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Abstrakt 
Amanda Lundqvist (2011).  Katten förstår mina känslor- En intervjustudie med fem 
intellektuellt funktionsnedsatta, om deras upplevelse av bemötande. En fenomenologisk 
studie. Examensarbete i pedagogik. Högskolan i Gävle. Akademin för utbildning och 
ekonomi.   
 
Bakgrund: Intellektuellt funktionsnedsatta har stora fysiska och psykiska hälsoproblem. Att 
satsa på de psykiska problemen är av nytta då detta även påverkar de fysiska. Viktiga faktorer 
för att bättra den psykisk hälsa är känsla av delaktighet och chans till ökade sociala kontakter. 
Ökat socialt stöd och delaktighet ökar också självkänsla och omvänt krävs ökad självkänsla 
att våga detta. Målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta saknar denna självkänsla. Genom 
positivt eller negativt bemötande kan självkänslan höjas eller sänkas. Syftet med denna studie 
var att undersöka och beskriva hur fem personer som har en intellektuell funktionsnedsättning 
upplever bemötande i deras vardag och att kunna urskilja situationer som är främjande och 
dess i motsats inte främjande för deras självkänsla. Som metod användes kvalitativa 
intervjuer med fem deltagare. Varje intervju varade i 30 minuter. Resultaten tolkades utifrån 
en fenomenologisk ansats. Resultatet; Att vara glad, att skoja och berätta roliga historier är 
framträdande upplevelser av en snäll person enligt respondenterna och upplevs som ett 
positivt bemötande och antages höja deras självkänsla. Det är viktigt att med kroppsspråket 
tydligt visa sina intentioner. Empati och verbala företeelser verkar vara svårt att både uppfatta 
och beskriva. Kroppsspråket och det icke verbala språket är betydelsefullt för målgruppen. 
Dum, elak, anklagande, aggressiv upplevs av respondenterna som dåligt bemötande. Beteende 
av detta slag kan sänka självkänslan utifrån antagandet att negativa upplevelser sänker 
självkänslan. De fem deltagarna i denna intervju verkar sakna självkänslan när det gäller 
möten med obekanta. Många av respondenterna väljer istället att umgås med bekanta. Dessa 
relationer verkar på många sätt vara gynnande, ett mycket stort stöd, motivation och en resurs. 
Slutsats; Deras undvikande beteende med obekanta är oroväckande. Utan socialisering i 
samhället kommer de inte att kunna öva eller få chansen att utveckla språkliga, sociala, 
kulturella eller kommunikativa resurser. Följden kan bli att de blir rädda för det okända, 
isolerar sig ännu mer och då också tappar självkänslan, motivationen och meningsfullheten att 
utvecklas. Det är av vikt att vi bemöter dem på ett positivt sätt, denna studie kan vara underlag 
mot rätt riktning .   

Nyckelord; Intellektuellt funktionsnedsatta, bemötande, självkänsla, hälsa, delaktighet, 
socialt stöd. 
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1. INLEDNING 
Målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta har alltid legat mig varmt om hjärtat, både rent 
yrkesmässigt och privat. Som blivande hälsopedagog är detta en given men ofta 
bortprioriterad målgrupp. Att få möjligheten att lära känna denna grupp är en stor förmån och 
mycket givande. Tyvärr finns det en attityd bland dem som inte känner gruppen, 
uppfattningen jag har fått är att många har en negativ attityd som generar till negativa 
bemötande mot målgruppen.    

Tänk dig att du är 52 år gammal, du skall till affären för att köpa dig mjölk och bröd, det 
hopar sig i magen, du är rädd, du känner skam och du är ledsen. Dina tankar går till de där 
skolbarnen som brukar titta på dig, skratta, peka och skrika ”CP” efter dig! Du väljer att inte 
gå den vanliga vägen utan tar istället en omväg på en kilometer för att undvika de svidande 
orden och de skrattande tonerna som gör dig skamsen över att vara den du är. Inget ont har du 
gjort dem eller sagt dem. Du vill bara köpa din mjölk och ditt bröd…(Berättat av en man.)  

”Att leva i vårt samhälle med ett begåvningshandikapp och en positiv 
självbild kräver stor psykisk styrka. Den som nått så långt kan hävda sina 
egna behov och kräva respekt för sig själv.”(Bakk & Grunewald, 2004, s. 
169)   

Intellektuellt funktionsnedsatta har kommit en lång väg från institutioner och låsta bommar 
som var deras veklighet under 1800- talet. Numera finns det lagar om att alla har samma 
rättigheter och skall behandlas rättvist och på jämlika villkor. Även om dessa lagar finns är 
det inte alltid de följs. Lagar och politik kan i många fall styra oss människor i olika 
riktningar, men vad gäller de sociala rättigheterna och rätten att få vara med i en gemenskap 
är svårare att bestämma. Mobbning och utanförskap är inte brottsligt, det är en mänsklig 
handling.  

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva hur fem personer som har en 
intellektuell funktionsnedsättning upplever bemötande i sin vardag. Genom denna ökade 
insikt var förhoppningen att kunna urskilja situationer som är främjande för självkänslan och 
situationer som inte är det.   

I alla humanistiska arbeten som arbetar för människor och finns till för att hjälpa andra 
människor är det viktigt att kunna bemöta sina klienter/kunder på ett sätt som upplevs 
stärkande och på ett sätt som känns meningsfullt och främjande för dem. I min yrkesroll som 
blivande hälsopedagog och för dem som arbetar med målgruppen intellektuellt 
funktionsnedsatta är det bra att på ett stärkande och positivt sätt kunna möta målgruppen. Det 
är av vikt att ge dem motivationen och tron på sig själva.  

2. BAKGRUND  

2.1 Bemötandes betydelse för den psykiska och fysiska hälsan  
Bakgrunden i denna studie kommer att påvisa de hälsoproblem som målgruppen intellektuellt 
funktionsnedsatta ofta lider av, både fysisk och psykiskt. Det faktum att målgruppen visar så 
stora fysiska hälsoproblem behöver inte ligga i deras kostvanor eller deras brist på motion. 
Hur andra människor bemöter en individ påverkar också dennes hälsa (figur 1, s. 13). Nedan 
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beskriv hur de olika delarna i figur 1 (s.13) hänger samman. Till börja med krävs en 
genomgång av problematiken och hälsoläget för målgruppen.  

2.2 Fysisk och psykisk hälsa hos intellektuellt funktionsnedsatta 
Intellektuellt funktionsnedsatta är enligt gjord forskning en mycket utsatt grupp med stora 
behov av hälsoinsatser och stöd. Statens folkhälsoinstitution gav ((A) 2008) )ut rapporten 
”Studier om hälsa för personer med utvecklingstörning” . Rapporten visar att individer med 
utvecklingsstörning har en ökad risk att utsättas för fysisk ohälsa (ibid.). Enligt en forskning 
som gjorts av Bhaumik, Watson, Thorp, Tyrer, & McGrother (2008) framkom liknande 
resultat. Övervikt och fetma är mycket vanligare bland dem som är intellektuellt 
funktionsnedsatta än den övriga populationen. Samma studie visar att det fanns fyra 
väsentliga orsaker till fetman hos dessa personer . 1) Hur bra hon/han kunde äta, alltså hur 
svälj och tuggningen fungerar. 2) Kön, kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning hade 
tre gånger större risk att drabbas av fetman än övriga kvinnor i populationen. 3) De som hade 
hypertension och Downs syndrom hade mycket stor risk att få fetma. 4) De personer som 
lever tillsammans med sina familjer hade tre gånger så stor riska att få fetman som de som 
bodde i ett boendestöd.  Fetman var två gånger så hög hos kvinnor. Enligt forskningen kunde 
fetma kopplas till en mildare intellektuell funktionsnedsättning (ibid.).  

Undervikt var åtta gånger högre hos män och dubbelt så högt hos kvinnor och alltså fyra 
gånger så hög generellt än hos övriga populationen. Undervikt kunde kopplas till ”grav” 
intellektuell funktionsnedsättning. (Bhaumik. m.fl., 2008).  Nehring (2005) pressenterar i sin 
rapport att hälsosam kost och goda levnadsvanor inte är prioriterat av familj och personal som 
arbetar eller lever med intellektuellt funktionsnedsatta. 

Även den psykiska hälsan är ett stort problem bland intellektuellt funktionsnedsatta. Psykisk 
ohälsa ökar risken för att utsättas för andra fysiska åkommor såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 
högt blodtryck, hjärtattack, fetman och undervikt menar Folkhälsoinstitutet ((A) 2008)) . 
Samma rapport visar att målgruppen har en högre risk att utsättas för psykisk ohälsa än den 
övriga befolkningen. Studien uppger att så många som 30-40 procent led av psykisk ohälsa.  
Dessa besvär visar sig främst genom aggressiva beteenden och självskadande beteende (ibid.).  
Holden och Gitlesen (2004) har gjort en undersökning som stödjer folkhälsoinstitutets 
resultat. Samma studie visar också att ångest, depression och psykos var vanligare bland 
måttligt till lättare intellektuellt funktionsnedsatt och mindre vanligt bland de personer som 
har en grav funktionsnedsättning. Även de aggressiva och självskadande beteendena minskar 
när handikappet ökar menar Holden och Gitlesen (2004). Detta indikerar att de som har en 
lättare funktionsnedsättning mår sämst.  

2.3 Hälsans påverkansfaktorer  
I denna studie antas ett holistiskt synsätt på begreppet hälsa, vilket inbegriper psykisk, fysisk 
och samhällsbetingad hälsa. Samtliga komponenter är lika viktiga i hälsofrämjande arbeten 
och har en nära förbindelse till varandra.  Den fysiska hälsan rör kroppen såväl inre som yttre. 
Den psykiska hälsan är emotionell hälsa, social hälsa, och en förmåga att kunna tänka på ett 
”sunt” sätt och inte destruktivt. Samhällsbetingad hälsa är det som omger personen det vill 
säga miljö, politiks och social gemenskap. Grundsynen på hälsa är inte total frånvaro av 
sjukdom.  En individ kan vara någonstans mellan sjuk och frisk men ändå uppleva god hälsa. 
WHO:s definition av hälsa är ett känt mått att använda, och är mallen i denna studie. (Ewles 
& Simnett, 2005)  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Bhaumik%2C%20S%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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”… att hälsa betraktas som en grad i vilken individer eller grupper är kapabla 
att, å ena sidan, förverkliga sina mål och tillfredställa sina behov och, å 
andra sidan, förändra eller hantera sin omgivning. Hälsa skall således 
betraktas som en resurs i det dagliga livet, inte som livets mål; det är ett 
positivt begrepp som betonar social och personliga resurser såväl som fysisk 
kapacitet” (Ewles & Simnett, 2005, s. 21)      

Vidare kan en person som har fysiska problem uppleva en god hälsa.  SOU (2000) ”Hälsa på 
lika villkor - nationella mål för folkhälsan” uppger att psykisk ohälsa ökar risken för fysiska 
åkommor såsom, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, hjärtattack, fetman och undervikt. 
Upplevs en god psykisk hälsa så är människan mindre sårbar för andra fysiska åkommor.  
Den psykiska hälsan är ett större problem för hela den svenska populationen men specifikt 
stort är det bland utsatta grupper som till exempel intellektuellt funktionsnedsatta. 
Folkhälsoinstitutet((A) (2008)) uppger att det är av vikt att satsa på den psykiska hälsan hos 
den utsatta gruppen intellektuellt funktionsnedsatta. Vidare finns vissa faktorer har större 
positiv inverkan på det psykiska välmåendet, vilka är, sociala stödet, delaktighet och ett gott 
respektfullt bemötande. Dessa kan ses som samhällsbetingade hälsofaktorer. Socialt stöd och 
delaktighet är vidare två av de tolv stora folkhälsomålen i Sverige för hela befolkningen, 
särskilt viktigt är det för utsatta grupper för att minska hälsoklyftorna i samhället (ibid.).   

2.3.1 Delaktighet och hälsa 
Delaktighet och inflytande är ett av folkhälsoinstitutets 11 stora folkhälsomål för att förbättra 
folkhälsan i landet. Det är av stor vikt för alla att känna delaktighet.   

”Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att 
påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.” 
((Folkhälsoinstitutet (C) 2008, s. 1))  

     Det är viktigt att utsatta grupper såsom intellektuellt funktionsnedsatta, handikappade och 
äldre har chans att inkluderas både socialt och kulturellt. (Folkhälsoinstitutet, (C) 2008) 
Folkhälsoinstitutet (2005) menar att delaktighet kan delas upp i tre typer socialt delaktig, 
delaktighet i samhällslivet och politisk delaktig. Att kunna vara delaktig med vänner är lika 
viktigt som att vara delaktig kulturellt, i samhällslivet och i politiska beslut (ibid.). För 
intellektuellt funktionsnedsatta kan medbestämmande och inflytande delvis handla om de 
ovanstående delarna. Men för dem som är behov av hjälp och stöd kan inflytande och 
delaktighet kretsa kring val av kläder, om hon/han skall ta bussen, cykla till skolan, val av 
lunchmat, val av sovmorgon, att få ta påtår till kaffet eller vilken tid de skall sova alla dessa är 
vardagliga val som för andra kan kännas självklara. (Jeppsson, 1991).  Nyqvist Cech (2001) 
diskuterar vikten av att ha en egen privat sfär såsom en egen lägenhet. En egen sfär för 
målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta innebär någonstans där de själva har makt, 
kontroll och trygghet. Där de kan vara delaktiga och ha inflytande i sitt liv och sin vardag och 
kunna göra de val som ovan berördes. Det är av högst vikt att andra respektera denna sfär och 
individens integritet (ibid.). Enligt en litteraturundersökning som statens offentliga 
utredningar (1998: 16) gjorde, finns det risk för att personer som har behov av hjälp och stöd 
blir satta i en beroendeställning vilket kan få konsekvenser att de mister mycket av sitt 
självbestämmande och inflytande över sitt privata liv.  
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Att bli tonåring och att bli vuxen är något som brukar förknippas med ökad självständighet, 
delaktighet i såväl politiska sammanhang som mera kulturella och sociala. Den nya 
generationen med intellektuell funktionsnedsättning har helt andra förutsättningar till skillnad 
från de som växte upp på institutioner. Numera är det en öppnare och mera accepterande 
attityd menar Löfgren- Mårtenson (2005). Dock finns det fortfarande vissa bekymmer, 
gruppen är i behov av stöd men ändå i behov självständighet, sociala relationer, frihet, 
delaktighet och inflytande. Föräldrar och personal till intellektuellt funktionsnedsatta menar 
att det gäller andra och strängare regler för dem i jämförelse med övriga barnen i familjen. 
Ofta var grunden till denna en överbeskyddande attityd en rädsla för att dessa unga skulle råka 
illa ut eller bli utnyttjade (ibid.).   

Olin (2003) diskuterar således också problematiken kring när unga med intellektuell 
funktionsnedsättning vill påbörja vuxenlivet och flytta hemifrån. Det råder delade känslor 
bland föräldrarna till dessa ungdomar. Föräldrarna vet att deras barn inte kan klara sig helt 
själva, samtidigt som de anser att deras ungdomar har rätt att ”få leva som alla andra”. 
Föräldrarna behåller gärna omsorgen över dem. Denna omsorg kan komma att inkräkta på 
deras känsla av delaktighet och självbestämmande och minska deras chans att ”slå sig fri och 
påbörja vuxenlivet” (Olin, 2003). 

