ett liknande 

utseende eller ett sätt som påminner om en tidigare bekant person och vi drar slutsatsen att de 

har liknande egenskaper. När personerna fått en bild av vad de kan förvänta sig av varandra, 

är det också lättare att veta hur de ska bete mig mot varandra. Det är också nu de kan skapa en 

struktur kring situationen. (Goffman, 1974). Det är också genom intryck som vi placerar in 

personen i ett fack med en social identitet, denna behöver inte stämma överens med personens 

faktiska sociala identitet. I och med att det är utifrån vår sociala position vi tillskrivs våra 

rättigheter, kan den ”skenbara” identiteten göra att det sker en förändring av våra rättigheter 

(Goffman, 1972). Vi tillskrivs alltså våra rättigheter utifrån vår sociala identitet, men vi har 

också en skyldighet att leva upp till vår sociala identitet, så att vi kan ta till vara våra 

rättigheter (Goffman, 1974).  

3.1.1 Stigma 

 
Slår du upp begreppet stigma i Nationalencyklopedin får du följande förklaring:  

Stigma: På latin: brännmärke, På grekiska: märke efter stick, brännmärke, punkt eller fläck 

(Nationalencyklopedin, 2000).  

 

Precis som vi kunde läsa i ovanstående förklaring kan begreppet stigma översättas med stick 

eller märke. Stigma är ett gammalt begrepp som ursprungligen kommer ifrån Grekland. I det 

antika Grekland användes stigma för att uppmärksamma omgivningen på att något var 

ovanligt med en person. Några av de kategorier som fick tecken inskurna eller inbrända på 

kroppen var brottslingar och slavar. Dessa tecken uppmärksammade omgivningen på att dessa 
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personer skulle undvikas, i synnerhet på allmänna platser. Senare under kristendomen 

användes stigmabegreppet eller snarare stigmata för att redogöra för de sår som kunde 

uppkomma på händer, fötter och bröstets sida, alltså på samma ställen som Jesus spetsades 

vid korsfästelsen (Goffman, 1972). 

 

Fortfarande i våra dagar lever stigma kvar men i en annan bemärkelse. Idag hör stigma 

samman med en social utstötning och en nedvärdering av den person som anses vara 

stigmatiserad. När vi möter en person som vi inte känner, bedömer vi honom utifrån vad vi 

ser. Om personen i fråga innehar någon mindre attraktiv egenskap blir personen inplacerad i 

en speciell grupp. I denna grupp ingår mindre värda människor, människor som är utstötta 

från samhället (Goffman, 1972).  

 

Stigma idag är att bli stigmatiserad in i en sämre grupp, som hör samman med oduglighet, 

oförmåga, ett handikapp eller på grund av en mindre värd egenskap (Goffman, 1972).  I olika 

grupper i samhället förekommer det en stämpling av människor i omgivningen. Denna 

stämpling inrymmer sociala, psykologiska och sociologiska aspekter (Link & Phelan, 2001 

refererad i Brunt & Hansson, 2005). När det gäller stigma på individnivå kan denna ofta 

uppträda för den enskilda individens egen vinning. Genom att jämföra sig med någon som har 

det sämre ställt än sig själv kan detta bidra till en bättre kontroll och självkänsla, men även 

ångestlindring (Brunt & Hansson, 2005). Goffman påpekar att just rädsla är en orsak till att vi 

stigmatiserar andra individer. Tillsammans med andra bildar vi riktlinjer och kriterier för både 

yttre och inre egenskaper, som sedan är avgörande för om vi ska passa in i den värld vi lever i 

(Goffman, 1972).  

 

Goffman delar in stigma i tre grupper. Den första gruppen innefattar kroppsliga avvikelser. 

Den andra innebär ”fläckar på den personliga karaktären” (Goffman: 1972, s. 14). I denna 

kategori ingår individer med annorlunda böjelser, arbetslösa, alkoholister, homosexuella eller 

interner. I den sista gruppen ingår individer som har en annorlunda ras, nationalitet eller 

religion. I och med att stigma har en social definition kan personer som anses vara 

stigmatiserade skifta mellan olika tider och olika kulturer. Jag vill också lyfta Goffmans 

viktiga fråga om misskrediterad eller misskreditabel. Om den stigmatiserade personen 

befinner sig i den misskrediterade situationen förstår denne att omgivningen vet om att han 

eller hon skiljer sig från det ”normala”. Om personen inte känner till att omgivningen vet om 
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avvikelsen från det ”normala” eller inte lägger märke till den, användes begreppet 

misskreditabel (Goffman, 1972). 

 

En stigmatiserad person handskas med stigman på olika sätt. I mötet med en ”normal” person 

kan den stigmatiserade känna en rädsla över vad den andre personen i grund och botten tycker 

om honom eller henne. Att hålla sig till personer med samma stigma eller att umgås med 

personer som är sympatiskt inställda till stigmat är en lösning. Att hålla sig undan är också en 

strategi för att undvika stigmatisering. Den raka motsatsen kan också vara aktuell. Att istället 

för att hålla sig undan, ge sig in i blandade kontakter, vilket dock kan ge förargade reaktioner 

från de ”normalas” sida. En del stigmatiserade personer lägger även ner stor kraft på att klara 

av aktiviteter, som allmänheten anser som uteslutna för personer med exempelvis ett 

handikapp. Detta var några av de tankar som Goffman tar upp angående stigma (Goffman, 

1972).  

 

I min analys kommer jag att använda Goffmans tankar för att koppla samman 

intervjupersonernas självuppfattning med den sociala identiteten och hur denna kan 

missbedömas av en okänd individ. Jag kommer också att använda teorin, för att få en djupare 

inblick i hur vida informanterna är medvetna om stigmatisering eller inte. Vidare kommer jag 

att belysa hur olika individer handskas med stigma. 

3.2 Mead ”I” och ”Me” 
 
George Herbert Mead är bland annat känd för sin teori om Självet. I denna teori delade Mead 

in självet i ”I” och ”Me”.  ”I” är den handlande, kreativa, spontana och fria delen av självet. 

Den enskilda personen blir medveten om sitt ”I” genom reflektion. ”I” är alltså individens 

svar på sina egna känslor av andras åsikter. ”I” kan också beskrivas som den personliga delen 

av självet.  

 

”Me” är den sociala delen av självet och ett resultat av det samspel som individen har med sin 

sociala omgivning. I ”Me” ser individen sig själv utifrån gemenskapens eller gruppens 

synvinkel. ”Me” är också den del som antar andras attityder.  
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För att bevara våra spontana handlingar behövs både ”I” och ”Me”. När en individ tar till sig 

andras attityder, är det ”I” som reagerar på situationen. Det är alltså med ”Me” vi tar in andras 

attityder och ”I” som reagerar på samma attityder.  

 

Varje människa socialiseras till att bli en egen individ och var och en skapar sin personlighet. 

Självet påverkas av våra erfarenheter under hela livet, vilket innebär att självet hela tiden 

förändras. Självet utvecklas dock inte gradvis utan det sker en regelbunden utveckling genom 

nyfunna upplevelser och erfarenheter (Mead, 1976).  

 

Min avsikt är att använda Meads funderingar tillsammans med mina informanters upplevelser 

av bemötandet. Hur starkt påverkas ”I” av ”Me” i olika situationer? Vidare är tanken att se om 

detta påverkar den enskildas självbild och i så fall på vilket sätt?  

3.3 Empowerment 
 
Empowerment är ett brett begrepp som har definierats på olika sätt av olika forskare inom 

området.  Några av de centrala punkterna för begreppet är makt, ekonomiskt, politiskt eller 

personligt och att individen har kontroll över sin livssituation (Brunt & Hansson, 2005).  

Ofta delas empowerment in i två aspekter:  

 

Den första är den subjektiva dimensionen. Den innefattar bland annat ett självbestämmande 

över de omständigheter eller mål som är viktiga för individen. Att individen har en känsla av 

självförtroende och en positiv självuppfattning. Att som person känna sig uppskattad och 

respekterad av andra. Vidare att personen är betydelsefull för andra och känner samhörighet 

med andra människor (Fitzsimons & Fuller, 2002, refererad i Brunt & Hansson, 2005 ). 

 

 

Den andra aspekten är en social dimension som bland annat innefattar att individen ska få den 

hjälp och det sociala stöd som behövs för att hon eller han kan nå sina personliga mål. Att den 

enskilda människan har en förståelse för den sociala position som hon har i förhållandet till 

andra. Att personen får vara med om positiva förändringar, det kan vara i form av livsvillkor 

som ändras eller att individen når uppsatta mål (Fitzsimons & Fuller, 2002, refererad i Brunt 

& Hansson, 2005 ). 
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Empowerment måste sättas in i ett socialt sammanhang, där den enskilda individen har ett 

samspel med andra personer. Det sociala samspelet kan nämligen påverka och utveckla 

empowerment hos den enskilda individen (Spreitzer, 1995, refererad i Brunt & Hansson, 

2005). 

 

Empowerment känns som ett viktigt begrepp att ta upp i min analys. Min avsikt är att belysa 

frågor som: Hur påverkas mina informanter av bemötandet i sin omgivning? Kan bemötandet 

ha någon påverkan på den enskildas empowerment? Vilka situationer kan leda till ett ökat 

respektive minskat empowerment? Jag tycker också det är intressant att se hur en 

felbedömning av en persons sociala position kan bidra till ett minskat handlingsutrymme.  