2.3.2 Socialt stöd och hälsa 
Allt sedan människan började vandra här på jorden har vi varit gjorda för att umgås och vistas 
tillsammans i grupp (Ahmad, Ekman & Arnetz, 2005). Människan är högst beroende av det 
sociala stödet i form av beröm, konstruktiv kritik men även omtanke, kärlek, omsorg, tillit och 
ömsesidigt ansvartagande. Dessa sociala faktorer är hälsosamt gynnande för individen och en 
nödvändighet för oss menar Ahmad m.fl. (2005). Får vi således dessa faktorer klarar vi bättre 
av de krav som ställs på oss och kan bemästra utmaningar som vi stöter på i livet vilket kan 
minska stress och psykisk ohälsa (ibid.).  

Tössebro (2004) menar att de sociala relationerna har betydelse för människans välfärd på en 
mängd olika sätt. Sociala relationer är inte endast ett mänskligt behov utan även en resurs, en 
bra social relation kan både fungera som stöd i pressade livssituationer, skapa meningsfullhet 
i livet och fungera som motivation. Det behöver inte vara mängden sociala relationer som är 
av vikt, det är snarare stabiliteten och tryggheten i relationerna som är viktiga. Hellre några få 
stabila och trygga än fler och ytliga menar (Tössebro, 2004).   

”… för att en person skall kunna dela något med någon annan krävs att han har en 
viss trygghet i sig själv, något som är svårt för många människor med psykiska 
funktionshinder eller med utvecklingstörning. Många har som tidigare tagits upp, 
mycket dålig självkänsla och dåliga erfarenheter, särskilt av kontakter med andra 
människor.” (Gotthard, 2002 s. 171) 

Individer med intellektuell funktionsnedsättning har problem med att ta och upprätthålla 
sociala kontakter menar Lippold och Burns (2009).  Löfgren - Mårtenson (2005) menar att 
personer som har intellektuell funktionsnedsättning har svårare för att skaffa nya kontakter. 
Vidare har de också svårt att på ett framgångsrikt sätt bibehålla och underhålla vänner som de 
redan har (ibid.). Svårighet att ta sociala kontakter kan ha sin grund i bristande självkänsla, att 
skapa nya relationer kräver att man vågar ta initiativ och en tro på att man klarar av det. 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning saknar denna självkänsla menar Gotthard 
(2002). Vuxna med lättare eller måttligt intellektuell funktionsnedsättning har större chans att 
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skapa sociala relationer med andra som har samma nedsättning. (Lippold & Burns, 2009).  
Personer med intellektuell funktionsnedsättning binder ofta starkast band till familjen, 
personal eller personer med samma nedsättning. Lärare och föräldrar upprätthåller i sin tur 
gärna en god kontak med målgruppen istället för att ge förutsättningar för målgruppen att 
integrera med andra (ibid.). En slutsats som studien Lippold och Burns (2009) drar är att ju 
mer stöd du behöver desto mindre beroende är du av att skapa övriga kontakter (ibid.). Viktigt 
att poängtera är att de nära kontakterna är av stor vikt för de intellektuellt funktionsnedsatta. 
Speciellt i tonåren menar Bakk och Grunewald (2004) i denna ålder är det viktigt att ha en 
nära relation, förtroende och ovillkorlig kärlek. Det är viktigt att finna någon att prata med 
kring olika livsfrågor och funderingar kring deras handikapp. Därav är de nära relationerna 
viktiga så länge de inte hindrar individen från att utvecklas och stimuleras socialt.   

Ovanstående forskning visar att det finns svårigheter för målgruppen att skaffa och bibehålla 
sociala kontakter och det finns svårigheter för dem att vara delaktig både i sitt privatliv och i 
samhället. Till viss del beror detta på en ökad omsorg från personal och familj men också brist 
på självkänsla hos målgruppen vilken kan påverkats av dåligt bemötande från omgivningen. 
Dessa förhållanden är tecken på hälsofarliga samhällsfaktorer som bör elimineras för att 
förbättra hälsa för målgruppen. Ur ett hälsopedagogisk perspektiv och för dem som arbetar 
med målgruppen är det viktigt att öka insikten i hur intellektuellt funktionsnedsatta faktisk 
själva upplever möten med andra. För att sedan använda denna kunskap till att öka deras 
självkänsla och tro på sig själva, våga ta steget ut i samhället, och därmed hjälpa dem till 
personliga resurser att upprätthålla en god hälsa och utifrån WHO:s definition.  

”Hälsa skall således betraktas som en resurs i det dagliga livet, inte som 
livets mål; det är ett positivt begrepp som betonar social och personliga 
resurser såväl som fysisk kapacitet” (Ewles & Simnett, 2005, s. 21)    

   

2.3.3 Självkänsla, bemötande och hälsa  
Att vara delaktig socialt, samhälligt och politisk ökar självkänslan . Omvänt krävs det en viss 
självkänsla för att våga ta plats och vara social och skapa nya bekantskaper (Gotthard, 2002). 
Om inte självkänslan stärks kommer målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta inte våga 
vara mer aktiva och heller inte delaktiga. Utifrån detta dilemma, skall vi nedan se på vilka 
saker som påverkar självkänslan, identitet och tilltro till den egna förmågan.  

”En människas självuppfattning påverkas i hög grad av den sociala miljön. 
De förväntningar man har på självkänslan är beroende av hur man blir 
behandlad. Ett ständigt ”du kan inte” leder så småningom till jag kan inte”… 
Vi samspelar med en individ utifrån de egenskaper vi anser att han har.” 
(Lindehag & Lindeberg 1998, s. 127)  

Identitet, självkänsla och en tro på sig själv är något som byggs upp under livets gång och 
påverkas till stor del av omgivningen menar Gustafson och Molander (1995). Identitet är den 
uppfattning en individ har om sig själv, den hon uppfattar att hon/han är. Saker som påverkar 
och bygger upp en människas identitet är enligt Gustafson och Molander (1995) egna 
erfarenheter av vad man har kapacitet och kunskap till att göra. Genom både misslyckande 
och medgång i livet ökar förståelsen för vad man är kapabel att göra och inte (ibid.). En andra 
byggsten i uppbyggnaden av identiteten är att jämföra sig. Gustafson och Molander (1995) 
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menar att en individ ständigt jämför sin förmåga med andra i sin omgivning och beroende på 
om de är bättre eller sämre än deras omgivning stärks eller försämras självkänslan. Andras 
uppfattningar och attityder påverkar också hur en person bildar sin identitet, om detta speglas 
i bemötandet kan dessa både skada och stärka någons självkänsla. (Gustafson & Molander, 
1995).  

”Om andra människor tycker om en, finns det förutsättningar för att man 
skall tycka om sig själv och få en god självkänsla”(Gustafson & Molander, 
1997, s. 73)     

Alla föds in i denna värld med tron på att vara normal och inte avvikande. Denna bild av sig 
själv kan snart förändras om omgivningen inte delar denna åsikt. Människor med intellektuell 
funktionsnedsättning får oftast inte gehör för sin inre tro på att vara normala, då samhället har 
att satt en ”stämpel” på att de är avvikande (Löfgren- Mårtensson, 2005). Bakk och 
Grunewald (2004) menar vidare att andras attityder och bemötande till de med 
funktionsnedsättning har stor inverkan på hur dessa individer ser på sig själva. En upplevelse 
av att någon annan agerar nedlåtande skapar skamkänslor, sorg och vrede övar att inte vara 
som andra. Om omgivningen betraktar någon som handikappad kommer också personen själv 
att se sig som det (Bakk & Grunewald, 2004) . Furenhed (2000) delar denna uppfattning och 
menar att om vi bemöter målgruppen som ett barn kommer de också uppträda som barn. 
Människor skapar sin identitet i sociala samspel. Många av de intellektuell 
funktionsnedsättning ser sig som okunniga för att andra har sagt att de är det (ibid.). Likt 
Furenhead (2010) menar Göransson(1995)  att målgruppen påverkas av omgivningens syn på 
dem, om andra tycker att de är mindre kunniga eller efterblivna så ökar risken att de faktisk 
beter sig så. Dessa individer har sämre tilltro till sin egen förmåga och självkänsla, självtillit. 
Andras uppfattningar kring intellektuellt funktionsnedsatta och målgruppens upplevelser av 
andras uppfattningar har alltså stor inverkan på deras självbild, identitet, deras resurser och tro 
på sig själva.   

Bakk och Grunewald (2004, s. 169) menar att dåligt bemötande mot intellektuellt 
funktionsnedsatt kan få två effekter, dominerande eller integrerad handikappsmedvetenhet. 
Dominerande handikappsmedvetenhet skapas utifrån andras syn på deras handikapp och 
utifrån det vi tidigare diskuterat så påverkas andras uppfattningar personens egna 
uppfattningar om sig själva. Ser någon ner på denna person och dess handikapp blir effekten 
att hon/han med handikappet också gör det. Vidare är detta ett destruktivt sätt att tänka.  De 
ser ner på sig själva och förnekar sitt handikapp och vill vara så ”normala” som möjligt och 
kan ha svårigheter att känna sig älskade. 

             ”Det är svårt att vara en människa som måste dölja och förneka en stor del av 
sig själv. Det för med sig besvikelse, aggressivitet, orealistiska planer, rädsla 
och ottrygghet” (Bakka & Grunewald, 2004, s. 169)  

De individer som har en dominerande handikappsmedvetenhet är mycket känsliga mot all 
sorts kritik och vill inte bli påminda om brister som kan finnas hos dem. Bakka och 
Grunewald (2004) menar att detta förnekande beteende i själva verket kan vara tecken på en 
allvarligare depression. 

Integrerad handikappsmedvetenhet däremot betyder att personen är mycket medveten om sitt 
handikapp och accepterar det ibland så långt att de låter detta överskugga synen på sig själva 
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och hindrar dem från att testa och utvecklas. Bakka och Grunewald (2004) väljer att kalla 
detta inlärd hjälplöshet och en uppgiven känsla av att inte kunna göra saker på grund av sitt 
handikapp. Att ha en integrerad handikappsmedvetenhet kan även föra med sig goda 
konsekvenser såsom att personen vågar inse att hon/han har begränsningar. Hon kan bearbeta 
sin sorg över att ha ett handikapp och ställer inte orimliga krav på sig själv, försöker inte att 
vara någon annan än hon är, och kan ta emot hjälp utan att känna sig kränkt (Bakka & 
Grunewald, 2004). 

2.4 Det sociokulturella lärandet 
Att den sociala omgivningen och det sociala stödet är av vikt för den psykiska såväl som den 
fysiska hälsan har redan konstateras. Att vara i en gemenskap tillsammans i en grupp, känna 
tillhörighet, är också en lärandeprocess utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2005) 
menar att grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att vi alla lär oss genom 
sociala samspel och i interaktion med andra. Genom att kommunicera med andra lär vi oss 
ständigt nya saker och hur vi skall förhålla oss till begrepp, känslor, och vår omgivning. Vi lär 
oss hur vi skall bete oss, normer, värderingar och hur vi i olika samspel med andra bör vara 
och uttrycka oss (ibid.). Vi vet tillexempel att vi skall ställa oss sist i kön i en mataffär, vi vet 
att man inte skall svära i kyrkan, vi vet att man skall svara när någon ställer en fråga och vi 
vet att det är artigt att tacka för maten.  

Språket och förmågan att uttrycka sig är av största vikt då detta är redskapet för tänkandet och 
kommunikationen med yttervärlden. Språket ger oss ett redskap att utvecklas och förstå vår 
omgivning (Säljö, 2005).  Även om vi har en klar bild och föreställning av något i vårt 
tänkande kan det finnas svårigheter att språkligt uttrycka detta om vi inte utvecklas språkligt 
och verbalt genom att kommunicera. (ibid.). Dyste (2003) menar att genom att kommunicera 
kan vi hela tiden utvecklas och lära oss att påverka andra och vara delaktig. Genom språket 
kan vi ifrågasätta sådant vi inte förstår och på så vis utveckla ny kunskap. Språket har 
betydelse för att inleda kontakt med andra och skapa nya bekantskaper. Språket är det 
viktigaste för inlärning och utveckling . Tänkandet utvecklas genom samtal med andra, 
språket blir en länk mellan yttre och inre kommunikation (Dyste, 2003). Därför är det av vikt 
att integreras alla i samhället. Gemmenskapen i samhället utvecklar den sociala kompetensen. 
Detta stärker också chansen att vara delaktig i samhället och på så sätt få utbyten av andras 
tankar och integreras i en socialmiljö som stimulerar till utveckling och ökad självkänslan.   
 
Att lära sig genom sociala sampel är inte alltid av godo, Säljö (2005) menar att inlärning av 
detta slag kan genera till negativ inlärning såsom användning av droger, brottsliga handlingar 
eller fördomar om andra eller sig själv. Det kan också leda till att man bildar sig en roll och en 
identitet utifrån andras uppfattningar och andras bemötande.  

På samma sätt som självkänsla utvecklas, ökar också vår tro på att utvecklas och lära oss. Om 
en individ ständigt har låga förväntningar kommer dessa förväntningar också att spegla hur de 
presterar (Malten, 2007). Inom pedagogiken brukar detta benämnas som den själuppfyllande 
profetian, en individ kan helt eller delvis stoppas sig i sin utveckling om tilltron till att 
hon/han skall klara sig saknas från andra i omgivningen. Om omgivningen förväntar sig för 
lite av en individ är chansen stor att han/hon inte utvecklas till fullo menar Malten (2007). 
Dyste (2003) menare att det sociokulturella lärandet fungerar på samma sätt. Motivationen till 
inlärning är byggt i samhällets och kulturens förväntningar, och det är viktigt att se 
meningsfullheten i det de lär sig och i den miljö de lever i. Lärandemiljön skall vara positiv 
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och motiverande. Upplevelse av meningsfullhet är viktigt för personen och dess lärande, en 
situation som inte känns meningsfull är ingen lärande situation (Dyste, 2003). Därav är 
självkänsla, förväntningar, bemötande och lärande tätt sammankopplade och påverkar 
varandra likt figur 1 (sidan 13, sammanfattning).  

 

2.5 Sammanfattning  

 
   

 
 
Sammantaget av denna bakgrundstudie kan utläsas att intellektuellt funktionsnedsatta har 
stora fysiska och psykiska hälsoproblem. Att satsa på de psykiska problemen är av nytta då 
detta även påverkar de fysiska såsom, nedsatt stressnivå, lägre blodtryck, övervikt, fetman och 
hjärt -och kärlsjukdomar. Viktiga faktorer för att förbättra den psykiska hälsa för de 
intellektuellt funktionssnedsatta är ökad delaktiga i samhället och förbättrad chanser till ökade 
sociala kontakter, dessa faktorer stärker även självkänsla. Omvänt krävs det också en 
självkänsla att våga vara mer delaktig och våga ta nya sociala kontakter. Forskning visar på 
att målgruppen ofta saknar denna självkänsla. Genom positivt eller negativt bemötande 
påverkas självkänslan och tron på sig själva.  

God självkänslan ökar motivation och ”verktygen” att bli mera självständig och ta sociala 
kontakter. I takt med att delaktigheten och chansen till fler sociala kontakter ökar också 
självkänslan att klara detta, därmed blir det en god ”spiral”. Genom ökad delaktigheten, och 
ökad självkänslan till att ta nya kontakter, integreras individen i samhället.  Genom 
sociokulturella samspel ökar då insikter och färdigheter för att på ett bättre sätt i fungera i 
samhället. Det är av vikt att studera de intellektuellt funktionsnedsattas egna upplevelser av 
bemötande. Dels för att öka förståelsen kring vilka förutsättningar de har för att ingår i dessa 

Figur1. Bemötandets viktiga del 
för hälsan. Skapad av Amanda 
Lundqvist (2011)  
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samspel, men också genom att kunna bemöta dem på ett sätt som de upplever som positivt 
och öka deras självkänsla och tilltro till sig själva och förbättra hälsan enligt figur 1 ovan.    

3. SYFTE 
Syftet med denna studien var att undersöka och beskriva hur fem personer som har en lättare 
till måttlig intellektuell funktionsnedsättning upplever bemötande. Genom denna ökade insikt 
var förhoppningen att kunna urskilja situationer som är främjande för självkänslan och 
situationer som inte är det.  

I studien antar jag att ett positivt bemötande är stärkande för självkänslan jag menar att en 
person som blir positivt bemött av omgivningen vill och vågar ta sociala kontakter, och i 
högre grad vågar vara mera delaktig. Underförstått är att negativt bemötande har den motsatts 
effekten. Mitt resonemang fortsätter, att positiva respektive negativa upplever av bemötande 
påverkar självkänslan. Utefter detta resonemang formades mina forskningsfrågor kring 
positivt och negativa upplevelser kring bemötande.  

3.1 FRÅGESTÄLLNING 
• Hur upplever de med lättare/måttligt intellektuell funktionsnedsättning andras 

bemötande? 
 

• Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta som positivt? 
 

• Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta som negativt? 

4. Centrala begrepp och avgränsningar  
Nedan skall några centrala begrepp för studien redovisas och även hur studien har avgränsats.  

4.1.   Bemötande  
Hur en person bemöter en annan person visar hur hon tänker och värderar den andra det visar 
vilken attityd hon har gentemot den hon bemöter (SOU, 1998:16, s. 42). Attityder grundar sig 
i sin tur på föreställningar eller förutfattade meningar som personen har fått eller lärt sig av 
sin omgivning. En negativ attityd till någon kan bli en negativ handling eller bemötande av 
någon. En positiv attityd till någon ger istället ett positivt bemötande. Utifrån detta tankesätt 
kan diskriminerande behandling förklaras och hur det uppkommer (ibid.).  Kanske speglas 
målgruppen intellektuellt funktionsnedsattas tidigare historik på mentalsjukhus fortfarande 
människors syn och attityd till dem, vilket då framträder i andras bemötande. Av forskningen 
att döma finns det många diskriminerande behandlanden av målgruppen. I denna studie 
används definitionen av bemötande med okända människor, alltså människor som målgruppen 
inte känner sedan tidigare. Då det i studiens bakgrund framkom att de ofta hade svårt att ta 
nya kontakter. Detta kan tillexempel vara möten med taxichauffören, butikspersonal, personer 
på stan, grannar, busschauffören, personer på bussen och så vidare.  

4.2 Funktionsnedsatt, funktionshindrad eller handikappad 
Enligt socialstyrelsen (2007) skall termen handikappad eller funktionshindrad inte användas, 
de menar att ett hinder skapas i interaktion med samhället. Socialstyrelsen (2007) menar att 
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det är samhället som skapar andras hinder och handikapp inte handikappet i sig. Därför 
kommer begreppet intellektuell funktionsnedsättning att användas (ibid.). I ett förtydligande 
av detta presenteras ett citat ur SOU - rapporten (1998)  

               ”Ett nytt sätt att se på handikapp har de senaste årtiondena blivit mer och mer 
framträdande. Enligt detta synsätt bör handikapp ses som effekten av 
samhällets misslyckande att anpassa sig tillfunktionshindrade personers 
behov, snarare än personens oförmåga att uppfylla samhällets krav. ”(SOU, 
1998:16, s. 54) 

Det finns olika stadier av funktionsnedsättning. Tidigare i denna studie redovisades hur de 
med lättare/måttligt intellektuell funktionsnedsättning mådde sämst både psykisk och fysiskt. 
För en förståelse av vilka olika stadier som finns skall nedan göra en kortare förklaring av 
dessa (I det kommande kapitel kommer termen utvecklingsstörd användas på grund utav att 
författaren i denna källa valde att använda sig av denna benämning.)  

4.2.1 A stadiet 
En person som befinner sig i A stadiet går under benämningen gravt utvecklingsstörd.  För 
gravt utvecklingsstörda rör sig allting om konkreta ting. Rumsuppfattning saknas och det 
finns svårigheter att lokalisera sig i ett rum. Ju äldre denna person blir kan hon/han leta sig 
fram i ett rum om det finns riklinjer, skyltar med mera. Dessa personer talar med hjälp av 
kroppsspråk. Senare i livet i en mera vuxen ålder kan personen men hjälp av fasta rutiner 
börja minnas.  Han/hon kan ta fram erfarenheter och kan koppla till exempel morgonrutiner, 
vet vad som skall ske och kan till viss del förstå vilka beteenden som är gynnande respektive 
inte gynnande (Lindehag & Lindberg, 1998).       

4.2.2 B Stadiet 
När en person befinner sig på detta stadium kallas hon för måttligt utvecklingsstörd. Genom 
riktmärken och ”kedjor” av olika riktmärken kan denna person klara sig och röra sig i 
närområden, om något ändras kan det dock ställa till kaos eller förvirring.  Information måste 
vara konkret och kopplad till något som hon/ han har upplevt, abstrakta företeelser är svåra att 
begripa. Tider och dagar kan vara svårt och för abstrakt att förstå, det underlättar att göra 
saker mer konkret med hjälp av tavlor och bilder. När en person i B stadiet är vuxen kan 
han/hon koppla samman och förstå mängder såsom pengars värde. Personen kan ibland 
kommunicera bristfällig och ibland förstår de mer än vad de kan uttrycka . (Lindehag & 
Lindberg, 1998). För en person med lättare utvecklingsstörning är det svårt att generalisera 
situation och händelser från situation till situationer, det är viktigt att dessa personer får 
uppleva och erfara situationer mer konkret för att lära sig hur dessa skall hanteras (Bakk och 
Grunewald, 2004 s. 24) 

4.2.3 C Stadiet  
Detta stadium är det som går under benämningen lätt utvecklingsstörd. En person som 
befinner sig här kan variera från att vara i ett senare B stadium till att vara svagt 
begåvningshandikappad.  Förmågan att förstå abstrakta saker och sin omvärld är olika 
beroende på vart personen befinner sig i C stadiet, vissa av dessa personer kan läsa och förstå 
abstrakta texter.  Det kan dock finnas begräsningar att förstå abstrakta ting och inlärningen är 
mer gynnande om personerna får uppleva och erfara situationen i praktiken. (Bakk & 
Grunewald, 2004)Personen kan hålla reda på tider och kan förstå klockan. Ironi eller ordspråk 
kan vara svårt att uppfatta. Oftast klarar personen att handla och handskas med konkreta 
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pengar även om stor tillit sätts till kassörskan. Att förstå att det finns pengar på ett konto eller 
att använda sig av kort kan dock kännas konstigt och svår begripligt då det är abstrakt. Ironi är 
obegripligt för de flesta i detta stadium, det är viktigt att samtal hålls konkreta och med ett 
meningsinnehåll i taget. Kroppsspråket är av allra största vikt för alla intellektuellt 
funktionsnedsatta. Om någon ser arg ut fast säger något snällt är det i första hand det arga 
kroppsspråket som tolkas av individen.  (Lindehag & Lindberg, 1998).       

4.3 Avgränsning målgrupp  
I min studie tillhör studiesubjekten måttlig eller lätt intellektuellt funktionsnedsatta (alltså 
grupp B och C enligt beskrivning ovan). Gustafson och Molander (1995) menar att de med 
lättare till måttlig nedsättning kan kommunicera med andra och kan leva ett mera normalt liv 
med till exempel arbete och socialt umgänge. (ibid.). Som redovisats tidigare i denna uppsats 
är det just denna målgrupp som är extra utsatt för den psykiska ohälsan.  
 
Personligen finns det ett motstånd inom mig mot att definiera och klassificera människor och 
individer på detta sätt som ovan redovisas. Vidare tror jag att dessa klassificeringar kan vara 
grunde till missgynnande bemötande, fördomar och bristande tro på deras färdigheter. Denna 
studie utgår ifrån utvecklingsmöjligheter och åsyftar att kunna öka dessa.  

               ”Det viktigaste för dem som arbetar med och handleder personer med 
varierande grad utvecklingstörning är att se dem som personer med 
utvecklingsmöjligheter. Varje person är unik och kan aldrig inplaceras 
definitivt på en vis nivå.” (Bakka & Grunewald, 2004, s. 25)   

5. METOD 
Under metod kommer vald ansats att presenteras och dess koppling till syftet med studien. 
Design urval och metod för studien kommer liksom tillvägagångssättet att klargöras. 
Utformningen av den använda intervjumallen kommer också att diskuteras här. Urval och 
etiska övervägande för intervjun kommer att redovisas.  Analysmetoden för studien och 
tolkningen av de olika stegen kommer att pressenteras under detta kapitel och reliabilitet och 
valididet för studien.  
 
5.1 Ansats och metod 
Undersökningen inspirerades av fenomenologisk ansats som har som syfte att spegla en 
gemensam upplevelse av ett fenomen. Valet av metod grundade sig i intresset att studera 
intellektuellas samlande upplevelser av bemötande, för att kunna hitta eventuella mönster och 
tecken på positiva eller negativa sådana som kan höja självkänsla och även motivationen till 
att ta nya sociala kontakter och öka deras delaktighet. Genom en halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuer med fem lättare till måttligt intellektuellt funktionsnedsatta har deras 
upplevelser att samlas in, och därefter tolkats utifrån en fenomenologisk ansats.    

5.1.1  Fenomenologi 
Fenomenologiska undersökningar är kvalitativa och görs genom ett antal intervjuer med 
individer som har erfarenheter och upplevelser av det fenomen man är intresserad av (som i 
denna studie var bemötande.) Syftet med klassisk fenomenologi är att söka efter den 
gemensamma upplevelsen eller essensen och meningen hos ett givet fenomen. I 
fenomenologin är det inte den enskildas upplevelse som är av intresse utan de gemensamma 
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upplevelserna. Genom detta är meningen att försöka att finna ett konstant mönster, en essens 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Fenomenologi passade denna studies syfte som var avsedd att 
finna gemensamma upplevelser av bemötande hos intellektuellt funktionsnedsatta, för att 
kunna urskilja gemensamma erfarenheter och upplevelser av positivt respektive negativt 
bemötande.    

Fenomenologer menar att det är våra upplevelser och våra erfarenheter av något som är den 
säkra kunskapen, det är alltså inte tinget eller fenomenet i sig, utan hur detta framträder för 
oss genom våra erfarenheter och upplevelser. Det är den subjektiva erfarenheten som är 
grunden till den sanna kunskapen. Fenomenologer menar att det enda som vi kan vara säkra 
på är någons upplevelse av ett fenomen (Gustavsson, 2000). Bjurwill (1995) menar att ett 
fenomen skapas genom att det får en mening för någon. Ett fenomen uppenbarar sig från 
början som objektiv genom att vi sedan betraktar och upplever fenomenet blir det personligt, 
subjektivt och då får fenomenet en mening (ibid.). Den aktuella studiens fenomen bemötande 
har heller ingen innebörd så länge den är objektiv utan får sin innebörd genom en subjektiv 
tolkning av fenomenet som skapats utefter erfarenheter och upplevelser av bemötande.    

Enligt Egidius (2003) är fenomenologins pedagogiska grundtanke att en individs handling är 
beroende av hennes upplevelser (Egidius, 2003). I denna studie undersöks deras upplevelser 
av fenomenet bemötande och hur detta påverkar människors syn på sig själva, deras 
självkänsla, och hur den i sin tur påverkar deras förmåga att skapa nya sociala kontakter.  

5.1.2 Halvstrukturerad livsvärldsintervju  
För att få en djupare förståelse för hur bemötande upplevdes av de fem intervjupersonerna 
användes en kvalitativ undersökning. Vid kvalitativa intervjuer möter man den enskilda 
individens uppfattning och upplevelser av ett fenomen vilket var min intention med dessa 
intervjuer och ligger i linje med en fenomenologisk ansats. (Kvale & Brinkmann, 2009)  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) syftar en kvalitativ intervju till att förstå hur olika 
fenomen ser ut för den intervjuade (ibid.). Syftet med min studie var också att öka förståelse 
kring de intervjuades upplevelser av bemötande. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det 
olika sorters intervjutekniker. För fenomenologiska undersökningar som denna studie föreslås 
den halvstrukturerade livsvärldsintervjun . Denna intervjumetod har som syfte att,  

”//… förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonernas 
eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av 
intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos det 
beskrivna fenomenet.” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43)  

Vid en kvalitativ intervju är det möjligt att ställa följdfrågor vilket inte går vid 
enkätundersökningar eller kvantitativa undersökningar . Vid oklarheter från respondenten 
angående frågorna är det också lättare att förtydliga dessa (Kvale & Brinkmann, 2009). I 
denna studiens genomförande var det av högsta vikt att förtydliga svar och kunna förklara 
frågorna för respondenten. Cohen, Manion & Morrison (2007) menar att enkäter kan vara 
positivt vid känsligare frågor som kanske är genanta att besvara i en intervju. Dock är det 
lättare i en enkätundersökning att ljuga eller försköna sina svar. I en intervju är det lättare för 
korrespondenten att läsa av kroppsspråk, känslor, tvekande svar och osäkerhet i frågor menar 
Trost (2005) och Cohen m.fl. (2007) I intervju med målgruppen intellektuellt 
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funktionsnedsatta var det viktigt att kunna avläsa kroppsspråk och gester för att skapa ett 
helhetsintryck.  

5.2 Valet av deltagare till intervjuerna  
Mitt val av intervjupersoner var lättare till måttligt intellektuellt funktionsnedsatta. Detta val 
gjordes utifrån studiens bakgrund som visade att denna målgrupp är mer utsatta för dålig 
hälsa. Den valda målgruppen, lättare till måttligt intellektuellt funktionsnedsatta har lättare att 
uttrycka sig verbalt och förstå frågor i en intervju till skillnad från dem som har en grövre 
nedsättning. Syftet var också att studera olika bemötanden, det var då viktigt att målgruppen 
rörde sig i samhället och hade chans till bemötande av detta slag. De med lättare/måttlig 
intellektuell funktionsnedsättning har störst chans att möta någon och är oftast mera 
självständiga. Utifrån privata förbindelser och utifrån bekvämlighet kontaktades en lärare på 
en gymnasiesärskola. Efter en presentation av mål, syfte och målgrupp valde ansvarig lärare 
ut fem personer från ettan till fyran på gymnasiet som stämde in på min målgrupp och som 
kunde och ville svara på intervjufrågor. Valet att låta läraren tillfråga eleverna var för att hon 
kände dem bäst och visste vilka som var kapabla till att delta i en intervju. Hennes kompetens 
som lärare och hennes nära relation till eleverna gjorde att hon på ett bra sätt kunde fråga dem 
om de ville delta, utan att de skulle kännas sig pressade att delta. Genom e- post kontakt 
redovisades de etiska principerna som läraren läste för eleverna innan de behövde bestämma 
sig (se under etiskt ställningstagande). Detta sätt att göra urval på, genom att vara tacksam för 
dem som vill, kan och har tid att ställa upp är ett bekvämlighetsurval enligt Trost (2005). Alla 
lärare samt personal på den aktuella avdelningen på skolan visste om att intervjuerna ägde 
rum och kände till mitt syfte med studien. Detta var viktigt då respondenterna intervjuades 
under skoltid och var tvungna att avbryta sina studier för intervjun. Valet av (endast) fem 
intervjuer beror till viss del på den begränsades tid för denna studie men också att det är det är 
mera värt med några väl utförda och genomarbetade intervjuer än många intervjuer som är 
mindre bearbetade (Trost, 2005).   