3.4 Stigma och empowerment 
 

Som forskare är det viktigt att titta på empowerment tillsammans med stigma. Om en person 

blir utsatt för stigmatisering i form av till exempel verbalt kränkande kan detta i sin tur ge en 

sämre självkänsla. Att ha en god självkänsla är viktigt för att uppnå ett empowerment för 

individen. En person som har ett högt empowerment kan på ett bättre sätt handskas med 

stigmatisering från omgivningen. Forskning har också visat att personer som har varit utsatta 

för stigmatisering i hög grad har lägre självkänsla och saknar i stor utsträckning kontroll över 

sin situation. Det är alltså viktigt att ha begreppen stigma och empowerment i åtanke när 

forskaren talar om att utveckla en persons empowerment (Warner, Taylor, Powers, Hyman, 

1989, refererad i Brunt & Hansson, 2005 ). 

  

Då både stigma och empowerment är centrala begrepp i denna studie, känns det naturligt att 

titta på dessa två begrepp tillsammans. Hur påverkar dessa begrepp varandra? Bidrar 

stigmatisering till ett lägre empowerment? Kan ett högt empowerment bidra till att en individ 

lättare kan stå emot stigma? Detta är några av de frågor jag vill belysa i min analys.  
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4 Metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod i form av sex djupintervjuer. De sex 

informanterna bor samtliga i en medelstor stad och har ett lindrigt förståndshandikapp på C-

nivå. I detta metod kapitel har jag mer utförligt berättat bland annat om varför jag valt 

kvalitativ metod, om min egen förförståelse inför ämnet, urvalet av informanterna men även 

hur intervjuerna helt praktiskt gått till väga.  

4.1 Val av metod 
 
Syftet med min uppsats har varit att ta reda på hur lindrigt förståndshandikappade själva 

upplever bemötandet från sin omgivning. Det är syftet med uppsatsen som bestämmer vilken 

metod som blir lämpligast (Trost, 2005), valet föll därför på kvalitativ metod.  

 

Den kvalitativa metoden trycker på att förtydliga en persons, en grupps eller ett fenomens 

egenskaper eller karaktär (Widerberg, 2002). Denna metod tar tillvara informantens egna 

erfarenheter ur intervjupersonens individuella perspektiv (Kvale, 1997). Då jag var intresserad 

av att förstå de förståndshandikappades egna uppfattningar om bemötandet från omgivningen 

passade den kvalitativa metoden bra. Denna metod innefattar oftast observationer eller 

intervjuer. Jag valde att använda mig av intervjuer, då jag ville komma åt det unika samtalet 

som uppstår under en intervju (Widerberg, 2002). Eftersom jag ville komma informanterna in 

på livet blev djupintervjuer lämpligast.  

 

Min intervjuguide innefattade väldigt många frågor. Min tanke var att inleda med några lätta 

frågor som gav korta svar. Detta för att bygga upp ett förtroende, för att sedan låta intervjun 

övergå mer eller mindre i ett samtal. En djupintervju är mer som ett samtal, där informanten 

själv berättar om sina upplevelser blandat med att intervjuaren ställer frågor (Kvale, 1997).  

Eftersom mina informanter har ett förståndshandikapp kändes det bra att jag kunde förklara 

och utreda eventuella missförstånd som dök upp under intervjuns gång. Denna möjlighet hade 

varit mer begränsad om jag valt att använda mig av kvantitativ metod och då av en 

enkätundersökning. Jag var heller inte intresserad av att ta del av en stor kvantitet utan hellre 

ett mindre antal personer med ett större djup. Hade jag valt en observation hade jag till viss 

del kunnat nå fram till mitt syfte. Genom att observera mina informanter i olika situationer, 

kunde jag ha läst av hur de reagerat verbalt och fysiskt. Även om jag till viss del kunnat läsa 
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av deras tankar kring bemötandet genom en observation så kändes det som att intervjuer var 

den teknik som gav det bästa resultatet, eftersom mitt mål var att komma åt informanternas 

egen förståelse av fenomenet (Widerberg, 2002). 

4.2 Hermeneutik och förförståelse  
 
Inom hermeneutiken vill forskaren nå den mest korrekta och bästa kunskapen om en annan 

människa. Forskaren försöker därför att sätta sig in i hennes eller hans situation och försöker 

att förstå den andres upplevelser. Viktigt inom hermeneutiken är alltså tolkning och förståelse 

för någon annan (Rosengren & Arvidsson, 2002). När vi tolkar andras känslor och 

erfarenheter är det viktigt att vi tänker på att våra egna minnen, upplevelser och förförståelse 

kan spela roll för hur vi tolkar empirin (Thurén, 2002).  

 

Inom hermeneutiken är förförståelsen ett viktigt begrepp (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

Förförståelse är de fördomar, värderingar och förväntningar som vi har med oss vid mötet av 

en annan människa eller ett fenomen. Utan förförståelsen skulle insikten för någon annan 

människa vara svår. Vi bär ständigt med oss en förförståelse i mötet med andra, som kan 

ändras när vi bildar oss nya kunskaper och erfarenheter. Språk, kunskap, religion och 

personliga erfarenheter är några av de faktorer som påverkar vår förförståelse (Gilje & 

Grimen 1992). 

 

Under mina intervjuer har jag varit noga med att lyssna på vad mina informanter har att 

berätta. Det var ju deras verklighet av bemötandet från omgivningen jag ville komma åt. Då 

jag känner stor empati för den grupp jag har valt att intervjua, så var det lätt för mig att sätta 

mig in i deras värld och situation. Jag har som tidigare berättat arbetat med 

förståndshandikappade under flertalet år och när jag läste till undersköterska var min 

inriktning utvecklingsstörda. Därför har jag ett väldigt stort intresse för just denna grupp. Jag 

känner en enorm ilska och frustration när jag har hört och sett hur människor ibland behandlar 

förståndshandikappade på ett oacceptabelt sätt. Jag har dock försökt att lägga undan mina 

erfarenheter av bemötandet av förståndshandikappade för att bilda mig en uppfattning om hur 

den utsatta gruppen själva upplever sin situation.  
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4.3 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som främst används i kvantitativ forskning. 

Reliabilitet står för att de mätningar som forskaren utför blir korrekt gjorda. Om 

tillförlitligheten är hög kan forskaren eller en annan person upprepa samma undersökning 

igen och få samma resultat även vid ett annat tillfälle. Validitet innebär att forskaren har 

undersökt det som han eller hon hade som avsikt att undersöka och inget annat (Thurén, 

2002). Att använda sig av dessa begrepp i en kvalitativ forskning kan bli knepigt. Dock ska 

forskaren efterstäva att göra sina intervjuer eller observationer på ett så sakligt och trovärdigt 

sätt som möjligt samt att samla in relevant underlag för syftet med studien (Trost, 2005). Jag 

tror inte att jag eller någon person skulle få exakt samma svar om vi skulle utföra intervjuerna 

med de förståndshandikappade vid ett annat tillfälle. Med tanke på deras handikapp krävs ett 

stort förtroende för intervjuaren för att de ska öppna sig och berätta om sig och sina 

upplevelser. En annan faktor som påverkar är hur de känner sig just vid intervjutillfället. Om 

de exempelvis varit med om något annorlunda under dagen, ligger stort fokus på detta och det 

kan även spegla intervjun åt ena eller andra hållet. Givetvis utförde jag mina intervjuer på ett 

så korrekt sätt som möjligt och validiteten blev hög, då jag undersökt det jag hade som avsikt 

att undersöka.  

4.4 Urval  
 

I denna uppsats har jag klarlagt sex enskilda individers uppfattning om bemötandet från 

omgivningen ur deras eget perspektiv. Jag valde att inte intervjua anhöriga till de 

förståndshandikappade, personal på gruppbostaden eller experter inom området. Jag ville 

nämligen så långt det var möjligt ta reda på de förståndshandikappades egen uppfattning i 

frågan. Målgruppen var lindrigt förståndshandikappade på C-nivå. Min tanke var att denna 

grupp hade lättare att förstå och svara på intervjufrågorna än personer i nivågrupp A och B.  

 
För att få tag på informanter till min uppsats vände jag mig till en gruppbostad. Jag har själv 

arbetat på denna gruppbostad för cirka fem år sedan och en del av personalen och de boende 

fanns fortfarande kvar. Både personalen och enhetschefen var positiva till intervjuerna och de 

hjälpte mig även att ta kontakt med de sex informanterna. Könsfördelningen bland 

informanterna var fem manliga och en kvinnlig informant, samtliga i åldrarna 20-45 år. Det 

var jag själv som valde ut fem av de sex intervjupersonerna. Att valet föll på just dessa fem 

berodde på att jag kände till dessa sedan tidigare och hade förhoppningar om att de skulle 
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kunna förstå frågorna korrekt samt att de skulle ge mig ärliga svar. Det kändes även bra att jag 

redan innan intervjuerna var känd för mina informanter. Det var då troligt att personerna 

kände ett större förtroende för mig. Den sjätte informanten kände jag inte till sedan tidigare, 

dock rekommenderade personalen mig att välja henne, då de trodde att hon skulle kunna ge 

raka och ärliga svar på mina frågor.  

 

Jag tror inte att resultatet påverkades av den anledningen att jag själv valde ut mina 

informanter. Om det skulle ha haft någon påverkan tror jag att den i så fall skulle ha varit 

positiv. Då flertalet av mina informanter kände mig sedan innan, kan detta ha bidragit till att 

de vågade öppna sig och berätta mer om sina erfarenheter i det aktuella ämnet, än vad de 

kanske gjort med en okänd intervjuperson.  

 

Givetvis har jag inte kunnat dra några allmängiltiga slutsatser utifrån mina sex informanters 

information. För att kunnat göra sådana generaliseringar skulle jag behövt ha intervjuat fler 

personer inom min valda informantgrupp. Jag skulle också behövt ha använt mig av ett annat 

urval, där det även förekommit informanter som jag inte tidigare kände till. Det hade även 

varit bra med personer från olika gruppbostäder och från olika orter. Hade mina informanter 

haft en annan geografisk härkomst, hade deras svar kanske varit annorlunda. Bemötandet av 

funktionshindrade kan skifta från person till person och varför inte från ort till ort? Ofta 

påverkas vårt bemötande av vilken förförståelse och kännedom vi har av den person eller 

grupp vi möter. Det kan tänkas att det inte finns lika många gruppbostäder över hela landet, 

och med mindre erfarenhet av funktionshindrade kan det också vara svårare att veta hur de 

ska bemötas på bästa sätt. Slutsatserna i denna uppsats är alltså inte generella, utan grundar 

sig på den information som jag fått fram utifrån mina sex intervjuer. 