5.3 Övervägande vid intervjustudie  
Inför en intervju är det viktigt att begrunda tillvägagångssättet vid intervjun - tillfället. 
Utformning av en intervjumall samt etiskt ställningstagande är av vikt vid all kvalitativ 
forskning.    

5.3.1 Utformning av intervjumall  
I skapandet av intervjumallen för denna studie hämtades inspiration från Kvale och 
Brinkmann (2009). Enligt författarna är det viktigt att tänka igenom varför undersökningen 
görs, vad skall studeras och hur .  
 
Varför skall studien göras? Det är viktigt att ha studiens syfte klart för sig innan intervjun 
görs. I denna studie var syftet att se till upplevelser och erfarenheter av bemötande utifrån en 
fenomenologisk ansats. En halvstrukturerad livsvärldsintervju styrs av vissa teman som är 
förslag till intervjufrågor (se bilaga). Intervjupersonerna får inte styras åt något håll utan får 
fritt prata om sina upplevelser av fenomenet utifrån vissa teman. Det är den som blir 
intervjuad som skall styra samtalet till sådana upplevelser som känns väsentliga för personen 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studie består av tre huvudteman vilka är mina 
forskningsfrågor(se bilaga 1).  Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att komma 
fram till Vad som skall studeras. Det är viktigt att studera ämnet och olika teoretiska 
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utgångspunkter, i bakgrunden i denna studie finns grunden till intervjufrågorna.  Denna studie 
antar att självkänsla påverkas av upplevelser av omgivningens bemötande. Mallen grundade 
sig också på att större förmågan att ta sociala kontakter kan spegla personens självkänsla 
därför är några av frågorna inriktade på huruvida de vågar gå fram till okända personer. 
Frågor som rör deras dagliga kontakt med okända.  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 148) är det viktigt att vara insatt i den miljö och de 
personer som skall intervjuas innan formulering av intervjumallen. Till hjälp var mina tidigare 
erfarenheter av målgruppen. För ytterligare respons skickades och godkändes frågorna av min 
handledare, till ansvarig lärare på den skola som undersökningen skulle ske, och till personer 
som har erfarenhet och arbetar med målgruppen. Någon pilotstudie gjordes inte på den 
aktuella målgruppen dock rådfrågades kurskamrater, genom att intervju mallen prövades på 
dem.   

Utifrån Kvale och Brinkmann (2009, s. 148) är det skillnad på forskningsfrågor och 
intervjufrågor. Forskningsfrågan speglar det övergripande syftet med studien medans 
intervjufrågorna skall vara anpassade till den som får frågorna. Det är viktigt att frågorna 
förstås på ett korrekt sätt. Intervjufrågorna skall uttryckas i intervjupersonernas vardagsspråk 
och inte i akademiska termer som annars används (ibid.). Även Cohen m.fl. (2007) menar att 
frågorna skall anpassas efter målgruppen (och studiens syfte). På grund av detta har mina 
frågor förenklats något. Upplevelse förenklades till känsla. Bemötande till olika konkreta 
situationer där de mött människor som de inte känt. Under hela intervjuns gång formulerades 
frågor också på plats för att anpassa efter respondentens förståelse. För att få en djupare 
förståelse kring vad lycklig eller glad är för personen ber jag dem också att förklara dessa 
termen under intervjun.  

Enligt Cohen m.fl. (2007) är det viktigt att skydda specifikt utsatta grupper. Gruppen 
intellektuellt funktionsnedsatt har länge varit och är en utsatt grupp för diskriminering och illa 
behandlande därför var det särkilt viktigt att inte utsätta dem för press. Jag försökta att 
undvika att ställa varför - frågor i intervjun då detta enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan 
överskrida personens intellekt och förståelse och kan snarare skada än att främja personen. 
Dessutom är jag enig med Kvale och Brinkmann (2009) att varför- frågan är något som är 
upp till forskare att avgöra i resultat- diskussionen. Meningen med en fenomenologisk 
undersökning är att rena upplevelser skall belysas. Enligt Birgerstam (2000) är följdfrågor 
viktigt i en fenomenologisk undersökning för att förtydliga och vidareutveckla resonemang 
och förtydliga tankar.  
 
Följdfrågor i denna studie, och i linje med fenomenologisk metod, var menade att användes 
för att uppmuntra till att utveckla tankar eller tankemönster kring deras egna upplevelser och 
inte för att leda dem i någon specifik riktning, då det inte finns något rätt eller fel.  
Följfrågorna ändrade form och anpassades efter intervjupersonens förståelse. I vissa intervjuer 
blev det många specifika frågor (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 150) kring hur personerna 
agerade i ett visst tillfälle, hur hon eller han kände inom sig. När intervjupersonen ”fastnade” 
eller hade svårt att relatera något till sin egen livsvärld användes indirekta frågor kring hur de 
upplever eller tror att någon annan i samma situation kunde reagera eller känna. Det var 
ganska vanligt att svaren kom på sidospår som inte hade relevans till studien, en strukturerad 
fråga användes då för att byta ämnen och återigen komma in på rätt spår.  Vissa av 
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intervjupersonerna behövde tid att tänka på svaren då fick tystnaden driva samtalet vidare, 
och till slut kom svaret. Enlig Cederborg, Hellner Gumpert, & Larsson Abbad (2009) är det 
viktigt ge personen pauser för att tänka och inte stressa fram.  Det vanligaste var 
uppföljningsfrågor i form av ”mm” eller en direkt upprepning av det som sades för att 
uppmuntra dem till ytterligare beskrivningar.     
 
5.3.2 Etiska övervägande  
I all forskning där data och information kring olika individer bearbetas bör man ta hänsyn till 
om studien skadar eller tillför personen något, då det senaste är det önskade (Cohen, m.fl., 
2007). Intervjuerna i denna studie ägde rum i känd miljö i skolan för att minska stressen och 
inte ”skada” dem.  Vad gäller de etiska övervägandena har Vetenskapsrådet (2002) fyra etiska 
principer, informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentionalitetskravet 
följts och skall diskuteras nedan. 
 
Vad gäller informationskravet är det viktigt att informera deltagarna om syfte och mening 
med studien (Vetenskapsrådet, 2002). Första samtalet över telefon med ansvarig lärare gavs 
en beskrivning av syfte och mening med studien och intervjuerna. Jag skickade även e-post 
till läraren om syfte och mening som hon läste upp för eleverna och som hon skickade vidare 
till andra ansvariga lärare på skolan.  

Vidare informerades deltagarna muntligt vid intervjutillfället om att de kunde avbryta 
intervjun när de ville, vilket även är en del av samtyckeskravet. Ett muntligt avtal gjordes. En 
kort presentation om studiens syfte gavs återigen innan intervjun enligt informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Valet att inte avslöja mera om mitt arbete och dess syfte var på 
grund av att detta kan påverka respondenten då han/hon kanske vill svara ”rätt” (Trost, 2005). 
Ingen varning om frågornas känslighet eller svårighetsgrad uppgavs då jag inte ville oroa 
deltagarna. Dessutom ansåg jag inte att de var svåra, detta hade i så fall varit ett misstag av 
mig som utformat dem och det var upp till mig att få dem att förstå frågorna.   

Vid intervjutillfället och redan i ett tidigare samtal och e-mail kontakt med läraren gavs en 
kort insikt i att resultatet endast skulle användas som material i en C- uppsats i pedagogik, på 
hälsopedagogiska programmet i Gävle. Denna information är viktigt att meddela 
respondenten om enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjutillfället gavs 
även samma information till var och en.  

Vad gäller samtyckeskravet var samtliga deltagare över 15 år och ingen förmyndare behövde 
godkänna deras medverkan. De kunde själva avgöra om de ville ställa upp eller inte. 
Förfrågan om deras medverkan gjordes genom läraren cirka fyra veckor innan och 
förtydligades också på plats av mig innan intervjun. De fick när som helst avsluta utan att det 
följdes av negativa konsekvenser för dem som förtydligades före intervjun ägde rum, detta är 
viktigt utifrån samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Enligt konfidentialitetskravet, skall det inte gå att identifiera någon av deltagarna, eller staden 
där intervjun utfördes (Vetenskapsrådet, 2002). De intervjuade är därför anonyma i uppsatsen 
och nämns med ”kodade namn”. Även personer och namn som uppges under intervjun såsom 
vänner, föräldrar, lärare får kodade namn. Vidare förklarades att jag som intervjuare har 
tystnadsplikt, och inte får säga vem som sagt vad. Dock är det svårt att hålla deras identitet 
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hemlig på skolan då de på skoltid ställde upp på att bli intervjuad och då både lärare och andra 
elever visste om att de intervjuades. 

Det är av vikt att respondenterna känner att deras åsikter är respekterade och att ingen åsikt är 
mer ”sann” än någon annans. De medverkande meddelades om det inte fanns något rätt eller 
fel svar och att deras tankar var helt korrekta. Vidare höjdes validiteten då korrespondenten 
inte försöker att påverkar sin deltagare i någon riktning (Trost, 2005)(se bilaga 1).   

5.3.3 Moderatorns påverkan 
I en intervju finns vissa risker till skillnad ifrån andra metoder såsom enkätundersökningar 
och de av en mera kvantitativ art. En av de svårare delarna av en intervju är att intervjuaren 
måsta vara medveten om sin inverkan och försöka se sig som ett redskap som kan påverka 
(Backman, 2008).  Det är viktigt att inte lägga in egna värderingar eller kommentarer som kan 
leda respondenten i någon specifik riktning.   

Efter förfrågan om det var okej för respondenten spelades alla intervjuer in på band för 
användning och senare bearbetning. Val av bandinspelning kan också vara av vikt för att 
kunna vara koncentrerad på den intervjuade utan att behöva anteckna. Istället kunde jag hålla 
ögonkontakt med den intervjuade och vara fokuserad på mimik och kroppsspråk som kan vara 
av betydelse för tolkning av resultat enligt Trost (2005). Eventuella anteckningar kring deras 
mimik och kroppsråk gjordes efter varje intervju för att inte störa dem eller göra dem 
misstänksamma eller fundera på vad som antecknades. Att anteckna under intervjun kan 
upplevas störande av respondenterna enligt Trost (2005).    

5.4 Genomförande   
Den empiriska informationen samlades in genom fem halvstrukturerade livsvärldsintervjuer 
med fem personer som har lättare/måttlig intellektuell funktionsnedsättning på en 
gymnasieskola. Intervjuerna ägde rum den 14 och 15 april 2011 i en mindre stad i Sverige. 
Intervjuerna skedde under intervjupersonernas skoltid. Två av intervjuerna ägde rum under 
torsdag eftermiddag och tre stycken på fredag förmiddag. Under torsdagen fick jag även vara 
med och äta lunch med klassen och sedan även närvara vid en klassmöte, detta gjorde att de 
lärde känna mig på ett bättre sätt och att det första intrycket blev naturligt. Enligt Trost (2005) 
är det viktigt att detta första möte bli bra.  

Två av intervjuerna ägde rum i deras gemensamma uppehållsrum med soffor. Tre av de andra 
intervjuerna ägde rum i ett mysigt avslappningsrum med sängar, kuddar, filtar och mysiga 
lampor. Under intervjun uppkom inga störningsmoment, mobiler var avstängda och dörrar 
stängde. Varje intervju var max 30 minuter. Utefter Cederborg m.fl. (2009) som menar att 30 
till 40 minuter är max, därefter tappas fokus för den specifika målgruppen. De intervjuade 
hade vid ett tidigare tillfälle ifrån läraren förklarat vad som skulle ske och varför jag var på 
plats. Dock förtydliga jag detta och jag förklarade för dem varför jag skulle spela in och att 
ingen annan än jag skulle lyssna på det, ingen annan skulle veta vem som sagt vad. Samtliga 
gick med på att blir inspelade. Cederborg m.fl.(2009)  menar också att det är viktigt att 
”mjuka upp” i intervju med målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta, så att de slappnar av, 
och att sedan avsluta med frågor som är lite mer generella. Intervjun började med frågor kring 
deras fritidsaktiviteter och vad de gillade att göra och avslutades med hur det kändes att sitta 
med mig och om det hade något mer att berätta (se bilaga).  
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5.5 Bearbetning av data 
Här kommer analysarbetet att pressenteras steg för steg och hur det slutligen ledde till 
resultatet.  

5.5.1  Analysmetod 
Utifrån Birgerstams (2000) fenomenologiska modell har jag analyserat materialet i åtta steg A 
till H. Modellen går ut på att hitta små sammanbindande och gemensamma meningsenheter 
(essenser) och begreppskärnor i intervjumaterialet för att sedan kunna urskilja gemensamma 
upplevelser. Arbetet kom att hoppa mellan de olika stegen under arbetets gång, och likt 
Birgerstam (2000) insåg jag svårigheten att i ord och på ett rättvist sätt förklara hur analysen i 
detalj gått tillväga då mycket av arbetet är en tankeprocess hos mig som sker automatisk. De 
olika stegen förklaras nedan, deras grundtanke enligt Birgerstam (2000) och en kortare 
beskrivning av hur jag själv tolkat och arbetat i de olika stegen.   
 
Steg A Sökandet efter information i sammanhang där företeelsen visar sig  
I denna inledande fas försöker man förstå fenomenet som i denna studie är bemötande på ett 
så naturligt och verkligt sätt som möjligt; denna studie har gjorts genom kvalitativa intervjuer 
för att fånga verkligheten och bemötande i dess naturliga miljö. Under denna fas är det viktigt 
att leva sig in i den studerade och hennes livsvärld menar Birgerstam (2000). ( se bilaga 1)  

Steg B Tillitsfullt tillägnande av informationen i sin helhet  
Under denna fas börjar vissa gestalter och vissa mönster klarna genom att materialet 
förutsättningslöst läses och granskas. Enligt Birgerstam (2000, s, 204) är det viktigt att i denna 
fas väcka nyfikenheten och att leva sig in i var och en av intervjuerna utifrån sin egen känsla 
och sin egen tolkning och att finna vissa nyckelord som kan kunna vara betydande. 
Intervjuerna i denna studie lästes ett antal gånger under denna fas och jag sökte efter 
nyckelord som kunde vara relevanta. Därefter gjordes små korta summeringar, egna känslor 
och intryck noterades. Vi detta stadium började en helhet framträda.   

Steg C Indelning av ursprungsmaterial i naturliga angränsbara 
betydelseenheter  
Efter att i steg B hittat någon slags helhetskänsla och mening, skall man i denna fas finna 
betydelseenheter i den transkriberade texten, alltså citat som representerar olika betydelsefulla 
väsentliga delar i den berättandes svar. ”En betydelseenhet är helt enkelt ett litet stycke text 
som beskriver ett meningsfullt och avgränsat tankeinnehåll.” (Birgerstam 2000, s. 206).  