4.5 Intervjuguide    
 
Innan intervjutillfällena utformade jag en intervjuguide. Denna skall kunna återspegla syftet 

med undersökningen. Forskaren ska alltså kunna få svar på sina frågeställningar genom det 

empiriska materialet (Trost, 2005).  

 

Den frågeguide som jag arbetade fram innehöll ett antal olika teman med underliggande 

frågor. Den började med en rad lättare frågor som gav korta svar och kom sedan in på de mer 

berättande frågorna. Frågeguiden innehöll en stor mängd frågor, detta med tanke på den grupp 
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av informanter som jag valde att intervjua. I och med att informanterna har ett 

förståndshandikapp gick det inte att ställa frågor gällande till exempel redovisning av 

personens bakgrund. Jag fick istället dela upp en sådan typ av fråga i flera frågeställningar. 

Ibland kunde informanterna självmant berätta och då kunde jag att efterhand stryka vissa 

frågeställningar, som redan hade berörts. Jag avvek även från frågeguiden om det visade sig 

att informanten själv började berätta om händelser ur sitt liv. Intervjuerna blev alltså inte som 

ett öppet samtal som en livsberättelse eller strängt styrda av ett frågeformulär. Intervjuerna 

kunde istället tolkas som halvstrukturerade. Därför skiljde intervjuerna sig från varandra, trots 

att det var en och samma person som hållit i samtliga intervjuer.   

 

Jag har sedan tidigare upplevelser och stor erfarenhet av hur illa förståndshandikappade kan 

bli behandlade i vårt samhälle. Detta har dock inte påverkat frågeställningarna. Frågorna var 

neutrala och jag har inte utgått ifrån att mina informanter har blivit utsatta för något 

kränkande bemötande. Därför tror jag att jag fått fram en rättvis bild av intervjupersonernas 

upplevelser av det aktuella ämnet.  

4.6 Intervjutillfället 
 
Min första tanke var att intervjua fem personer, men vid intervjutillfällena fick jag möjlighet 

att intervjua en extra informant och jag tog därför tillfället i akt att intervjua sex personer. 

Samtliga av mina intervjuer ägde rum hemma hos informanterna i deras egna lägenheter. 

Detta bidrog till en avslappnad stämning. Vid varje intervjutillfälle hade jag med mig fika, 

vilket var mycket uppskattat av alla informanterna. Fem av sex gav sitt godkännande att bli 

inspelade på diktafon under intervjun. Vid ett tillfälle förde jag dock anteckningar. Vid varje 

intervju läste vi tillsammans igenom samtyckesblanketten (Bilaga 2) och informanterna skrev 

under. Tidsmässigt tog intervjuerna mellan en halvtimme och en och en halv timme.  

 

Under samtliga intervjuer avvek jag från frågeformuläret när det visat sig att informanterna 

själva började berätta om sina upplevelser. Jag lade även till en del frågor som passade bra in 

vid själva intervjutillfället. Jag tog också till vara på den observation som förekom under 

intervjun. Intervjuaren kan nämligen använda sig av alla sina sinnen för att få fram 

undermedvetna nyanser av intervjun (Kvale, 1997). Dock så förekom det inte mycket gester 

eller annat kroppsspråk under mina samtal. Men å andra sidan kunde jag avläsa olika 

ansiktsuttryck som förstärkte de intryck som informanterna förmedlade verbalt.  
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4.7 Bearbetning, tolkning och analys av intervjuerna 
 
Efter intervjuerna transkriberade jag det empiriska materialet som jag spelat in på en diktafon. 

I steg två markerade jag viktiga delar i den utskrivna empirin och jämförde min empiri med 

syftet. Jag skrev sedan ner resultatdelen. Slutligen har jag tolkat min empiri med hjälp av 

mina utvalda teorier för att få en djupare förståelse för mitt valda ämne.   

4.8 Etiska aspekter 
 
Redan då jag påbörjade min uppsats hade jag de etiska tankegångarna med mig. Jag var lite 

osäker på att det var tillräckligt att jag fick ett samtycke av mina informanter eller om jag 

även behövde få ett godkännande från föräldrarna (alternativt god man i de fallen inte 

föräldrarna fanns i livet). För att få reda på detta ringde jag till FUB. Där berättade personalen 

att om personerna är över 18 år därmed myndiga så var det deras eget beslut om de ville ställa 

upp. Jag behövde alltså bara ha gruppbostadens tillåtelse samt den enskilde individens 

samtycke. Gruppbostadens personal och enhetschef var positiva till att jag skulle intervjua 

deras boende. Eftersom de boende på gruppbostaden kände till mig sedan tidigare lät jag en 

av personalen kontakta de sex utvalda informanterna. Personalen berättade i samband med 

detta att intervjun skulle ta ungefär en timme och att jag eventuellt skulle spela in intervjuerna 

på band. Samtidigt berättade de att jag inte skulle föra några uppgifter vidare. Personalen 

redogjorde även kortfattat vad uppsatsen skulle handla om. Efter att ha fått en godkännande 

från de sex informanterna bokade vi in tider för intervjuerna.  

 

Innan intervjutillfället utformade jag en samtyckesblankett (Bilaga 2) som de 

förståndshandikappade fick ta del av i samband med intervjun. På blanketten hade jag bland 

annat förklarat hur det hela skulle gå till och att det som sades under intervjun inte skulle föras 

vidare. Informanten skulle få behålla sin anonymitet. Innan frågestunden gick jag tillsammans 

med informanten igenom blanketten och efter det fick varje informant skriva under två 

exemplar. Ett exemplar behöll informanten och det andra behöll jag, som bekräftelse på att 

intervjupersonen gått med på att bli intervjuad.  

 

Alla informanter har fått en fingerat namn i min uppsats och jag har även valt att inte använda 

mig av sådan information som kan leda till att informanternas identitet skulle röjas. 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer ni att få lära känna mina sex intervjupersoner. Jag har valt att först 

presentera mina informanter var för sig, för att ni ska få en djupare inblick i varje enskild 

individ. Efter detta kommer ni att få ta del av mina informanters åsikter om självuppfattning 

och självkännedom, om bemötandet från omgivningen och reaktioner på bemötandet. 

Slutligen följer en sammanfattning av resultatet.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna   

5.1.1 Alex 

 
Den första person som ni ska få lära känna heter Alex och är 32 år. Alex har bott i sin 

nuvarande lägenhet i cirka 7 år. Det som är bra med egen lägenhet är att man kan vara själv 

om man vill och ha kompisar på besök om man vill, säger Alex.  

 

Alex både arbetar och studerar. På sitt arbete städar han, bakar och ser till att det finns kaffe. 

Alex tycker att det känns bra att ha ett arbete att gå till och att ha något att göra.  

 

Alex tycker att han är bra på att spela pingis och att prata, och att han är pratglad kan jag 

verkligen gå i god för.  

5.1.2 Bettan  

 
Bettan är 21 år och relativt nyinflyttad i sin lägenhet. Bettan berättar att hon har mycket bra 

kontakt med sina fyra syskon, dock har hon under den senaste tiden haft lite sämre kontakt 

med sina föräldrar.  

 

Bettan går i skolan och läser något som kallas Lära mera och hon trivs bra med detta. På 

fritiden umgås hon med sina vänner och sin kontaktperson och hon går även på en 

matlagningskurs.  

 

Dagen innan intervjun hade Bettan och hennes kille gjort slut, därför var hon lite nedstämd 

vid intervjutillfället. Bettans dröm för framtiden är att hitta en ny kille och att få åka på en 

resa till Grekland.  
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5.1.3 Calle  

 
Calle är en glad kille på 42 år, som har Down syndrom. Jag frågar Calle vilka egenskaper som 

han tycker om hos sig själv. Det är lite svårt att svara på, för det är en hemlighet säger Calle, 

men jag är glad, trevlig och snäll, säger han sedan och skrattar lite grann.  

 

Calle jobbar på Spectra (dagcenter). Där varierar sysslorna mellan att städa, hjälpa till i köket 

och skruva. Ibland kan det vara lite jobbigt på arbetsplatsen, till exempel då jobbarkompisarna 

skriker och ropar, berättar Calle. Annars är han väldigt nöjd med sitt arbete och med ledarna 

på arbetsplatsen. På sin lediga tid gillar Calle att spela pingis, träffa sin gode man och sin 

mamma. 

 

Till sist pratar jag och Calle om drömmar inför framtiden. Callesdröm är att åka utomlands 

och då gärna till Grekland.  

5.1.4 David 

 
David är 30 år och bor en i två rums lägenhet. På grund av att David har ett handikapp av 

psykisk karaktär tillhör han en gruppbostad.  

 

David jobbar med att sköta om ett friluftområde. Han trivs mycket bra med sina 

jobbarkompisar. De brukar skoja och skratta mycket tillsammans. På sin fritid umgås David 

med sin familj, kompisar och sin flickvän. David har varit tillsammans med sin tjej i ett år.  

 

David tycker om människor som det går att prata med och som han kan öppna sig för. Han 

berättar att han kan känna sig lite blyg i vissa situationer, det är dock inget jag märker av 

under intervjun.  

 

I framtiden skulle David vilja vinna pengar. Tänk vad skönt att inte behöva jobba och kunna 

resa istället, säger David. När jag frågar vart han vill resa, säger han att han gärna vill åka på 

någon slags äventyrsresa, eftersom han är intresserad av äventyrssporter i alla dess former.  

5.1.5 Emil  

 
Nästa kille som ni ska få lära känna heter Emil och är 29 år. Emil har nyligen bytt jobb. Idag 

jobbar han på ett före detta dagcenter. Där tömmer han containrar med kläder som folk lämnar 
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in. Jobbet som han har idag fick han via ett projekt. Under projektet fick deltagarna komma ut 

på praktik, berättar Emil och han fastnade direkt för det jobb han har idag.  

 

”… vi fick ju vara ute på praktik och redan första dagen kände jag att jag hade hittat ett 
jobb som passade mig väldigt bra. Först hade jag velat komma ut på praktik på ett katt 
pensionat, men det var väldigt svårt att komma ut på den sidan där dom har katter och 
hundar. Då fanns det ju ett ställe i Göteborg, sånt här katt pensionat i Göteborg, men den 
biten strök vi ju för att det hade ju blivit alldeles för jobbigt för mig att åka. Så hittar jag 
ju inte så bra i Göteborg heller för det är ju så stort, jag tycker ju att det stället som jag är 
på är bra. Där gör vi såna insatser som är bra, vi skickar ju kläder till, se om jag kommer 
ihåg det, Angola, Moçambique och Vitryssland, sen skickar vi iväg baby paket och så 
också och det är ju sånt som behövs”  

 

På fritiden umgås Emil med sin kontaktperson, kompisar och sin flickvän. Vi har varit 

tillsammans i cirka tre månader berättar Emil, mina vänner tycker att det är roligt att jag har 

hittat en ny flickvän.  

5.1.6 Fredrik 

 
Fredrik är 45 år och arbetar på ett ställe där de tillverkar ramar. Han trivs bra med sina 

arbetskompisar och med ledaren på jobbet. På fritiden är Fredrik aktiv i FUB, går på naturkurs 

och läser engelska på särvux. Fredrik har även en stark kristen tro, det är skönt att ha berättar 

Fredrik. 

 

Fredrik har en flickvän och de har varit förlovade sedan 1994. Fredrik tycker mycket om att 

pussa sin tjej och så brukar de fika också. Fredrik berättar att det inte skulle fungera om han 

och hans flickvän skulle flytta ihop, då hans tjej har epilepsi. Fredrik berättar att de 

krampanfall som hans flickvän får kan vara så allvarliga att hon kan hamna på sjukhus.  

 

Fredrik har en dröm om en större lägenhet, gärna med en balkong.  

5.2 Självkännedom och självuppfattning  
 

Under denna rubrik kommer ni att få en bild av hur mina informanter uppfattar sig själva och i 

vilken utsträckning de är medvetna om sitt förståndshandikapp.  
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5.2.1 Medvetenhet om handikapp  

 
De flesta av de jag intervjuat är medvetna om sitt handikapp och varför de behöver hjälp från 

ett gruppboende. Så här uttrycker sig en av informanterna: 

 

”Jag bor på gruppbostad för att jag behöver hjälp vet du, annars hade man inte fått bo i 
gruppbostad förstås, annars skulle man fått bo i en vanlig lägenhet med vanliga 
hyresgäster när man är vuxen förstås. Jag har en god man också, det bör man ha, som 
hjälper mig med räkningarna, så slipper jag tänka så mö på de räkningarna hela tiden”  
 
(Citat Fredrik)  

 

Många tycker det är bra att få lite stöd och hjälp från gruppbostaden med sådana uppgifter 

som kan vara svåra att klara på egen hand.  

5.2.2 Självuppfattning  

 
När det gäller självuppfattningen har de flesta en realistisk syn på vad de klarar av och vad de 

har lite större svårigheter med. En av de jag intervjuat svarar exempelvis att han trivs bra med 

arbetsmiljön på sitt nuvarande jobb. Där kan han jobba i sin egen takt och arbetstiderna passar 

honom bra. En annan informant berättar att han nu för tiden slutar lite tidigare från jobbet på 

fredagarna, eftersom han har problem med nerverna.  

 

Drömmar inför framtiden är viktiga, så här funderar Alex: 

 

”… den största drömmen är att klara mig utan personal och vara självständig, men det vet 
jag inte om det kommer att bli en dröm eller om det kommer att bli verklighet det återstår att 
se…”  
 

Jag frågade Alex om det finns någon som kan hjälpa honom att genomföra drömmen, svaret 

blev: 

 

”… det är mest upp till mig själv och sen hur mycket jag vill ta tag i grejer också om jag 
verkligen vill det så måste jag bli redig på att städa…”  
 

Emils dröm lyder:  

 

”Oj, det var svårt, min högsta dröm är väl att jag har ju liksom väldigt svårt att ta körkort 
eftersom jag har ett handikapp också. Så min högsta dröm är väl även om det skulle vara 
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väldigt svårt att få komma ut i trafiken fast då ska det vara ett fordon som man kan klara av. 
Typ jag har ju frågat föräldrarna hemma, typ jag kan ju köra moped och så, jag kan ju köra 
moped fast det är ju frågan om jag klarar av att hantera det i trafik. Helst ska den inte gå för 
fort eller bästa av allt ska den vara otrimmad. Och jag vet ju att det finns en EU moped som 
ser ut som en liten fyrhjuling, och sitter man på en sån är det ju bättre balans för sätter jag 
mig på en tvåhjuling så kommer det inte att gå. Min store brorsa har en motorcykel och 
frågade om jag ville provköra, men det hade nog inte gått för jag har inte den styrkan och så 
har jag inte den balansen heller, för man måste kunna ha en otrolig balans för att kunna 
hantera sånt…”   

5.3 Bemötandet från omgivningen 
 
Nu kommer ni att få ta del av mina informanters uppfattningar av bemötandet från sin sociala 

omgivning. 

5.3.1 Bemötande från närmsta omgivningen  

 
En gemensam uppfattning hos mina informanter var att de ansåg att de får ett bra bemötande 

från personalen på gruppbostaden, på sin arbetsplats och i skolan. Samtliga var även nöjda 

med de övriga boende på gruppbostaden. De flesta träffar regelbundet sin familj, flickvän 

eller pojkvän, kompisar, gode man eller kontaktperson. En informant berättar till exempel att 

hans föräldrar tyvärr inte finns kvar i livet, men han har en lillebror som han brukar träffa. Sist 

de träffades åt de lite god mat och provsmakade min gode mans hembryggda öl, berättar 

informanten.  

5.3.2 Bemötande i affärer, på banken och hos läkaren 

 
När det gäller bemötandet från servicepersonal, anser de flesta att butikspersonal i olika 

affärer oftast var hjälpsamma och tillmötesgående. Däremot kan det vara lite annorlunda 

bemötande hos läkaren eller på banken. En informant berättar att om han är på banken 

tillsammans med personal från gruppbostaden, brukar bankpersonalen vända sig till den 

person som är med honom, istället för till honom själv. Det är likadant hos läkaren, berättar 

informanten: 

 

Alex: Det är likadant när jag har med mig en personal till läkaren, dom pratar med dom 
istället  
Intervjuare: Hur känner du då? 
Alex: Nej, det var som en sa att det är mig du ska prata med och det sa jag en gång när vi var 
hos läkaren  
Intervjuare: Hur reagerade läkaren då? 
Alex: Han blev rätt så kinken på mig, att få en tillsägelse, men jag kände att jag skulle göra 
det… 
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David har varit med om en liknande upplevelse. Även i hans fall pratade bankpersonalen med 

hans följeslagare istället för med honom. Han tycker han känner sig förbigången, det är ju 

ändå jag som ska göra ärendet menar informanten. Han tror att detta bemötande kan grunda 

sig på att bankpersonalen inte tror att han hänger med riktigt. Några av de andra 

informanterna tycker att det är positivt att läkaren eller bankpersonalen pratar med personalen 

istället för med dem, eftersom de då får lite extra hjälp. Det finns även de som inte märker av 

någon skillnad. Bettan berättar att bankpersonalen alltid vänder sig till henne, trots att hon har 

personal med sig.  

5.3.3 Skillnader i bemötande om informanten är ute själv eller med 
gruppbostaden 

 

Många märker av ett annorlunda bemötande om de har med sig personal från gruppbostaden i 

jämförelse med om de är ute själva. En intervjuperson berättar om att när han är ute med sin 

gruppbostad kan folk påpeka att de kommer från ett gruppboende. Då lämnar de oss i fred, 

eftersom de tror att vi lätt kan bli aggressiva, berättat informanten. Vidare berättar han, att om 

han däremot är ute med någon kompis brukar inte folk säga något. Om han och hans kompisar 

märker att stämningen börjar bli stökig, går de istället vidare. 

 

Calle utrycker sig så här på frågan om han van vid ett annorlunda bemötande om han är ute 

själv eller med gruppbostaden:  

 

Calle: Dom pratar annorlunda om personalen är med 
Intervjuare: På vilket sätt? 
Calle: De pratar med personalen innan de hoppar på mig…  
 

Emil säger så här: 

 

”Det skiljer ju sig väldigt mycket för när jag är ute själv så brukar jag bara prata med dom 
som jag känner och så är det ju skillnad när jag går med gruppbostaden för då får man ju 
mer sällskap” 
 

Bettan däremot har inte märkt av ett annorlunda bemötande om hon är ute själv, eller om hon 

är ute med gruppboendet. 
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5.3.4 Bemötandet från okända personer 

 
Vad det gäller bemötandet från okända personer, tänkte jag återge några olika situationer som 

mina informanter tog upp under intervjuerna.  

 

När jag frågar Bettan om hur folk skulle reagera om hon skulle börja prata med någon på stan 

som hon inte känner svarar hon ”dom går… dom känner inte mig” .  De andra informanterna 

svarar att ett en del personer bara går sin väg, medan andra stannar och pratar, det är olika 

från person till person.  