Utifrån Birgerstams (2000) modell behandlades intervjuerna var för sig genom att viktiga 
delar i intervjun kopierades ut från den transkriberade texten och klistrades in i en tabell med 
överskriften Ursprungsmaterialet uppdelat i betydelseenheter. De ibland fåordiga 
kommentarer som de intervjuade i den aktuella studien uttryckte gjorde att det var högst 
nödvändigt att ta med även intervjuarens fråga för att bringa klarhet i vad som diskuterades. 
Birgerstam (2000) menar att betydelseenheternas storlek kan variera. Det betydande är att den 
tanke eller ide som belyses i enheterna är relevant för fenomenet som skall granskas.  De 
enheter som i denna studie valdes ut har sin grund i fenomenet bemötande, känslor kring 
bemötande, viktiga bemötanden, gynnande bemötanden och inte gynnande bemötanden 
utifrån intervjupersonernas egna upplevelser och idéer. Enheterna varierar från upplevda 
händelser till tankar och funderingar kring upplevelser till rena spekulationer, ibland fantasier 
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som ger en viktig aspekt av personens upplevelse. Utifrån Birgerstam (2000) skall samtliga 
meningsenheter numreras med intervjupersonens kodade namn och siffra för att man i en 
senare fas lätt ska kunna finna ursprungscitatet. Detta gjordes med samliga fem intervjuerna.   

Steg D Renodling av betydelseenheternas kärnor  
I steg D skall viktiga betydelsekärnor och centrala innebörder urskiljas från meningsenheter 
som framkom i steg C (Birgerstam, 2000). Detta innebar i denna studie en klar avgränsning 
och en tolkning av vad som ansågs mest relevant för varje meningsenhet utifrån den 
intervjuades svar och den helhetskänsla som under steg A, B, C byggs upp. Birgerstam (2000) 
menar att det är nödvändigt att ta bort onödiga ord för att endast spegla det mest centrala. 
Dock är det viktigt att använda de intervjuades ord i största möjliga mån för att ge en korrekt 
spegling av det som uttrycks och inte påverka eller lägga in sina egna förväntningar eller 
värderingar i kärnorna som framkommer (ibid.) För att spegla deltagarnas tankar och deras 
intention på ett korrekt sätt fick frågeställningar, syfte och förväntningar på studien för en 
stund förträngas vilket var en svår del av arbetet. De betydelsekärnor som framkom spaltades 
upp intill betydelseenheterna och numrerades med samma namn och nummer.         

Steg E Sammanfogning av betydelsekärnor till personrelativa kategorier  
I denna fas bearbetas intervju för intervju. Nu eftersöks temakategorier med hjälp av de 
betydelsekärnor man funnit i steg C men också med hjälp av att återigen läsa hela den 
sammanhängande transkriberade texten från steg A och B för att återigen se 
betydelsekärnorna i deras ursprung och för att kunna vidga och finna nya synvinklar på de 
intervjuades berättelse. Arbetet i denna fas skall enligt Birgerstam (2000) bringa klarhet och 
bilda vissa röda trådar i samma berättelse. Betydelsekärnor som visar sig höra ihop läggs 
under en viss kategori/rubrik som får ett namn som speglar kärnornas gemensamma nämnare.    

Det praktiska arbetet i steg E gjordes genom att skriva ut steg C och D i pappersform, vidare 
klipptes betydelsekärnorna i varje intervju ut. De olika kärnorna klistrades upp på pappersark 
på väggen under de chiffrerade namnen ”Lisa” ”Sandra”, ”Martin”, ”Per” och ”Anders”.  
Denna metod gjorde intervjuerna mera övergripliga och kärnor som hade likande budskap 
fördes samman. Röda trådar började framträda och teman började urskiljas. Samtidigt som jag 
arbetade med kärnorna i var och en av intervjuerna såg jag också på ursprungsmaterialet från 
steg A och B. Detta resulterade i att varje intervju fick olika teman, vissa större vissa mindre, 
ibland blev det endast en kärna under ett teman vilket enligt Birgerstam (2000) kan vara 
korrekt om den inte stämmer ihop eller kan länkas ihop med någon annan.  

Steg F Sammanfogning av betydelsekärnorna till en gemensam 
helhetsstruktur 
Denna fas liknar den föregående fasen (fas E) till skillnad från att det är hela materialet som 
nu bearbetas och att de ”temakategorier” som eftersöks skall representera samtliga intervjuer . 
Utifrån de betydelsekärnorna som man fått under fas D, och den känslan av olika teman från 
fas E sammanfogas nu de olika intrycken till en helhet, olikheter, likheter och ”röda trådar” 
skall nu beaktas. De teman som bildades under fas E kan delvis eller helt hamna under andra 
teman eller infallsvinklar. De olika teman och deras hieratiska uppledning skall göras utifrån 
studiens syfte och frågeställning med ”överkategorier” och ”underkategorier”. (Birgerstam, 
2000).    
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Det praktiska arbetet under fas F gjordes genom att återigen genom att sätta upp A4 papper på 
väggen och placera samtliga betydelsekärnor och försöka att finna helhetsstrukturen och hur 
den kan komma att passa. Tillsammans med forskningsfrågorna, syftet och det intryck som 
gavs under fas E över samtliga intervjuer var det lättare att finna gemensamma teman och 
mönster. Fas F är en del av resultatet tillsammans med fas G.  

Steg G Teoretisering och kritisk granskning av företeelsen av allmän karaktär 
Vid denna fas av arbetet har den meningsbärande essensen i studien funnits och granskningen 
skall ske utan att ta hänsyn till de individuella intervjuerna för att hitta 
”mönsteranpassningar”. Under denna fas skall man även ”//… allmängilltliggöra sina 
funderingar om hur det hela hänger samman.” (Birgerstam, 2000, s. 214, 215) Under detta 
arbete är det relevant att lägga in tidigare teorier kring de olika mönstren som kan urskiljas i 
sin helhet och sin allmängiltiga karaktär (ibid.).          

Likt Birgerstam (2000) uttrycker hoppar man mellan faserna och de är inte i helt kronologisk 
ordning. Steg F och G var båda en del av resultatdelen och de teman och underteman som där 
bildades, samtidigt som steg G även var del av resultatanalysen tillsammans med Steg H. I 
steg G var fokus på att hitta och klargöra hur de olika bemötandena faktisk påverkade 
självkänsla och hur det gjorde detta. Vid detta steg användes tidigare forskning och ytterligare 
litteratur söktes då nya och oväntade teman uppstått, för att bringa klarhet om det fanns 
teoretisk redan klara förklaring på dessa teman och beteendemönster.   

Steg H Förmedling av insikterna om den studerade företeelsen  
Birgerstam (2000) anser att detta är den svårare delen av den fenomenologiska analysen då de 
tankar som uppkommit under analysen skall förklaras i ord och genom text på ett begripligt 
och lättförståeligt sätt. Birgerstam menar att det kan vara behjälplig med vissa mönster eller 
illustrerande bilder i denna fas för att kunna ge en något mer rättvis bild av fenomenet även 
om Birgerstam (2000) menar att det är mycket svårt.  

Steg H tillsammans med Steg G är det som i min studie bildar resultatanalysen, då en 
framställning i text skall representera den övergripande essensen av ”fenomenet” bemötande 
tillsammans med koppling till litteratur, tidigare studier, studiens frågeställningar och syfte.  

5.5.2  Validitet och reliabilitet  
Validiteten eller ”riktigheten” i en studie kan avgöras av om det som framkom är rättvisande 
utifrån det ursprungliga materialet. Tack vare tillämpningen av Birgerstams (2000) 
arbetsmodell visas en rättvis bild av de ursprungliga uttalandena, tack vare dessa citat bör 
riktigheten utifrån vad som sades stärkas. Validitet i en kvalitativ studie kan också avgöras om 
metoden passar in på studiens syfte och om metoden bidrar till att besvarar syftet (Trost, 
2005). Syftet med studien var att förstå upplevelser kring bemötande, detta visade sig bäst 
genom enskilda intervjuer.  Som nämndes tidigare är intervjustudien valid för studiens syfte. 
Till skillnad från enkät så ökar möjligheten att ge förklaringar vid oförstående från 
respondenten, så att samtliga av de som intervjuas förstod frågan på ett liknande sätt. Vidare 
stärker validiteten och alltså chansen att få svar på det som studien har i syfte att undersöka 
menar Trost (2005). Ämnet bemötande verkade inte känsligt och upplevs inte påverka 
riktigheten i respondenternas uttalande. De verkade inte känna sig pressade att svara på något 
specifikt sätt, vilket är viktigt för riktigheten enligt Cohen m.fl.(2007). Intervjufrågorna var 
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också utformade efter studiens frågeställningar som hade sin grund i studiens syfte, vilket 
höjer validiteten. 

Reliabilitet i kvantitativa studier betyder att studien skall kunna återupprepas och få samma 
resultat vid ett senare tillfälle. I kvalitativa intervjuer kan intervjupersonen komma att ändra 
sina åsikter under intervjuns gång eller till en annan intervju (Kvale & Brinkmann, 2009) 
Därav kan vi inte följa samma reliabilitets regler som i en kvantitativ studie. Att dock 
uppmuntra eller vara ledande i intervjufrågorna kan minska reliabilitet i undersökningen 
enligt både Trost (2005) och Kvale och Brinkmann (2009). Som tidigare diskuterats var syftet 
att inte vara ledande i mina frågor. Respondenterna upplystes också om att det inte finns något 
fel i det som sägs och att deras svar är korrekta vilket stärker reliabiliteten. Att följa de etiska 
principerna som ovan diskuterades och deras chans till att hoppas av när de vill, stärker också 
reliabiliteten. (Trost, 2005) (se utformning av intervjumall och bilaga 1) . Att intervjuerna 
ägde rum på olika platser, olika tider på dyngnet och olika dagar kan sänka reliabiliteten något 
enligt Trost (2005) skall situationerna vara så samstämning som möjligt.     

6. RESULTATANALYS  
Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva hur fem personer som har en 
intellektuell funktionsnedsättning upplever bemötande i sin vardag. Genom denna ökade 
insikt var förhoppningen att kunna urskilja situationer som är främjande för självkänslan och 
situationer som inte är det. I denna resultatdel är resultatet uppdelat i de tre forskningsfrågorna 
(1,2,3 se nedan) som överrubriker. Jag har även valt att besvara frågorna i en annan ordning 
än vad de var uppställda tidigare. Valet att ändra ordningen på forskningsfrågorna var för att 
det skulle bli ett mer flyt i svaren då negativa bemötande kan ha vissa kopplingar till hur 
respondenterna upplever bemötande i deras vardag. Valet av dessa överrubriker är dels för att 
förenkla läsningen och dels för att på ett bra sätt besvara studiens forskningsfrågor och uppnå 
mitt syfte och behålla en röd tråd genom studien.  

1) Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta som negativt? 
 

2) Hur upplever de med intellektuell funktionsnedsättning andras bemötande i deras vardag 

3) Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta som  positivt? 
 
Utifrån en klassisk fenomenologisk forskningsansats var avsikten att peka ut gemensamma 
upplevelser av ett fenomen, för att finna allmänna ”teman” att benämna fenomenet med 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  De (teman) huvudkategorier som finns under varje 
forskningsfråga togs fram utifrån Birgerstam (2000) (se metoddel). Med hjälp av citat från 
den ursprungliga intervjun påvisas de olika temanas relevans utifrån det transkriberade 
materialet. Det var inte möjligt att presentera citaten utan att dialogen och mina frågor även 
framställdes. Intervjupersonens svar är med fet stil medans korrespondentens frågor är de 
kursiva raderna. Under rubriken analys presenteras eventuell forskning och bakgrund som 
kan kopplas till studiens resultat. Valet att lägga analysen redan under temat gjordes för att 
förenkla läsningen och se direkt koppling mellan analysen och resultatet. I resultatet används 
enklare ord och förklaringar för att på ett så rättvissätt som möjligt skildra intervjupersonernas 
upplevelser, allt enligt Birgerstams (2000) rekommendation.   
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6.1 Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta som 
negativt? 
De framträdande huvudkategorierna som framkom under denna forskningsfråga är; Att vara 
dum och att bli ledsen och Att vara elak och att bli arg.   

 6.1.1. Att vara dum och att bli ledsen 
För Sanna och Lisa är ett dåligt bemötande ofta förknippat med att någon är dum. Dum är ofta 
associerat med att göra eller säga dumma saker. Att gå bakom ryggen på någon eller att ha 
sönder något kan vara dumma saker att göra. Lisa har konkreta upplevelser av att någon är 
dum, under hennes tidigare skoltid då hon blev kallad särbarn av de andra på hennes skola.   

Lisa 

Ja om folk säger dumma saker, går bakom ryggen och sånt.. 
Har du,,, (avbruten) 
Jag har varit med om det..   
 Du har varit med om det? 
Japp! 
Okej, vad var det för saker då som folk kan säga? 
Ja när vi gick på särskolan blev jag kallad för särbarn vi på särskolan. 
Då blev man såhär ledsen..  
Hur känns det då? 
 Dåligt.  
 Är det något speciellt exempel som du vill berätta om? 
 När man gick till matsalen då sa det särbarn, osså när man var ute på 
rast.. 

                                                   Sanna  
mmm, vad är att inte vara snäll då? 
De gör saker på personen som inte den inte vill eller något annat.. eller 
säger dumma grejer... 
 Hur tror du den andra känner när han/hon säger något dumt till den 
personen? 
Blir sur arg eller ledsen 

Lisa upplever att det är dumt att kalla henne särbarn och upplever detta som ett negativt 
bemötande . Att vara dum kan vara att reta någon för den man är. Lisa blir ledsen av detta 
beteende och det känns dåligt. Sanna kan inte minnas eller beskriva någon specifik situation 
när någon varit dum men delar Lisas åsikt om att det är dumt att säga saker mot en person 
som denna inte vill höra, vilket liknar Lisas situation och upplevelsen av mobbning. Sanna 
berättar att hon vet många fula ord man kan säga till andra, för att de skall bli ledsna, men de 
är så fula att hon inte vill berätta dem. 

Både Sanna och Lisa associerar dåligt och dumt bemötande med att bli ledsen, eventuellt sur. 
Sanna beskriver att man kan bli sur eller ledsen av dåligt bemötande och Lisa beskriver 
mobbningen som en situation där hon blivit ledsen.    

 

Lisa 

               Nu har jag en fråga kring hur det är att vara ledsen 
Tråkigt, jobbigt. 
 mm, hur känns det inom dig?  
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Dåligt.  
Känns det som om du vill gråta eller.. (avbruten) 
JAA! Gråta osså känns det tungt. 

Att bli ledsen är något som även Anders associerar med mindre bra bemötande, Anders har 
dock svårigheter att ge konkreta förslag på när vem och hur ett dåligt bemötande är.  Anders 
verkar dock ha erfarenheter av bemötande av detta slag då han kan associera det till en känsla 
att bli ledsen.   

Anders 

Finns det något som någon kan göra mot dig som gör dig ledsen? 
Jo.. 
Vet du något exempel? 
 mmm 
Kommer du ihåg det? 
Nej… 

 

6.1.2 Att vara elak och att bli arg  
Under intervjun med Per och Martin upplevs ett dåligt bemötande som någon som är elak mot 
dem. Det visade sig också att de hade många exempel på elaka bemötande. Motreaktion från 
Per och Martin mynna ofta ut i ett aggressivt beteende.  Per och Martin verkar oförstående för 
varför vissa människor beter sig oartigt mot dem och reagerar ibland kraftigt och lite 
aggressivt mot dem som upplevs behandlar dem orrättvist. De verkar känna sig kränkta 
snarare än sårade, ledsna och oftast är de andra elaka och inte dumma.   

                                                             Per 
Hur är en person som inte är snäll? 
Jag hade jag gick i Göteborg, de var en lärare som var elak, hon kasta ut mig, 
jag hade gjort något.. 
Jasså.. 
Hon kasta ut mig (skratt) hon var inte klok, vad säger du kvinna sa jag. .  
Då var jag arg, för faan, HÄR VILL JAG INTE VARA LÄNGRE sa jag!! Jag 
var arg! 
Varför var du arg? 
 Hon var arg på mig o jag håll tyst! Då förklara jag för pappa hon var inte 
snäll, det var skönt att jag sluta där. Jag fick inte göra någonting kul. Jag fick 
inte gå, jag fick inte göra någonting. 

Per 

                jaaa jag tänkte på en gubbe som kommer fram, han svär mycket och 
håller på. Han, han fattar inte någonting. 
Hur är han då? 
Han är jaa,, håll tyst! 
 Säger du så till han? 
Ja, vi var ute en gång (skratt) vi var ute jätte sent en gång, vi snacka o 
håll tyst där borta!  Han gjorde… han är otäck, otrevlig… 

Per 

Du har inte varit med om något tillfälle som du varit med om något då 
någon gjort något som du blivit ledsen av? 
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 ja jaoo, ja var, jag hade en granne, han var riktigt elak.  Han var så, 
han var så elak.  
Vem var han elak mot? 
Han var elak mot min lillebror.. Sluta reta han vill inte han, han blev 
bara arg, han blev jämt arg, gå hem o gör något annat, då gick han hem 
o gjorde något annat.   
Var han bara elak mot din lillebror? 
Ja inte mot mig! Mockar du med mig så... 

Ovanstående citat från Per visar tecken på att känna sig påhoppad och anklagad för något som 
han inte anser att han gjort. Läraren som han upplevde anklagade honom för något han inte 
riktigt förstod . Per känner att han oskyldigt fick straffas och inte göra något roligt, det verkar 
råda missförstånd och bristande kommunikationen mellan honom och dem han möter. Han 
verkar inte förstå ”spelreglerna” och blir då arg.  

                                         Martin  
Om det är en ny taxichaufför tillexempel, som du inte sett förut?  
Han är gammal, jobbig tycker jag, ibland när jag åker med han säger 
han, du, du kan själv, du kan själv, (mummel) Arg, arg jag blir så arg..  
Varför det då? 
Vet inte vad det är.. Han säger ord till mig, jag vet inte, då blir jag arg, 
tycker ja…(mummel, vad vill..)  
 Frågar han vad du vill? 
Ja vad jag vill.. då blir jag arg (upprörd) (mummel, snackar.)… Det går 
över, sedan går det över i alla fall, arg sedan är jag glad. 

Martin uttrycker ett agg mot sin taxichaufför och snarare en ilska och en upprördhet än att bli 
ledsen när denne bemöter honom på ett mindre bra sätt. Även här kan tolkas en känsla av att 
inte blir förstått och brist i kommunikationen mellan parterna Per och taxichauffören, likt 
Martin exempel. Även om Per inte uppgav mer exempel på kränkande beteende så förklarar 
han att det är mycket, MYCKET som har hänt men att han inte minns. Varken Per eller 
Martin associerar dåligt bemötande med att bli ledsen, utan snarare med ovan nämnda 
reaktionerna såsom arg och upprörd.   

 

Sammanfattning, Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt 
funktionsnedsatta som negativt? 
Lisa och Sanna blir ledsna när de upplever dåligt bemötande. Ett dåligt bemötande kan vara 
att vara dum och säga eller göra dumma saker. Per och Martin upplever sig mer arga i dessa 
situationer och beskriver de som bemöter dem som mer aggressiva och elaka, nästan hotande 
och går då lätt i försvar. Anders upplever aldrig att bemötande gör honom arg eller ledsen. 
Sanna och Per drar sig gärna undan när de är ledsna eller sura och vill vara för sig själva. Per, 
Martin och Lisa är de personer som faktisk rör sig ute i samhället mera och är mera socialt 
aktiva även efter skoltid. Dessa har också mest konkreta erfarenheter av dåligt bemötande 
medan Sanna och Anders inte har så många konkreta ”fall” av dåligt bemötande och heller 
inte bra bemötande av okända. Per binder starka band till nära relationer medan Sanna och 
Martin knappt nämner dem 
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6.1.3 Analys 
Det finns i huvudsak två teman inom dåligt bemötande: att vara dum och att vara elak. De 
båda teman berör konkreta saker och händelser. Två av intervjupersonerna hade svårigheter 
att ge exempel på dåliga upplevelser. Att vara elak är att skrika, vara otäck eller ”anklagande” 
eller att påpeka att personen på något sätt inte gör rätt, såsom läraren som slängde ute Per. 
Kanske kände sig Martin anklagad av taxichauffören för att han inte kunde sätta på sig 
säkerhetsbältet. Att vara dum är att säga eller göra dumma saker, det är såldes svårt att skilja 
på de olika teman dum och elak, möjligen kan elak vara mera ondskefullt medans dum kan 
vara en mildare ton. Något som dock tydligt kunde urskiljas var respondenternas olika 
beteenden i negativa interaktioner med andra.   

Bemötande och självkänsla  
Bakk och Grunewald (2004) menar att intellektuellt funktionsnedsatta kan agera på olika sätt 
på kritik beroende på personens syn på sig själva och hennes självkänsla. Att agera genom att 
vara ledsen i en negativ interaktion såsom att någon är dum och retas kan tyda på en 
integrerad handikappsmedvetenhet, att faktisk acceptera och kunna bearbeta det faktum att 
han/hon har ett handikapp istället för att leva i förnekelse av sitt handikapp och dölja sina 
brister (ibid.). Därmed är det inte sagt att ledsen är något bra. Det kan dock vara av vikt att 
kunna läsa av beteenden och möjliga orsaker. En person som blir ledsen till exempel behöver 
mycket stöd och kärlek för att kunna tala om problemet (Bakk & Grunnewald, 2004). Fallet i 
denna studie kan ses som exemplarisk då både lärare, syskon och föräldrar fanns till hands 
vilket också stötta henne ”att gå vidare”. Sanna upplevde också att dumma bemötande kunde 
göra andra ledsna men att hon sällan blev ledsen, dessa fall drog hon sig undan, kanske kan 
hon inte på samma sätt handskas med sitt problem?  

De två killarna upplever att dåligt bemötande är att var elak och anklagade eller att bli 
tillsagda, exempelvis taxichauffören som uttrycket att ”han kunde själv” eller läraren ”som 
slängde ut honom” eller den otäcka gubben som agerade hotande mot honom. Enligt Bakk 
och Grundewald (2004) kan ett aggressivt och utåtagerande beteende tyda på dominerande 
handikappsmedvetenhet, där omgivningens negativa attityder och upplevelser av sitt 
handikapp har spelat en sådan stor roll för personen att handikappet dominerar synen hon har 
om sig själv. Denna känsla kan mynna ut i överkänslighet för kritik som påminner henne om 
eventuella brister. Specifikt är också aggressivitet, ilska, rädsla, känsla av ottrygghet, ett 
förakt till jaget och förnekande av handikappet (ibid.). Oftast förknippas ett elakt beteende i 
studien med att bli tillsagd, exempelvis taxichauffören som uttrycket att ”han kunde själv”, 
läraren ”som slängde ut honom”, eller den otäcka gubben som var hotande mot honom med 
svårdomar . Alla dessa tillfällen kan upplevas som kritik och hot som kan kopplas till deras 
handikapp, vilket leder till att de blir arga då dessa brister är något de vill dölja. Några av 
intervjupersonerna visar ett samband mellan ett oförstående i varför vissa människor beter sig 
elakt mot dem, och en kraftig reaktion i form av ilska mot andra som upplevs behandla dem 
orättvist. De känner sig kränkta och hotade, dessa signaler kan vara ett tecken på dominerad 
handikappsmedvetenhet (Bakk & Grunewald, 2004).  
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6.2 Hur upplever de med lättare/måttligt intellektuell 
funktionsnedsättning andras bemötande? 

Under intervjun uppkom diskussioner kring olika möten i respondenternas vardag och 
upplevelser kring dessa. Svårigheter i bemötande men också glädjande stunder och i mötet 
med andra. Huvudkategorierna som framkom under denna forskningsfråga är ”Det svåra 
mötet med okända” med underkategorierna ”Undvikande beteende” och ”Sällan 
självständig” 

6.2.1 Det svåra mötet med okända   
Det är tydligt att samtliga av de intervjuade på något sätt upplever svårigheter i möten med 
okända personer och att det inte känns naturligt att gå fram till någon de inte känner. Samtliga 
hade svårigheter att tala om varför de inte ville gå fram till en okänd, det verkade snarare vara 
en obehaglig känsla som de vill undvika genom att undvika mötet.  
 
Anders svarade bestämt och tydligt ”svårt” på frågan om hur det är att fråga okända om hjälp 
men hade ingen ytterligare förklaring eller känsla kring frågan varför. Anders kunde heller 
inte precisera sig eller minnas något specifik tillfälle. Anders verkade kunna fråga till exempel 
busschauffören om han hade frågor, dock var Anders blyg och hade svårigheter med att 
uttrycka sig om han inte hade tillräckligt med tid. 

6.2.2  Undvikande beteende  
Något som framkom tydligt hos Martin och Per var undvikande beteenden i mötet med 
okända. Tydligt blir det i Martins intervju han väljer att varken se eller bemöta någon han inte 
känner på stan. För Martin var det inte möjligt att fråga någon han inte kände, i dessa 
situationer gick han hellre ifrån stället än att gå fram till någon okänd. Han säger att det är 
mycket som har hänt men kan inte definiera vad exakt det är.  Han backar undan och uttrycker 
ett flertal gånger att han inte vågar. Även om han inte direkt kan ange om det är någon 
särskild grund till hans beteende, så säger han att det är mycket som har hänt.  

Martin 

               Under en dag, på väg till skolan, eller på stan, träffar du då folk som du inte 
känner såväl?   
Jag ser ingen på stan, jag ser ingen alls på stan.  
 Ser du ingen alls på stan? 
Nej, jag ser ingenting.  
 Vad gör du på stan då? 
Tittar på spel!  
 Som du vill köpa? 
Jag tittar på spel det är roligt. 
Det är roligt ja, om du behöver hjälp med något då, om du undrar vad något 
spel kostar.  
 Då får jag fråga någon. Då får jag fråga om de kan hjälpa mig vad 
något kostar.   
Ja, tycker du det är enkelt att fråga någon du inte känner så?  
Ibland ser jag inte någon att fråga, ibland ser jag ingen jag känner igen, 
ibland ser jag någon jag känner igen att fråga o då frågar jag.   
Men om du inte vågar fråga den personen som är i affären? 
Ja, då går jag därifrån då går jag till ett annans stans, annat ställe.  
Okej, så du går inte fram o frågar om det inte är någon du känner?  
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Nej! 
Varför gör du inte det då? Vad är det som känns eller vad känner du då när 
du inte gå fram? 
Nej det är, jag vågar inte, o gå fram o fråga!  
Varför tror du att det är så? 
Men det är som att jag vågar inte, jag vågar inte säga om hjälp, gå 
fram, jag backar, jag vågar inte! Jag gör inte det!  
Är det något som har hänt någon gång när du kommit fram o frågat? 
Nej, det är mycket som har hänt, det är mycket som har hänt.. då 

Martin visar tydliga tecken på att vilja undvika vissa möten, dels genom att välja att inte se 
någon, dels genom att endast fråga personer han känner.  Utifrån intervjun att döma syntes det 
att han tycket det var besvärligt att prata om detta. Martin kunde inte sitta stilla och hans röst 
blev högre och han poängterade noga att han inte gick fram till någon okänd, eftersom han 
inte såg någon.  

När det gäller att träffa okända håller sig Per likt Martin en bit ifrån och vill helst inte 
interagera med dem alls.   

Per 

Jag går inte nära folk, jag håller mig på avstånd  
Om du inte känner dem, håller du dig på avstånd då? 
JA! 
Okej, möter du ibland människor som du inte känner? 
 Inte så mycket men ja ibland gör jag det. 

 

Per uttrycker även att han ”Skiter i den otäcka gubben” som var otäck vilket också är ett 
tecken på ett undvikande beteende.  

Lisa uttrycker inte lika stark undvikande beteende som Martin och Per men har en tendens till 
att strunta i obehagliga möten. Lisa har en förmåga att ”gå vidare” efter något jobbigt eller när 
någon behandlat henne illa genom att ”strunta i dem”. Efter mobbingen hon upplevde i skolan 
lärde hon sig tillexempel att ”strunta” eller ignorera dem som mobbade och fick då reaktionen 
att de slutade.   

 

Lisa 

Gick till en lärare men dom lyssnade inte på läraren.  
mm, fortsatta de? 
Ja, ändå tills vi slutade bry oss… då sluta dom.  

……………………………………………….. 

mmm, när du hör folk säga så till dig, hur går du vidare?  
Jag går vidare.  
 Hur gör du då? 
 Jag struntar i vad de säger, 
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Det kan även utläsas att Lisa tycker det är lite genant eller jobbigt att träffa okända och har en 
känsla av att vilja försvinna och bli generad oavsett om det är ett trevligt eller otrevligt 
bemötande eller flörtande, nedans beskriver Lisa ett sådant tillfälle. 

Lisa 

Hur reagerar du då när de flörtar med dig? 
Jag brukar bli röd i ansiktet.  
Blir du generad? 
JA! 
Är så när någon flörtar eller är det så med alla? 
Det är så när alla är trevliga.  
Varför tror du att du blir det? 
Jag vet inte.  
Hur känner du då?  
Jag vill gömma mig! 

 

6.2.3 Sällan självständig  
Sanna och Anders har inte samma ”undvikande” beteende eller samma attityd eller åsikter 
som Per, Lisa och Martin har. De har heller inte så mycket erfarenheter eller exempel på 
dåligt bemötande eller bra bemötande. Varken Anders eller Sanna känner att de varit ledsna 
eller besvärade på länge vilket de både två ville förstärka och förklara under intervjun. Det 
visade det sig att Sanna och Anders hade något gemensamt då de båda upplever att de sällan 
rör sig bland andra eller socialiserar sig med okända. Sanna uttrycker följande.  

Sanna 

               Under en dag/vecka träffar du då folk som du inte känner?  Då menar jag 
människor som inte är din familj, vänner eller skolkamrater..  
Vet inte.. 
Du vet inte,, om du är i en affär tillexempel och skall prova kläder eller så… 
 Jag brukar oftast ha med någon.. 
Du brukar ha med någon? Vem är det som är med dig dåra? 
Ibland pappa och ibland korttidspersonalen.. 

Sanna får skjuts från och till skolan av pappa och går på fritids efter skolan. Hon uttrycker att 
hon sällan går på stan själv, oftast har hon med sig någon äldre vuxen såsom förälder eller 
personal. På grund av att hon sällan är ensam har hon också svårigheter att uttala sig om 
huruvida hon vågar ta kontakter med okända eller hur de skulle bemöta henne. Hon uttalar sig 
dock om att hon tror att hon skulle ha svårigheter att ta kontakt. Utifrån intervjun att döma 
kände hon sig lite obekväm i samtalet med mig, osäker i sina svar hon var på något sätt rädd 
att svara fel och hon letade efter bekräftelse på att hon svarat ”rätt”.  