 

Alex berättar om hur okända personer kan bete sig när han är och tittar på fotbollsmatcher: 

 

Intervjuare: Hur är de personer som också är på fotbolls matcherna?  
Alex: Vissa är trevliga, vissa tycker man inte ska va där 
Intervjuare: Varför inte det? 
Alex: Dom ser oss som att vi inte ska vara bland dom, då brukar jag svara så här att ni kan 
också få ett handikapp  
Intervjuare: Jätte bra, vad är det för folk som säger så? 
Alex: Det är ungdomar, för det mesta supportrar från andra klubbar… 
 

Alex berättar också om en annan händelse. Vid detta tillfälle var han ute på stan tillsammans 

med David och Emil. När de skulle avsluta sin kväll på stan följde några okända grabbar med 

Emil hem. När Emil gick på toaletten, tog killarna med sig hans cd skivor och mobil.  Dagen 

efter gav sig Emil och Alex ner till polisstation för att anmäla stölden. Alex berättade att de 

egentligen var ganska hängiga efter en kväll på stan, men som Alex uttrycker sig: ”… vi hade 

lite respekt, vi skulle ner till polisstation…”.  

 

Bettan berättar om att hon en gång varit med om att en kille på stan plötsligt kom fram och 

tog strypgrepp på henne. Men folk runt omkring hjälpte henne, så hon kunde sparka bort 

honom. Calle berättar om ett tillfälle då en man frågade om han ville följa med honom i bilen, 

men det gjorde inte Calle. 

 

Både Calle och David berättar att folk har varit elaka mot dem, men de vill inte gå in närmare 

på detta. Calle har varit med om dessa händelser otaliga gånger. Vid ett tillfälle släppte han in 

ett antal besökare i sin lägenhet, vilket relaterade i att Calle blev slagen. Fredrik har däremot 

inte varit med om att människor som han inte känner varit elaka mot honom. 
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5.3.5 Bemötandet från personer som informanten känner 

 
Alex berättar att han föredrar människor som han kan lita på och som inte för hemligheter 

vidare. Tyvärr så känner han många som är raka motsatsen, det vill säga sådana som går och 

skvallrar bakom ryggen. Bettan föredrar att umgås med människor som är snälla, positiva och 

vänliga. En oschyst person går kanske istället bara förbi en, säger Bettan.  

 

Calle berättar att han har många kompisar, både trevliga och mindre trevliga. Han berättar att 

en av hans kompisar brukar ta hans pengar. När jag frågar varför, säger Calle, att det är för att 

hans kompis inte har det så gott ställt.  

 

Calle beskriver sig som en kille som är glad, trevlig och snäll. Jag frågar honom om det finns 

något som han inte är så bra på och då svarar han att han är knäpp. Jag frågar vad han menar 

och svaret blir att: ”dom kallar mig knäpp och cp”. Är det dina kompisar som kallar dig för 

detta, frågar jag. Både kompisar och sådana jag inte känner blir svaret. De brukar kalla mig 

knäpp och cp när jag är på stan, för att retas, fortsätter Calle, då blir jag förargad.   

 

Fredrik berättar att han tidigare var lite rädd för en kille på sitt jobb. Han hotade Fredrik med 

stryk för att Fredrik hackade på honom. Men det lugnade ner sig mot slutet och 

idag jobbar den här killen på ett nytt ställe. Fredrik kände ingen rädsla för 

honom den sista tiden, berättar han.  

5.4 Reaktioner på bemötandet från omgivningen 
 
Påverkar bemötandet från den sociala omgivningen de lindrigt förståndshandikappade och i så 

fall på vilket sätt? Hur reagerar intervjupersonerna på bemötandet från sin omgivning?   

5.4.1 Rädsla  

 
Fredrik känner att han har påverkats av våldet i vårt samhälle, han tycker att människor svär 

väldigt mycket i Sverige, detta ogillar Fredrik. Om han skulle behöva fråga någon vad 

klockan är brukar han fråga en tjej. Han vill helst inte prata med främmande killar, nu när det 

finns så mycket våld i vårt samhälle:  

 

”Jag har varit lite rädd för våldet nu när det har varit så mycket våld vet du, man är lite rädd 
för ungdomar för de e lite våldsamma, dom visar sånt på tv: n. Man ser många fall där killen 
misshandlar sin tjej, det ser otäckt ut han skäller och sen slår han henne, jag blir aldrig arg 
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på min flickvän, för då vet man ju att då gör hon ju slut, argsinta killar är det många tjejer 
som råkar ut för vet du…” 
 

Fredrik vet också att folk ibland kan slänga ur sig saker helt utan vidare:  

 

”… de kan säga saker utan vidare det vet man ju ibland, jag vet inte om jag har varit med 
om det än, men jag skulle inte bli så arg att jag slår personen även om de skulle retas vet 
du. Det bästa är ju att bara gå därifrån för skulle man slå till någon om man blir ilsken så 
kan man ju fällas för misshandel vet du, för då skulle de nog polisanmäla”  
 

Efter en obehaglig händelse på stan har Bettan blivit rädd för att vara ute ensam när det är 

mörkt. Hon berättar att hon överhuvudtaget inte gillar att vara ute när det är mörkt. Calle 

känner också en rädsla efter sina upplevelser. Idag släpper jag inte längre in obehagliga 

personer i min lägenhet, berättar Calle.  

5.4.2 Ilska 

 
Calle har råkat ut för fler händelser. Ett exempel är att hans ”kompis” brukar stjäla hans 

pengar. Calle umgås fortfarande med den så kallade kompisen, men när kompisen kommer på 

besök, brukar Calle gömma sina pengar. Calle har också råkat ut för verbal kränkning. Vid 

dessa tillfällen brukar Calle bli förargad.  

5.5 Sammanfattning resultat 
 
Utifrån min empiri har jag fått fram att de flesta av mina informanter är medvetna om sina 

handikapp och sina begränsningar.  

 

Bemötandet från den närmsta omgivningen fungerar för det mesta mycket positivt. Däremot 

kan det förekomma stigmatisering när det gäller den sociala kontakten med okända 

privatpersoner och yrkesarbetande individer. Det förekommer även en skillnad i bemötandet 

beroende på om den handikappade är ute själv eller med sin gruppbostad. Om informanten är 

ute med gruppbostaden, brukar omgivningen vända sig till gruppbostadens personal istället 

för till den enskilda individen.   

 

Särbehandling kan uppfattas som både positiv och negativ av informanterna, men mestadels 

uppfattas detta som något negativt. Informanterna beskriver känslor som rädsla, ilska och ett 

behov att få en rättvis behandling. Det framkommer också positiva reaktioner, som att de får 
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lite extra hjälp genom att den yrkesarbetande talar med gruppbostadens personal istället för 

till den enskilda individen.  
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6 Sociologisk Analys 
I detta kapitel kommer ni att få ta del av analysen av mitt empiriska material, där jag knyter 

samman informanternas information med valda teorier. Jag kommer inte att dra några 

generella slutsatser, utan analysen grundar sig på de sex intervjuer som jag har genomfört.   

6.1 Självkännedom och självuppfattning  

6.1.1 Medvetenhet om handikapp  

 

För att bilda mig en uppfattning om hur min informantgrupp upplever bemötandet från 

omgivningen och om de märker av den stigmatisering som ett handikapp kan innebära, 

kändes det som ett naturligt steg att ta reda på om mina informanter är medvetna om sitt 

handikapp. För att förstå att omgivningen vet om att jag som person skiljer mig från det 

”normala”, är det en viktig utgångspunkt att jag som person själv känner till att jag skiljer mig 

från det som anses vara normalt.  

 

De flesta av mina intervjupersoner var medvetna om sitt handikapp. De kunde inte exakt 

berätta vad det var för handikapp de hade, men de var medvetna om att de behövde lite extra 

hjälp och att de var i behov av att bo på ett gruppboende. En informant berättade om att han 

och hans flickvän inte bor tillsammans. Flickvännen får då och då svåra epilepsianfall och 

ibland krävdes det ett sjukhusbesök för att upphäva anfallen. Detta vittnar om god kännedom, 

om både sitt eget handikapp och någon annans.  

 

Av förgående stycke får vi veta att mina informanter är medvetna om sitt handikapp och 

därmed känner till sin sociala position. Goffman (1974) menar att det är utifrån vår sociala 

position som vi har vissa rättigheter. Om personens sociala identitet skulle missbedömas av en 

annan individ kan det hända att det sker en förändring av de rättigheter som är kopplade till 

vår sociala identitet (Goffman, 1972). När en person inte får tillgång till sina rättigheter på 

grund av exempelvis ett avvikande beteende, blir personen stigmatiserad. Om en person som 

utsätts för stigmatisering förstår att omgivningen vet om att hon eller han är avvikande, kallar 

Goffman (1972) detta misskrediterad. Om personen däremot inte känner till eller lägger 

märke till att omgivningen vet om att personen avviker från det normala, används begreppet 

misskreditabel (Goffman, 1972).  Med detta som utgångspunkt, skulle en slutsats vara att 

mina informanter befinner sig i den misskrediterads situation, men detta skulle vara en 
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felaktig slutsats. Trots att de flesta är medvetna om sitt handikapp, så märker inte alla av att 

omgivningen förstår att de avviker från det normala.  

 

En självmedvetenhet kommer även till uttryck i vilka drömmar en människa har. Alla mina 

informanter har drömmar inför framtiden. Alex som är väl medveten om sitt handikapp 

drömmer att en dag kunna klara sig självständigt utan personalens hjälp. Men han har en 

realistisk självbild, som han format genom sina erfarenheter genom livet (Mead, 1976). Han 

förstår att det är mycket upp till honom själv om denna dröm kommer att bli verklighet. Emil 

drömmer om att ta körkort. Men han vet om sina begränsningar och förstår att det kommer att 

bli en tuff utmaning. Goffman (1972) nämner att en person som blivit stigmatiserad kan lägga 

ner stor kraft på att klara av något som allmänheten anser som uteslutet för en person med den 

aktuella avvikelsen.  Emil berättar att han och hans föräldrar pratat om att ta körkort. Emils 

”Me” har kanske tagit in föräldrarnas åsikter i frågan och hans ”I” reagerar på dessa åsikter, 

när vi pratar om körkortsfrågan.  

 

Vår självmedvetenhet påverkas mycket av andras åsikter och synpunkter. Det är vårt ”Me” 

som tar in andras åsikter om oss och ”I” som reagerar på samma åsikter. I hur stor grad vi 

påverkas beror på hur starkt ”I” påverkas av ”Me” (Mead, 1976). Under avsnittet: Reaktioner 

på bemötandet från omgivningen, kommer ni att få läsa mer om hur mina informanter 

påverkas av omgivningens bemötande. 

6.1.2 Självuppfattning 

 
Många av mina informanter har en mycket positiv bild av sig själva. Bettan beskriver sig som 

snäll, positiv och vänlig. Alex är duktig på att spela pingis och är även pratglad. Calle är glad, 

trevlig och snäll. Den positiva självbilden stärker individens empowerment.  

 

En annan aspekt som stärker empowerment är att livsvillkor ändras och att individen når 

uppsatta mål (Fitzsimons & Fuller, 2002, refererad i Brunt & Hansson, 2005). Mina 

informanter har god självbild och mestadels en realistisk syn på vad de klarar av och vad de 

har lite svårare för. De är också medvetna om att de behöver lite extra hjälp med en del saker 

för att nå vissa mål. Många var nöjda med sin situation inom skolan eller arbetet. Alex 

berättade till exempel att han tycker det är skönt att ha ett arbete att gå till och ha något att 

göra. I resultatet kunde vi läsa om Emil som för en tid sedan börjat på en ny arbetsplats, som 

han trivs otroligt bra på.  Han är medveten om att han behöver jobba i sin egen takt och detta 
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får han möjlighet till på det nya jobbet. Han tycker också att det är värdefullt att ha ett arbete 

som bidrar till att andra människor får hjälp, som i detta fall fattiga människor i andra länder. 

Genom att kunna få och ta emot hjälp kan personen också lättare nå personliga mål, och nå en 

hög grad av empowerment (Fitzsimons & Fuller, 2002, refererad i Brunt & Hansson, 2005).  

6.2 Bemötandet från omgivningen 

6.2.1 Bemötande från närmsta omgivningen  

 

Genom att bli respekterad och känna en samhörighet med andra människor ökar den enskildas 

empowerment (Fitzsimons & Fuller, 2002, refererad i Brunt & Hansson, 2005). I resultatet 

kunde vi läsa att mina informanter i stor utsträckning hade god kontakt med familj, flick eller 

pojkvän, gode man eller kontaktperson. Alla informanter kände också att de hade en god 

relation med övriga boende på gruppbostaden. Detta kan bidra till ett ökat empowerment. Det 

sociala samspelet med andra påverkar nämligen den enskildas empowerment, både i positiv 

och negativ bemärkelse (Spreitzer 1995, refererad i Brunt & Hansson, 2005). Att umgås med 

människor som har en liknande situation eller personer som accepterar individen som den är, 

är en av de faktorer som Goffman beskriver som strategi för att undvika stigma.  

6.2.2 Bemötande i affärer, på banken och hos läkaren 

 
Bemötandet från yrkesanställda i butiker var överlag bra. Detta kan vara stärkande för den 

enskildas empowerment, då en viktig faktor i begreppet är att varje individ får den hjälp och 

det stöd som hon eller han behöver för att nå sina mål (Spreitzer 1995, refererad i Brunt & 

Hansson, 2005). 

 

Bemötandet från bankpersonal och läkare var däremot sämre. Personalen vände sig ofta till 

följeslagaren. Genom detta bemötande kan den handikappade inte få tillgång till sina 

rättigheter utifrån sin sociala position, detta kan kopplas till stigma (Goffman, 1972). 

Personen på banken eller på vårdinrättningen bedömer den förståndshandikappade utifrån 

dennes utseende, och personen blir på så sätt placerad i en grupp som hör samman med 

oförmåga och handikapp (Goffman, 1972). Detta har en negativ effekt för den enskildas 

empowerment. En av informanterna tror att detta beteende grundar sig på att bankpersonalen 

missbedömer hans förmåga. Informanterna som förstår att läkaren och bankpersonalen vet om 

att de skiljer sig från det som anses normalt, befinner sig i den misskrediterades situation 

(Goffman, 1972) och känner av stigmatiseringen.  
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Det finns också intervjupersoner som tycker att det är bra att läkaren eller bankpersonalen tar 

kontakt med deras följeslagare. De reagerar positivt på att de blir särbehandlade och tycker att 

det är bra att de får lite extra hjälp. De märker helt enkelt inte av att omgivningen förstår att 

de avviker från det ”normala” (Goffman, 1972), och tar inte heller illa vid sig av 

stigmatiseringen.  

6.2.3 Skillnader i bemötande om informanten är ute själv eller med 
gruppbostaden 

 

Goffman (1972) delar in stigma i tre grupper. När det gäller den aktuella gruppen, innefattar 

den personer med kroppsliga avvikelser. Goffman menar att det är tillsammans med andra 

som det uppstår riktlinjer, för vilka som ska passa in i vårt samhälle. Ofta är det rädsla som 

bidrar till detta beteende (Goffman, 1972). När mina informanter är ute med gruppbostaden 

finns det uppfattningar om att de blir bemötta annorlunda än om de är ute på egen hand. En 

informant upplever exempelvis att personalen eller allmänheten vänder sig till deras 

följeslagare. Detta visar att de är väl medvetna om stigmatiseringen och de befinner sig i den 

misskrediterades situation (Goffman, 1972).  

 

Det finns även de som befinner sig i den misskreditablas situation:  

 

”Det skiljer ju sig väldigt mycket för när jag är ute själv så brukar jag bara prata med dom 
som jag känner och så är det ju skillnad när jag går med gruppbostaden för då får man ju 
mer sällskap”  
 
(Citat Emil) 
 

Detta citat vittnar om att denna person inte märker av stigmatiseringen, utan ser bara de 

positiva upplevelserna med att vara ute med gruppbostaden.  

6.2.4 Bemötandet från okända personer 

 
Jag fortsätter undersökningen med mina informanters reaktion, gällande samtal och möten 

med okända i samhället. Informanterna berättar att en del personer stannar och pratar och en 

del bara går. Detta är mycket svårt att koppla till stigma, då detta beteende kan hända även en 

person utan handikapp. Bettans kommentar på frågan säger en hel del: ”dom går… dom 

känner inte mig”.  
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Under en kväll på stan var Bettan med om att en kille kom fram och tog strypgrep på henne. 

Calle fick en förfrågan om han ville följa med en okänd man i bilen och Emil blev bestulen på 

cd skivor och mobil. Calle blev också slagen av personer som han släppte in i sin lägenhet. 

Dessa situationer kan också vara svåra att koppla till stigma. Precis som jag beskrev innan kan 

dessa händelser hända vem som helst, det finns inget i berättelserna som tyder på att detta 

hände på grund av att de är avvikande.  

 

En situation som däremot med all säkerhet kan kopplas till stigma, är när Alex berättar att en 

del personer inte tycker att han ska få gå och titta på fotbollsmatcher på grund av sitt 

handikapp. Andra människor bedömer alltså Alex utifrån hans utseende och tar sig rätten att 

kränka honom på grund av att han har ett handikapp (Goffman, 1972). När det handlar om 

kränkning från en enskild individ, beror detta ofta på att personen har ett dåligt 

självförtroende. Genom att då jämföra sig med någon som har det sämre än en själv kan detta 

bidra till en bättre kontroll och ångestlindring (Brunt & Hansson, 2005). 

 

Både Calle och David berättar att folk har varit elaka mot dem, men de vill inte gå in närmare 

på detta. Calle har upplevt detta ett flertal gånger. När jag inte vet mer om dessa situationer 

och hur de utspelat sig, har jag svårt att bedöma om det handlar om stigmatisering.  

6.2.5 Bemötandet från personer som informanten känner 

 
Bettan föredrar att umgås med människor som är snälla, positiva och vänliga. ”En oschyst 

person går kanske istället bara förbi en”, säger Bettan. Det är svårt att veta om Bettan menar 

att den oschysta personen bara går förbi Bettan på grund av att hon har ett handikapp eller om 

det beror på något annat. Därför kan jag inte göra en koppling till stigma i detta fall.  

 

Calle har varit med om att en kompis har stulit hans pengar och Fredrik berättar att han 

tidigare blev hotad av stryk av en jobbarkompis. Även här är det svårt att veta om detta är 

kopplat till stigma. När det gäller Fredrik, känns det som hoten berodde på att Fredrik hackade 

på sin jobbarkompis verbalt och inte hade med stigma att göra. När det gällde stölderna av 

pengarna känns stigma inte heller som en självklar faktor.  

 

Calle som har Down syndrom berättade att både hans vänner och folk han inte känner kallar 

honom ”knäpp och cp”.  Detta är en klar koppling till stigma. Calle blir kallad för dessa 
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kränkande ord på grund av att han har ett avvikande utseende. Andra människor tar sig rätten 

att kränka honom. Calle blir nedvärderad men även socialt utstött både från sina vänner och 

från människor han inte känner.  