Anders upplever inte heller att han träffar så mycket okända människor, det är på bussen i så 
fall. Anders verkar inte röra sig så mycket bland folk, han kopplar heller inte så många 
känslor till bemötanden och pratar inte så mycket om andra människor eller om olika 
bemötande. Likt Sanna nämner han aldrig nära kontakter eller betydande vänner i sitt liv. Han 
anser att busschauffören är trevlig och han anser att de flesta han frågar svarar på hans frågor 
men medger samtidigt att det är svårt att träffa andra. Nedan är ett utdrag ifrån hans 
kommentar angående otrevligt bemötande.  
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Anders 

                Har du någonsin mött någon som inte varit så trevlig? 
Inte vad jag kommer ihåg.. 
okej, så för det mesta så känner du att dom är trevliga? 
Jo 

Dock tycker Anders att det var otäckt med intervjun.  Han var likt Sanna tveksam i sina svar 
och även här fanns den känsla av att han var rädd för att ”göra fel”, många svar var likt Sanna 
”jag vet inte” eller bara tystnad. Detta kan bero på att frågorna var svåra eller att de båda 
saknade erfarenheter, självkänsla eller ord att uttrycka sig med.      

Per fokuserar mycket på personer han känner och man kan få en känsla av att han har ett rikt 
socialt liv. Dock verkar han sällan röra sig utanför den krets han nu har och har svårighet att ta 
nya kontakter, han undviker helst okända och bland de som intervjuades har han flest 
upplevelser kring dåligt bemötande och kunde ge flest exempel. När frågan kring olika 
bemötande med eller utan familj diskuterade kom ett flyktigt men talande svar. 

Per 

                Känner du att människor möter dig på ett annat sätt när du är med din 
familj eller när du är ensam?  
Jag brukar nästan alltid vara med min familjen… (mummel) 

 

6.2.4  Gemenskap och delaktighet  
Att få vara med i en gemenskap vara delaktig i något större och känna samhörighet med 
någon kan tolkas som viktigt för de intervjuade, även om de alla uttrycker det på sitt egna sätt. 
Samtliga respondenter förutom en hade fritidsaktiviteter en till två gånger i veckan, vilket 
verkade ha en stor betydelse för dem.  

Martin 

                  Hur är en snäll person?  
Snäll person, vet inte, jo snäll, vänlig en bra kompis,  

                                         …………………………………. 

               Finns det något snällt man kan säga? 
Snällt..? Eeeh, oj, något snällt att säga? Vad att säga då, Hallå!  
Att säga Hallå? 
Ja.  
 Är det något du säger eller gör mot dina vänner för att vara snäll? Om du 
vill visa honom att du tycker att han är snäll? 
 Jag visar honom runt, runt på skolan, han får följa med mig jag visar 
honom skolan. Det gör jag det brukar jag göra. Jag brukar visa skolan 
hur den ser ut. Det gör jag! 
 Att visa runt honom, bjuda in honom lite granna…? 
Jaa!! Bjuda in honom! 

Martin menar att man genom att hälsa på sina vänner och visa dem runt på skolan är ett bra 
positivt bemötande det är en gest att låta dem vara med i gemenskapen och ”bjuda in dem”. 
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Per upplever att de är snälla i kyrkan och tycker att de som är i kyrkan bemöter honom på ett 
bra och positiv sätt.  Per uttrycker kyrkans betydelse i följande citat. 

Per 

          Okej, möter du ibland människor som du inte känner? 
Inte så mycket men ja ibland gör jag det. 
 Finns det något sätt de kan vara på som gör dig glad? Säga på något visst 
sätt, göra något? 
Ja jag går i kyrkan då möter jag, ja då var jag glad! 
Ja, vad gör dom då som gör dig glad?  
De pratar om Jesus.  
mm, gör det dig glad? 
Ja, vi kan sitta där. 
 Är det på ett speciellt sätt?  
Ja snälla, sitta där. 

Per upplever en glädje när han går till kyrkan och att de är snälla då han får sitta där och bara 
vara. Att få sitta och bara vara är kanske inget som andra ser som ett gott bemötande utan som 
en självklarhet, men för Per är detta något speciellt och det gör honom lycklig. Kanske är det 
en känsla av att vara accepterad i en grupp, att tillhöra något. Även ”AIK -gänget” känns 
viktigt i hans liv de har ett gemensamt intresse, ett mål att leda AIK till vinsten och en 
gruppkänsla på matchen. Uttalandet nedan uppkom i slutet av intervjun med Per och speglar 
känsla av att få vara delaktig i ett gäng. I detta fallet var det ett gäng som bestod av hans 
pappa och pappas kompisar som alla hejade på AIK. Även om det var AIK och deras match 
som stod i centrum finns det funderingar kring hur stor vikt matchen hade i förhållandet till 
sällskapet.    

Per 

                Jag var på en pub år 2009 jag var, det var roligt! Det var pappa o det 
var pappas en granne och pappas kompis. Vi var fem stycken, vi skulle 
se på en guldmatch då satt vi där på puben osså snacka vi skit.  

                Är det tillfällen som gör dig glad? 

                Jaha (skratt) pappa drack fem öl, han drack för mycket, han drack fem 
öl! Å vi åt mat sedan, de hade glömt de där kniven, eyy vad är det här 
har du glömt våra knivar och gafflar ååå hur skulle vi annars äta då?!!  
(mummel) osså satt vi och så på tv:n det var roligt.. Det var en STOR 
händelse! Min pappas kompis, ” det är inte över” De tog hem första SM 
guldet för i år. Det var ett vackert år! Vi besegrade Örgryte, ja det var 
en stor händelse, de är så JÄVLA bra sa han osså snacka han. 

 

Anders sammankopplade goda eller tråkiga känslor till bemötande dock speglar följande citat 
en känsla att få vara delaktig att få synas, stå i centrum och vara någon eller någonting i en 
grupp, vilket leder till en glädje hos Anders.   

Anders 

Finns det något specifikt som någon gjort mot dig som du blivit glad över? 
 När jag fick välja vad vi skulle ha på gymnastiken. 
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Sammanfattning: Hur upplever lättare/måttlig intellektuell funktionsnedsättning 
andras bemötande 
Både Per och Martin kan belysa många dåliga bemötanden och upplevelser av dåligt 
bemötande med okända. Även om Martin inte kan uttrycka lika många konkreta exempel som 
Per, så kan Martins svar ”Det har hänt mycket” vara ett svar i sig och ha sin egen innebörd. 
Det finns fler kopplingar mellan Martin och Per vilka är ett starkt undvikande beteende av 
okända då det helst undviker dessa möten genom att helt enkelt inte fråga eller integrera med 
dem. Det som också sammanlänkar Per och Martin är deras något aggressiva beteende och 
upplevelse av andras beteende som aggresivt. 

Lisa lärde sig genom skolan och genom mobbning att det bästa sättet att undkomma detta var 
att ”strunta i dem” vilket hon gjorde och vilket kan ses tillsammans med Pers och Martins 
beteende som undvikande, även Per utrycker att han ”skiter i den dumma gubben”.  Lisa 
beskriver en känsla av att ”vilja gömma sig” och blir generad i möte med andra (även om de 
är trevliga) är ett tecken på en osäkerhet i mötet med andra okända.  

Anders och Sanna har inga konkreta exempel på dåligt bemötande men är både tveksamma 
och besvärade inför att ta kontakt med människor som de inte känner. Sanna upplever att hon 
sällan är självständig och därav träffar hon heller inte så många okända. Per menar i likhet 
med Sanna att han sällan träffar okända dock kunde han ge många förslag på olika dåliga 
bemötanden.  

Gemenskap och delaktighet verkar vara av vikt för Per, Martin och Anders och att tillhöra en 
större grupp att bli accepterad och sedd i dessa sammanhang verkar vara av betydelse.  

6.2.5 Analys 
Intellektuellt funktionshindrades självkänsla speglas bland annat i hur väl de kan ta sociala 
kontakter med andra då det krävs en viss självkänsla för att kunna ta detta initiativ(Gotthard, 
2002). Det var tydligt hos samtliga i denna studie att det upplevdes otäckt med obekanta, 
möten, vilket resulterade i att de ibland helt undvek dessa möten. Detta resultat stödjer 
tidigare forskning som Löfgren- Mårtensson (2005) gjort som menar att målgruppen både 
finner svårigheter att skapa och bibehålla sociala kontakter.  

Bemötande och självkänsla   
Tre av de intervjuade kunde ge konkreta exempel på dåligt bemötande såsom mobbning, 
elaka lärare, grannar och upprörande beteenden från taxichauffören eller ”det har hänt 
mycket” som en av respondenterna uttrycker.  Samtliga av dessa tre använder sig också av 
undvikande beteende, såsom att ignorera, eller att undvika dem som de inte känner. De 
undviker att ställa frågor till okända, håller sig på avstånd från dem eller helt enkelt struntar i 
de som behandlar dem illa. Enligt Gustafson och Molander (1995) påverkas vi av vår 
omgivnings bemötande och menar att dålig självkänsla kan ha en mängd förklaringar såsom 
egna erfarenheter av vad man har kapacitet och kunskap att göra. Genom både misslyckande 
och medgång i livet ökar förståelsen för vad man är kapabel till att göra (ibid.). Kanske har en 
mängd olika ”misslyckade” möten med andra resulterat i att de nu begränsar sig till att 
”endast” prata med sådana som de känner och som de inte ”misslyckats” med ännu.  
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Andras uppfattningar spelar också roll, ser andra någon som socialt handikappad och dum 
och behandlar henne som dum kommer hon att reagera på detta sätt ((Gustafson & Molander, 
1995) & (Furenhed, 2000)). Många kanske känner sig osäkra i kontakt med intellektuellt 
funktionsnedsatta eller har fördomar inför målgruppen, kanske upplevs det svårt att möta 
målgruppen och håller sig därför på avstånd. Eventuellt har tidigare bemötande eller ett 
uteblivet bemötande i form av att andra inte hälsat på respondenterna, påverkat dem så starkt 
och på det sätt, att de nu inte är kapabla till att ta sociala kontakter. En av de intervjuade 
uttrycker ”jag ser ingen på stan”. Möjligt är att ingen ser honom på stan och att han därmed 
har utvecklat en beteende utifrån andras uppfattningar/handlingar.  

Det är svårt att genom studiens resultat bringa fullständig klarhet i om deras dåliga självkänsla 
i sociala kontakter påverkats av bemötande, då de inte kan uttrycka varför de undviker andra 
eller vad det är som skrämmer dem. Dock kan ses vissa samband mellan de som har ett 
”undvikande beteendet” och de som upplevt dåligt bemötande. Det kan också urskiljas att de 
deras dagliga möten med obekanta är bristfälligt vilket stödjer Lippold och Burns (2009) 
forskning. 

Bemötande och sociokulturellt lärande  
Två personer i studien upplever att de sällan träffar obekanta, men erfaras ändå svårigheter 
eller är tvekande inför att fråga okända. Denna koppling kan grunda sig i inlärd hjälplöshet. 
Individen hindrar sig själv i sin utveckling och förmåga och att tro på sig själv. Om de sällan 
får utmana eller testa sin sociala kompetens och förmåga ”lär de sig” att de ändå inte kan 
(Bakk & Grunewald, 2004).  Deras tveksamma och ibland uteblivna svar under intervjun kan 
även vara ett tecken på ovanstående fenomen, en känsla av att inte kunna eller inte veta vad 
de skall säga. Utifrån teorin om den själuppfyllande profetian(Malten, 2007) och 
sociokulturellt lärande (Dysthe, 2003) så är en individs tro på sig själv och på att utvecklas 
starkt kopplad till omgivningens förväntningar på honom/henne, är dessa låga kommer 
utvecklingen också bli låg.  

Dessutom är det viktigt utifrån Dysthe (2003) att lärandemiljön skall vara positiv och 
motiverande, att utvecklingen känns stimulerande och meningsfull. För de respondenter i 
intervjun som använde sig av undvikande beteende, kanske det inte känns meningsfullt att 
utvecklas socialt och att ta sociala kontakter om det inte krävs att de skall kunna ta sociala 
kontakter, vilket kan liknas vid inlärd hjälplöshet (Bakka & Grunewald, 2004).      

Gemenskap och delaktighet  
Enligt tidigare forskning är det av allra största vikt för någons självkänsla och välbefinnande 
att känna social gemenskap med andra. Detta kan vara särkilt viktigt är detta för de med 
intellektuell funktionsnedsättning( (FHI (C) 2008)). Det visar sig att deltagarna i denna studie 
var socialtaktiva och faktisk hade en positiv inställning till att träffa andra. Sociala 
gemenskaper verkade viktigt för dem som tillsammans med AIK fanen, i kyrkan, tillsammans 
med pappa och hans polare, tillsammans med sin kompis, flickvän, eller att bara träffa någon 
de känner på stan. Samtliga förutom en har fritidsaktiviteter en till två gånger i veckan. Detta 
kan ge ett ganska motsägelsefullt resultat i jämförelse med deras rädsla för sociala kontakter 
och svårigheter att ta dessa.  

Resultatet tyder på att de har lust i att träffa andra och tycker det är roligt att träffas. Vidare 
saknas inte deras vilja till socialtumgänge, frågan blir då varför det är lättare att träffa bekant 
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än obekanta. Kanske behöver inte dessa svar vara förvirrade utan snarare ett förstärkande av 
tidigare forskning och om hur starkt omgivningen kan påverka individen och de faktorer som 
vi ovan diskuterat. Enligt Ahmad, Ekman & Arnetz (2005) är det viktigt med beröm, 
konstruktiv kritik, omtanke, kärlek, omsorg, tillit och ömsesidigt ansvartagande (ibid.). 
Kanske upplever respondenterna att de tillsammans med sina vänner får uppskattning för dem 
de faktisk är. De blir sedda och stärkta vilket ökar tilltron på sig själva. I dessa sammanhang 
behöver de kanske inte vara ”någon annan”, i dessa sammanhang har de en identitet kopplad 
till sin personlighet. Ute i samhället däremot har de kanske en identitet kopplad till sin 
nedsättning och de hinder som detta möjligen kan upplevas leda till.  

6.3 Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta som 
positivt? 
Det visade sig framträda en mycket stark och gemensam huvudkategori under denna 
forskningsfråga som fått namnet ”Tag fram det bästa humör du har” vilket på ett bra sätt 
speglar deras upplevelser hur ett bra bemötande bör vara.   Den andra huvudkategorin under 
denna forskningsfråga är ”Söka stöd och vikten av nära relation”  

6.3.1 Tag fram det bästa humör du har  
Kanske ligger det något i den gamla scoutvisan i alla fall verkar det vara så för samliga 
respondenter i denne studie. Att vara rolig, att berätta roliga historier, skämta och att skratta är 
beteende som alla förutom Anders tycker är bra bemötande, Anders har heller inget förslag på 
hur ett bra bemötande är. Till stor del handlar det om ett sätt att vara utåt, ett ”synligt” 
beteende och ett enkelt praktisk handlande. Det handlar inte om verbalt, känslomässig, 
empatiska känslor. Att vara glad och att vara rolig är också att vara snäll. Lisa har en klar bild 
av vad ett bra bemötande är och uttrycker följande;  

Lisa 

               Hur skall någon vara mot dig för att du skall bli sådär glad? 
Trevlig, snäll glad!  
………………………………………… 

                Dina vänner tillexempel vad kan de säga som gör dig glad?  
Att jag är rolig eller någonting.. 
Att du är rolig? 
Ja..  
Komplimanger? 
Ja.  
Är det ett trevligt sätt att vara?      
 Ja det är dom. 

Lisa vill bemöta andra på ett sådant sätt som hon själv vill bli bemött på, det vill säga vara 
glad, skämtsam, rolig. Det vi kan avläsa av ovanstående svar är ett praktisk handlande och ett 
direkt bemötande. Något att lägga märker till är både Sanna, Per och Lisa skämtar och skojar 
kring saker som är av mer allvarlig karaktär. Lisa skrattare till exempel när hon skildrar sin tid 
med mobbning.  