6.3 Reaktioner på bemötandet från omgivningen 

6.3.1 Rädsla  

 
Fredrik brukar ofta se på tv och där skildras ibland våldet i vårt samhälle. Han känner att han 

har påverkats av detta och känner sig ibland lite rädd för våldet. Vi kan se hur Fredriks ”Me” 

tar till sig samhällets attityder och hans ”I” reagerar med rädsla. Han berättar att om han 

behöver fråga någon vad klockan är, frågan han hellre en tjej. Detta är ett exempel på hur hans 

”I” svarar med rädsla mot samhällets attityder. Kanske är han rädd för vad människor i grund 

och botten ska tycka om honom (Goffman, 1972). Hans självmedvetenhet ökar också, då han 

förstår att han är sårbar i dessa situationer. Fredrik berättar att folk kan säga saker utan någon 

direkt anledning. I dessa fall reagerar inte hans ”I” genom att slå personen som retas. Han är 

nämligen väl medveten om att detta kan leda till polisanmälan. En annan informant berättar 

att han och hans kompisar går vidare till något annat ställe, om de märker att stämningen 

börjar bli stökig. De avviker alltså från platsen, kanske på grund av rädsla om vad som kunde 

ha hänt om de hade stannat. Detta är olika strategier för att undvika jobbiga situationer, vilket 

Goffman (1972) nämner som ett tillvägagångssätt för att undvika stigma. Vi kan se hur olika 

personer har påverkats av erfarenheter under sina liv (Mead, 1967). Bettan har också blivit 

påverkad av sin händelse på stan, då en kille kom fram och tog strypgrepp på henne. Genom 

detta sociala samspel tar Bettans ”Me” in situationen och hennes ”I” reagerar med en rädsla 

för att vistas ute när det är mörkt.  

 

Calle känner också av en rädsla efter att ”dumma” personer bröt sig in i hans lägenhet och 

slog honom. Hans ”Me” tar in deras attityder och hans ”I” reagerar med rädsla och en ovilja 

att släppa in ”dumma” personer i sin lägenhet. Vid ett annat tillfälle frågade en okänd man 

om Calle ville följa med honom i bilen, men Calle förstod att det inte var rätt och valde att 

inte följa med. Kanske har Calles ”Me” tagit in samhällets tankar och varningar om att följa 

med okända personer, och hans ”I” svarar med att inte följa med den okände mannen.  

 

Att känna rädsla inför olika situationer inskränker en persons rättigheter och minskar 

handlingsområdet för den enskilda. Detta kan i sin tur minska personens empowerment.  
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Personen mister på grund av rädslan en del av kontrollen över sin livssituation. Detta innebär 

begränsade valmöjligheter i olika situationer. Det negativa bemötandet från omgivningen som 

i dessa fall besvaras med rädsla påverkar alltså personernas empowerment negativt.  

6.3.2 Ilska 

 
En person utvecklas genom hela livet genom nya upplevelser och erfarenheter. Detta bidrar 

till att självbilden ändras och på så sätt skapar varje person sin personlighet (Mead, 1976). I 

resultatdelen kunde ni läsa om en informant som fått höra att han är cp och knäpp. När jag bad 

honom att berätta om tre negativa sidor hos sig själv, svarar hans spontana sida att han är 

knäpp. Hans ”Me” som tar in andras attityder (Mead, 1976), hade tagit till sig att han är 

knäpp. På detta sätt påverkas hans självmedvetenhet, hans spontana sida påverkas starkt av 

andras attityder. Kopplas detta till empowerment, så sänker detta hans positiva självbild, han 

får inte den respekt av andra (Fitzsimons & Fuller, 2002, refererad i Brunt & Hansson, 2005) 

som han borde ha fått. Hans självkänsla påverkas negativt. Här ser vi ett exempel på hur 

stigmatisering kan bidra till ett sänkt empowerment.  

 

I situationen ovan samt i de fall Calles kompis brukar stjäla hans pengar, reagerar Calle inte 

bara med att ta till sig det som angriparna säger till honom, han reagerar också med ilska. 

Calles ”Me” tar till sig angriparnas ord och hans spontana sida reagerar med ilska.  

6.3.3 Glädje och positiv respons 

 
David berättar att han trivs bra på sitt arbete. På jobbet brukar han och hans jobbarkompisar 

ha roligt och använda en skämtsam ton sinsemellan. Davids ”Me” antar de övrigas 

skämtsamma ton och hans ”I” reagerar med att skratta och skämta. Att känna en samhörighet 

med andra och känna sig uppskattad och respekterad bidrar till ett ökat empowerment 

(Fitzsimons & Fuller, 2002, refererad i Brunt & Hansson, 2005). 

 

Emil berättar att kompisarna tycket att det är kul att han träffat en ny tjej. Hans ”Me” tar in 

detta och hans ”I” svarar med att känna en glädje.  

 

När Bettan är på banken brukar alltid bankpersonalen vända sig till henne. Hon har inte heller 

märkt av något annorlunda bemötande då hon är ute själv respektive då hon är ute med 

gruppbostaden. På detta sätt känner sig Bettan sig säker i dessa situationer, hon har en kontroll 
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över situationen och vet att hon klarar av dessa uppgifter på egen hand, vilket verkar positivt 

för hennes empowerment. Detta bidrar även till ett utökat handlingsutrymme för Bettans del.  

6.3.4 Respekt och rättvisa  

 
Efter att Emil hade blivit bestulen på mobil och cd-skivor begav sig han och Alex ner till 

polisstationen för att göra en anmälan. Fast de var lite hängiga sedan dagen innan säger Alex 

att: ”… vi hade lite respekt, vi skulle ner till polisstation…”. De är båda medvetna om hur de 

ska handskas i denna situation, de accepterar inte kränkande behandling utan vill ha respekt 

från andra. De förstår sin sociala position i samhället (Fitzsimons & Fuller, 2002, refererad i 

Brunt & Hansson, 2005 ) och tar tillvara rättigheten att anmäla brottet.  Detta vittnar om ett 

gott empowerment.  

 

En annan händelse som också bekräftar ett gott empowerment är när Alex ger svar på tal när 

han får höra att han inte är välkommen att titta på fotboll. Eller när han hos läkaren inte 

accepterar att läkaren inte vänder sig till honom. Han vet om sina rättigheter och accepterar 

inte orätt behandling. Vi kan se hur han använder en av Goffmans (1972) strategier för att 

undvika stigma, nämligen att ge sig in i blandade kontakter. Vilket i många fall kan irritera 

”normala” individer, vilket blev fallet vid fotbolls matchen. Dock kan en person som har ett 

högt empowerment stå emot stigmatisering på ett bättre sätt (Warner, Taylor, Powers, Hyman, 

1989, refererad i Brunt & Hansson, 2005), vilket vi kan bevittna hos Alex.  

 

David har varit med om samma situation hos läkaren. David vet om sin sociala position och 

sina rättigheter, när dessa sedan förbigås genom stigmatisering minskas Davids 

handlingsutrymme. Men även om David tycker att situationen är orätt och att han inte får ta 

del av sina rättigheter vågade han inte säga ifrån. Hans ”Me” tar in läkarens attityd och han 

känner en ilska, men hans ”I” reagerar med att acceptera bemötandet. Hans självmedvetenhet 

ökar samtidigt som det sker en inskränkning av hans handlingsutrymme och empowerment.  

6.4 Sammanfattning av analysen  
 
De flesta av mina informanter är medvetna om sitt handikapp och sina begränsningar. De 

känner till sin sociala position i samhället och några vet också vilka rättigheter som är 

kopplade till denna sociala position. Det förkommer både positivt och negativt bemötande 

från informanternas sociala omgivning. Det positiva bemötandet bidrar till ett bättre 
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självförtroende, ett ökat handlingsutrymme och starkare empowerment. Av det negativa 

bemötandet har vissa en klar koppling till stigma medan en del är svårare att koppla samman 

med stigma, då det är oklart om det avvikande bemötandet beror på den enskildas handikapp. 

När det gäller stigmatiseringen är några informanter väl medvetna om att de blir utsatta för 

stigmatisering, medan andra inte märker av stigmatiseringen trots att det är en stigmasituation 

de beskriver. Hur påverkas informanterna då av bemötandet? Informanternas 

självmedvetenhet ökar i umgänge med andra. Det är dock olika hur starkt ”I” påverkas av 

”Me” från person till person. På så sätt påverkas individerna olika. Många informanter har 

olika strategier för att undvika otrevliga situationer som kan leda till stigmatisering. Detta 

bidrar till ett minskat handlingsutrymme som påverkar empowerment negativt. Vi kan också 

se hur stigma påverkar individens empowerment negativt. Men samtidigt ser vi hur de med 

högt empowerment lättare kan stå emot stigmatisering. 
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7 Sammanfattande reflektioner  
7.1 Egna reflektioner  
 
Med mina informanters erfarenheter, min egen förförståelse och de teoriska kopplingarna i 

åtanke, ska jag nu delge er vilka slutsatser jag kommit fram till under mitt uppsatsskrivande.  

 

Alla människor är olika, de har olika åsikter, bär med sig olika förmågor att uppfatta sig själv 

och situationer i vårt samhälle. Lindrigt förståndshandikappade skiljer sig inte på denna 

punkt. Precis som alla andra har de olika uppfattningar om sig själva och om bemötandet i 

vårt samhälle. Därför kan jag inte dra någon generell slutsats genom mina sex informanters 

berättelser, då uppfattningen om bemötandet i vårt samhälle är väldigt individuell. Det har 

därför framkommit både positiva och negativa upplevelser av bemötandet från omgivningen.  

 

I den närmaste omgivningen ansåg alla intervjupersonerna att de blir bra bemötta. Troligtvis 

beror detta på att kunskapen är stor bland människor som vanligtvis möter 

förståndshandikappade. Dock är bemötandet annorlunda från människor som inte känner 

individen. Som ni tidigare läst kan det förekomma allt från kränkande ord till ett annorlunda 

bemötande hos läkaren eller på banken. Dessa situationer kan kopplas till stigma. Ofta är det 

på grund av okunskap och rädsla som människor behandlar de förståndshandikappade på ett 

annorlunda sätt. Sedan finns det även situationer där det är oklart om det annorlunda 

bemötandet beror på stigmatisering eller om det även kunde ha drabbat en icke handikappad 

person.  

 

De flesta av de jag valt att intervjua är medvetna om sitt handikapp och sina begränsningar. 

Det kändes därför viktigt att ta reda på är om de förståndshandikappade själva märker av 

stigmatiseringen och hur detta påverkar den enskilda individen. Det fanns både de som 

upplevt och inte upplevt stigma. Vidare fanns det de som berättade om stigma upplevelser 

men utifrån intervjuerna förstod jag att de inte insåg att detta var ett icke acceptabelt 

bemötande.  

 

I inledningen kunde ni läsa om en förståndshandikappad kille som blivit misshandlad både 

psykiskt och fysiskt. Hela förloppet hade filmats och skräcken lyste i tjugofemåringens ögon. 

Att känna rädsla var något som också framkom i intervjuerna. De som varit med om 
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kränkningar av olika slag kände nu en rädsla inför liknande situationer. Detta tror jag är en 

vanlig reaktion hos alla människor. Har man varit med om en otrevlig upplevelse lever detta 

kvar och personen känner ett obehag inför liknande händelser. En annan reaktion är ilska. 

Ilska på grund av kränkningar av den egna personen. Trots att många i vårt samhälle känner 

ilska då det sker orätta beslut eller behandlingar, är det få som vågar stå upp för sin sak. Jag 

tror det krävs ett starkt självförtroende och respekt för det egna människovärdet för att våga 

stå upp för sin sak. Det fanns en intervjuperson som under flera tillfällen stod fast vid sin åsikt 

och vägrade att acceptera orätt bemötande, detta vittnar om ett gott självförtroende. Samtidigt 

fick vi även bevis på att de som får en positiv uppbackning och är med om positiva 

upplevelser, också ökar sin förmåga att klara av saker på egen hand.  

 

I kapitlet: Tidigare forskning kunde vi läsa om hur medier ofta framställer 

förståndshandikappade som individer att tycka synd om. Allmänheten tror att de 

förståndshandikappade känner en bitterhet över sin situation. Men forskningen visar också att 

många handikappade lever ett bra och lyckligt liv. Detta såg jag även under mina intervjuer. 

Många trivdes bra på sina arbeten eller i skolan, hade ett socialt umgänge, ett trivsamt boende 

och fick den hjälp de behövde från sin gruppbostad. Givetvis finns det bättre och sämre 

stunder i livet, men vilken människa undkommer detta?   

7.2 Kritik 
 
Som läsare är det viktigt att ha i åtanke att min uppsats grundar sig på sex djupintervjuer. För 

att få fram ett mer generellt material behövs en större kvantitet av informanter. Vidare ska 

läsaren ha i åtanke att informanterna kommer från samma ort och gruppbostad. En annan 

faktor värd att nämna är könsfördelningen. Informanterna består mesta dels av manliga 

intervjupersoner, vilket kan ge ett vinklat resultat. En annan omständighet att ha med i sina 

tankar är att jag sedan tidigare är bekant med fem av de sex informanter. Förtroendet som 

fanns redan innan intervjuerna bidrog säkert till att jag fick fram mer information, än jag 

intervjuat sex okända informanter. 

7.3 Hopp inför framtiden 
 
Handikappsforskning är tyvärr inte ett högprioriterat område. Mycket av den forskning som är 

gjord, grundar sig på allmänhetens uppfattningar och inte på den utsatta gruppens egna tankar 

och värderingar. Dock har villkoren för de förståndshandikappade blivit väsentligt bättre, 
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tillbakablickar i historien känns skrämmande. Trots bättre villkor, behövs det mera forskning 

inom området. Min förhoppning inför framtiden är att forskningen blir mer inriktad på dem 

som lever med ett handikapp, de förståndshandikappade själva.  

7.4 Avslutande ord 
 

Det finns många åsikter om bemötandet i vårt samhälle. Alla människor är ju som sagt olika 

och bär med sig olika förmågor att uppfatta sig själv och situationer i vårt samhälle. Dimitris 

Michailakis menar, att det som behövs är att samhället inte längre ser den funktionshindrade 

som en person med ett handikapp, utan som en granne, en skolkompis eller en arbetskamrat 

(Michailakis, 

http://www.fub.se/pdf/kunskapsmappar/NAR%20ASIKTER%20BLIR%20HANDLING.pdf, 

2006-10-27). Som avslutning återknyter jag till FUB: s logo, som består av två ringar. Den 

yttre ringen står för de människor som inte har något förståndshandikapp och den inre står för 

dem som har ett förståndshandikapp. Det glapp som finns mellan ringarna visar att de som har 

ett funktionshinder behöver lite mera stöd. Förutom detta är vi alla mycket lika (FUB, 

http://www.fub.se/, 2006-09-19).  
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9 Bilagor  
9.1  Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Personen och boendet 

• Vad heter du? 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du bott i denna lägenhet?  

• Hur trivs du med ditt boende? 

• Hur är personalen på din gruppbostad? 

• Varför bor du på gruppbostad? 

 

Familjen 

• Är dina föräldrar i livet? 

• Om ja: Hur är det när du träffar de? 

• Vad brukar ni göra tillsammans? 

• Hur trivs du när du är hemma hos dina föräldrar? 

• Har du några syskon? 

• Om ja: Hur är de? 

• Vad brukar ni göra tillsammans? 

 

Arbetet  

• Vad jobbar du med? 

• Hur trivs du på jobbet? 

• Hur är dina arbetskamrater? 

• Hur är ledaren på din arbetsplats? 

 

Fritiden och umgänget 

• Vad gör du på din fritid? Vad har du för fritidsintressen? 

• Hur är de personer som också är på (ex. gymmet, bowlingen eller i kyrkan)?  
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• Vilka umgås du med på din fritid? 

• Hur är de som du umgås med på din fritid? 

• Vilka är dina kompisar? 

 

Pojkvän och flickvän 

• Är du singel eller har du ett förhållande?  

• Om ja till förhållande: Hur är hon eller han? 

• Vad brukar ni göra tillsammans? 

• Skulle ni vilja flytta ihop? 

• Varför vill ni flytta ihop/ varför vill ni inte flytta ihop? 

• Vad tycker andra som du känner om din pojkvän eller flickvän? 

 

Bra och dåliga egenskaper och självkännedom 

• Kan du tala om tre bra saker som du gillar hos dig själv? 

• Kan tala om tre dåliga saker som du inte gillar hos dig själv?  

• Vad är du rädd för? 

• Vad tycker du är roligt att göra? 

• Vad tycker du är tråkigt att göra? 

• Hur är en person som är schyst? 

• Hur är en person som är oschyst? 

 

Bemötandet från omgivningen  

• När du är ute på stan, och frågar någon vad klockan är, hur reagerar de då?  

• Om du börjar prata med någon på stan som du inte känner, brukar de stanna och prata 

med dig eller går de sin väg? 

• Hur är de, snälla eller dumma? 

• Varför tycker du att de är snälla/dumma? 

• Om svar dumma: Varför tror du de var dumma mot dig? 

• Om du är inne på banken med en personal från din gruppbostad och ni kommer fram 

till kassan, vem pratar kassörskan med, dig eller den person du har med dig, om det är 

du som ska uträtta ärendet på banken? 
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• Skiljer sig sättet folk pratar med dig om du är ute med någon från gruppbostaden eller 

om du är ute själv? 

• Hur tycker du personalen i olika affärer hjälper dig om du ber om hjälp? 

• Hur tycker du de som jobbar i affären brukar vara? 

• Ibland kan det ju hända att människor ute på stan är dumma mot andra människor som 

de inte känner, vill du berätta för mig om du har varit med om något sådant?  

• Varför tror du de var dumma mot dig? 

• Finns det någon person som du är rädd för? Vem är den personen? 

• Vad gör du om du möter denna person? 

 

Framtiden 

• Hur ser dina drömmar eller funderingar inför framtiden ut? 

• Finns det någon person som kan hjälpa dig att genomföra drömmen, vem är den 

personen?  
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9.2 Bilaga 2 
 
Samtycke till intervju 
 
Jag läser nu min sista termin på Högskolan i Halmstad och kommer i höst skriva 
min sista uppsats i ämnet Sociologi. Då min uppsats handlar om hur människor 
blir bemötta i vårt samhälle har jag valt att intervjua fem personer boende på 
Salängsgatans gruppbostad i Borås stad och du är en av de jag har valt ut för en 
intervju.  
 
Den information som jag får fram av intervjuerna kommer jag att använda i min 
uppsats. Däremot kommer jag inte att skriva ditt namn i uppsatsen utan istället 
hitta på ett låtsas namn som du får heta i min uppsats. Jag kommer inte heller 
skriva vart du bor eller någon annan information som gör att folk som läser min 
uppsats kan känna igen dig.  
 
Om det är okej för dig kommer jag att spela in intervjun på en bandspelare. När 
jag sedan har lyssnat på bandet och tagit fram den information jag vill ha 
kommer jag att radera intervjun. Det som vi pratar om under intervjun kommer 
jag inte att berätta för någon annan. Om det skulle vara någon fråga du inte vill 
svara på, så hoppar vi över denna och om du inte skulle vilja fortsätta intervjun 
så kommer vi att avbryta den.  
 
 
 
 
Jag har läst det som står på detta papper och går med på att Karin intervjuar mig: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………..... 
 
 
…………………………………………………………………………………..... 
Namn underskrift och dagens datum  
 
 
 
 
Tack för att du ville ställa upp och bli intervjuad! 
 
/ Karin Bengtsson  
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