Också Martin tycker att det är ett snällt bemötande att skoja och skämta med andra och 
berättar om ett bra bemötande när han åkte taxi.  
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Martin 

Finns det något sätt som han kan vara mot dig som du tycker är snällt? 
Han kallar mig spöket, han kallar mig spöket laban.  
 Varför säger han så för? 
 Jag vet inte, han gjorde det bara.  
Tycker du det är ett snällt bemötande då, blir du glad när du är med han? 
 ja, spöket laban blir jag kallad för (skrattar). 
Skämtar han med dig? 
SKÄMTAR! spöket..   
Tycker du det är ett roligt bemötande, när någon skämtar med dig? 
Ja skämta är roligt, spöket! 

 

Per upplever också att ett bra bemötande är att vara rolig då känner han sig glad. Själv sitter 
han inne med ett antal gurkhistorier som allt som oftast dyker upp och lättar upp stämningen.   

Per 

                              När någon berättar historier? 
Aaa,  
Hur känner du då? 
Det är kul  
Det är kul? 
Jätte roligt? 
Så om man vill göra dig riktigt glad skall man berätta historier då? 
Jaa.  
………………………………………………………………………………… 

                                Finns det något annat sätt som man kan vara på som gör dig glad? 
 Ja min morfar min, han är rolig.  
 Vad gör han som gör dig glad? 
 Han berättar, han prata så roligt. 

Tydliga samband kan ses mellan ett roligt, glatt beteende och ett snällt bemötande. På frågan 
hur man är glad eller snäll vet inte Sanna men hon beskriver sig som sällan sur, och är man 
glad är man inte arg att vara glad är att vara snäll vilket är något positivt. Sanna är noga med 
att poängtera att hon väldigt sällan är sur och det verkar som om det är något mycket negativt 
med att vara sur. Hon upplevs ha mera krav på hur hon själv skall vara än andra skall vara. 
Hon har en ursäktande ton i sig då hon inte kan besvara frågorna som ställs under intervjun. 
Hon menar att det inte är någons fel att hon är sur, hon har bara sådana dagar ibland. Det är 
ingen som gör något mot henne hon uttrycker istället tvärtom att ”det är roligt att träffa de 
flesta och tycker om de flesta”. Anders har ett liknanden beteende som Sanna och är noga 
med klargöra att det var längesedan han var sur. Det handlar till stor del om yttre beteende 
och uppträdande snarare än ord och empati. Människor som betyder mycket är såna som är 
glada och beter sig på ett glatt sätt. 
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Sammanfattning (1). Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt 
funktionsnedsatta som positivt? 
Det mest utmärkande är ett gott och ett snällt bemötande, detta upplevs när någon är skojig, 
rolig, glad, detta var gemensamt för näst intill samtliga. Anders menade dock att man skulle 
vara trevlig och snäll. Betydande relationer för Per var ofta de som skämta med honom. Lisa 
upplevde det som en komplimang var om någon sa att hon var eller var rolig det gjorde henne 
glad. Sanna menade att om man ville vara snäll mot någon skulle man vara glad. Deras sätt att 
vara tyder på att det i obehagliga situationer var lättare att skämta bort och skratta bort 
problemet. Tydligt var detta i intervjun med Lisa som skrattade när hon berättad om sin tid 
med mobbning, Per som skratta när han berättar om otäcka gubben på fotbollsmatchen och 
elaka grannen. Sanna skojar och skrattar när hon känner att hon inte vet vad hon skall svara i 
på intervju frågorna. Det är ett tydligt mönster att ta till skämt och skratt när man blir osäker.  

6.3.2 Analys (1) 
Att vara glad, skoja och berätta historier är mycket starkt framträdande drag hos en snäll 
person enligt intervjuerna, och upplevs som ett positivt bemötande. 

Bemötande, självkänsla och sociokulturellt lärande  
Kylen (1981) och Bakk och Grunewald (2004) menar att en individ påverkas av omgivningen. 
En individens självkänsla och sätt att agera och vara har sin grund i vad som är accepterat för 
henne och vilket agerande som får bra gensvar av omgivningen.    

                 ”Erfarenheter från omvärlden och känsloupplevelser leder till att man lär sig 
tycka om eller ogilla olika egenskaper hos dig själv. På så sätt skapas 
självkänsla. Vilka egenskaper man tycker om och vilka man ogillar beror till 
stor del på omgivningens reaktioner, inte på egenskaperna i sig”(Kylen 
1981, s. 20)   

Att vara rolig, skojig kanske genererar en positiv reaktion vidare kanske de lär sig att ”gilla” 
denna sida av sig själva utifrån att andra gillar denna (Kylen, 1981). Att vara skojig och att 
skoja med någon är kanske ett sätt att kommunicera som de förstår, omgivningen kanske 
uppmuntrande dem när de skrattar och skojar. Därav kanske de lär sig att det är positivt, att 
vara glad. Skämt och att skratta kanske leder uppmärksamheten bort från deras handikapp, 
osäkerhet och brister. Skämten verkar ibland också fungera som undanflykt i obekväma 
situationer.  

Utifrån att vi styrs av andras uppfattningar (Bakka & Grunewald, 2004) kanske andra ser dem 
som roliga och skojiga och då försöker dessa individer leva upp till detta. Detta beteende kan 
även jämföras med den självuppfyllande profetian som Malten (2007) diskuterar, om vi antar 
att omgivningens förväntningar på individen är att hon skall vara glada. Kanske finner de 
intervjuade meningsfullhet i att vara glad eftersom detta leder till en bättre kontakt med andra 
än när det är sura.    

Svårigheter med abstrakt tänkande 
Känslor och empati verkar vara svårt att både uppfatta och beskriva. En glad, trevlig, snäll 
och rolig person som skrattar verkar vara enklare att både beskriva och uppleva.  
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En av förklaringarna till att lättare/måttligt intellektuellt funktionsnedsatta använder sig av de 
mer konkreta upplevelserna kan vara att deras nedsättning innebär svårigheter att uppleva och 
förstå sådant som är abstrakt. Lindehag och Lindberg (1998) och Bakk och Grunewald (2004) 
menar tillexempel att det är specifikt utmärkande för måttlig/lindrigt intellektuellt 
funktionssnedsatta att finna svårigheter att uppfatta och uttrycka känslor och tankar. Lindehag 
och Lindberg (1998) menar att kroppsspråket är av vikt för dessa individer. Ironi eller bildliga 
uttryck är mycket svårförståeliga, bemötande och samtal av denna karaktär kan då misstolkas 
om kroppsspråk ger sken om något annat (ibid.).  En möjlig hypotes är att när någon skämtar 
och skrattar är ett det en mycket konkret handling som är lätt att förstås och tolka.  Att vara 
snäll, trevlig, glad och skojig, blir lättbegripligt och synligt för individen att detta är något bra. 
Resultatet i denna studie visar således att ett enkelt kroppsråk och enkelt språk med lätta 
förstårliga (ej abstrakta eller ironiska) inslag är av vikt och största betydelse. Att skämta, 
skoja och dra roliga historier är ett tydligt och positivt bemötande av målgruppen. Att vara 
aggressiv höja rösten eller skrika är missgynnande upplevs som negativt.  

6.3.3 Söka stöd och vikten av nära relation  
Även om intention för denna studie var att undersöka upplevelser av möten med obekanta så 
var det oundvikligt att lägga märke till hur viktigt det var med deras närmaste relationer. 
Dessa kontakter verkande vara av stor betydelse i deras liv. Både Lisa och Per sökte sig till 
vuxnas hjälp när de var ledsen eller kände sig orättvist behandlade. Något som alla fem 
antyder är att de tycker att det är roligt och viktigt med sociala kontakter. 

Per verkar vilja söka stöd hos nära anhöriga som sin pappa eller hos sin katt som han nämner 
vid ett antal tillfällen, ett konkret fall är när han känt sig illa behandlad av sin lärare.   

Per 

Varför var du arg? 
Hon var arg på mig o jag håll tyst! Då förklara jag för pappa hon var 
inte snäll, det var skönt att jag sluta där. Jag fick inte göra någonting 
kul. Jag fick inte gå, jag fick inte göra någonting.   

 
När Lisa blir ledsen och mobbad sökte även hon stöd då hos sin mamma, lillebror eller 
flickvän. När hon blev mobbad vände hon sig till läraren för att få mobbarna att sluta. I dessa 
situationer ses de nära vuxna kontakterna som mycket viktiga. 

Lisa 

                Vad gör du då när du är ledsen?  
 Jag går till min flickvän.  
 mm, hon som var därute, hon tröstar alltid mig eller så är det min 
mamma, eller min lillebror.. 

 
När Lisa blev mobbad sökte hon sig till lärarna för hjälp att finna hjälp. 

 

Lisa 

                Vad gjorde du då? 
Gick till en lärare men dom lyssnade inte på läraren.  
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Lyssna inte lärarna på.. 
Eller lärarna vi sa till, eleverna lyssnade inte på lärarna fast de sa till 
dem.  

 

Martin nämner sin kompis som en bra relation och något som gör honom glad. De har också 
roligt tillsammans och hans kompis bemöter honom på ett bra sätt. 

Martin 

                Förutom när färjestad vinner, hur tycker du att det finns något sätt som 
någon annan kan vara mot dig som gör att du blir glad? Kan någon vara på 
något speciellt sätt?  
eee, ja, ibland brukar jag vara med en kompis ibland, hon var min 
kompis, (mummel) vi brukar spela tv spel med mig. Det är roligt!    
Att spela tv spel med din kompis, det gör dig glad? 
Ja, mmm… 
Okej, är din kompis på något sätt då? Mot dig som gör att du är extra glad? 
Ja, ibland är det roligt att vi är kompisar, det är en bra kompis, 

 

Sanna nämnde ingen speciell relation, men ansåg att det var roligt att umgås med de flesta och 
verkade öppet för nya relationer. Även om Sanna inte var så pratglad under intervjun så 
upplevdes hon tycka det var trevligt att sitta och prata efter intervjun då hon pratade om allt 
möjligt. Uppfattningen om Sanna är att hon gärna tog sociala kontakter när hon SJÄLV ville 
och lät sig inte styras av andra.   

Sanna 

Vem gör dig glad?   
Inte en aning… 
 Finns det någon du tycker är speciellt roligt att träffa? 
nej tycker det är roligt att träffa de flesta, tycker om de flesta! 

 

När Per pratade om att vara glad i olika situationer och bra bemötande så är det oftast i olika 
nära relationer eller i socialsamspel med andra som han upplever glädje tillsammans med sina 
AIK fan, med pappa och hans vänner eller med sin morfar. Han verkar vara ha svårigheter att 
förklara en inre känsla, han väljer istället att nämna berätta om specifika tillfällen då han varit 
glad.  

 
Sammanfattning (2) Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt 
funktionsnedsatta som positivt?  
Det sociala stödet som skapas genom nära kontakter verka viktig för dem alla och för deras 
välbefinnande förutom för Anders och Sanna som inte nämner nära kontakter. Dock verkar 
Sanna har mycket kontakt med sin far och andra vuxna men hon verkar inte uppleva dem som 
extra viktigt eller betydande utifrån intervjun.  För Martin, Lisa och Per verkar dock det 
sociala stödet vara viktigt och någon att vända sig till både i jobbiga och bra situationer. Både 
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Per, Martin och Lisa verkar ha ett större kontaktnät, Per verkar ha stort behov av att umgås, 
såsom med hans AIK- gäng och i kyrkan. Vad de gör när de träffas verkar vara mindre viktigt, 
att ”bara sitta där” eller ”spela spel och dricka saft” eller att vara med och äta och se på 
fotbollsmatch verkar vara socialrelationer som kändes stimulerande , viktiga och gynnande 
för välmående.    
 

6.3.4 Analys (2) 
Tidigare forskning visar både positiva och negativa aspekter av de nära sociala kontakterna. 
Den negativa aspekten grundas på att både personal, lärare och föräldrar kan tendera att 
upprätthåller en god kontak med målgruppen istället för att ge förutsättningar för målgruppen 
att integrera med andra ((Lippold och Burns (2009) & Olin (2003)).  Dock är nära kontakter 
av vikt för de med intellektuell funktionsnedsättning, speciellt i tonåren menar Bakk och 
Grunewald (2004). En nära relation, förtroende, ovillkorlig kärlek och någon att prata med 
kring olika livsfrågor och undringar kring sitt handikapp och deras liv är mycket viktig för 
välbefinnandet. Därav är de nära relationerna viktiga så länge de inte hindrar individen från 
att utvecklas och stimuleras socialt. Respondenterna i denna studie verkar snarare främjas av 
de sociala kontakterna än det motsatta, två av dem vänder sig till dem när de inte mår bra och 
finner stöd i svårare situationer, vilket är gynnande utifrån Bakk och Grunwald (2004). En av 
respondenterna upplever att hon sällan är självständig och verkar mer osäker än de övriga, 
detta skulle kunna kopplas till Lippold och Burns (2009) forskning om att personal och familj 
ibland knyter starka band till målgruppen, vilket kan hindra dem i deras utveckling. Dock är 
det omöjligt att urskilja någon absolut sanning i en persons uttalande. Generellt verkar det 
sociala stödet vara en hjälp snarare än ett hinder för personerna i denna studie vilket talar 
emot Lippold och Burns (2009) och Olin (2003)  forskningsresultat.  Enligt Tössebro (2004) 
behöver det inte vara mängden sociala relationer som är av vikt, det är snarare stabiliteten och 
tryggheten i relationerna som är viktiga. Hellre några få stabila och trygga än fler och ytliga, 
kanske är det just detta respondenterna i denna studie upplever.   

 

7. METODDISKUSSION 
Under denna rubrik kommer undersökningens genomförande och tolkningen av data att 
diskuteras. Att intervjua lättare till måttligt intellektuellt funktionsnedsatta har varit en 
utmaning och trots många överväganden och förberedelser så finna det saker som kunde 
gjorts bättre. Under metoddiskussion granskas den kvalitativa intervjun och ansatsen 
fenomenologi, reliabilitet, validitet, etiska överväganden och den valda analysmodellen för 
studien.     
 

7.1 Intervju och ansats 
Syftet med denna studie var att undersöka de fem intellektuellt funktionsnedsattas upplevelser 
om vad positivt respektive negativt bemötande är, följt att positivt bemötande stärker dem i 
deras självkänsla. Att använda sig av ansatsen fenomenologi fungerade då fenomenologin har 
som syfte att spegla upplevelser. Ansatsen fenomenologi passade även målgruppen då 
upplevelser kan vara mycket konkreta direkt ur verkligheten.  
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Då intervjumallen är utformad efter studiens frågeställning och syfte anses resultatet besvara 
frågorna, på ett enkelt och översiktligt sätt i resultatdelen. Vidare finns det inga rätta eller 
felaktiga svar i fenomenologisk forskning, därav är de svar som framkommit rätt och en 
subjektiv bild av bemötande. De ibland fåordiga svaren från deltagarna har gjort plats för 
mycket analys och spekulationer i denna studie. Dock fanns en känsla av att de ostrukturerade 
frågorna kunde varit komplicerade för målgruppen som kanske behövt mer strukturerade 
frågor. Om de uteblivna svaren var ett resultat av deras självkänsla, att de var blyga, eller av 
dåligt utarbetade frågor, eller felaktigt val av ansats från min sida är svårt att avgöra. Jag är 
medveten om att en pilotundersökning skulle ha genomförts på målgruppen innan de riktiga 
intervjuerna gjordes. 
 
7.2 Validitet och reliabilitet  
Intervjufrågorna i denna studie var utformad för att inte leda respondenten i någon riktning. 
Dock var frågor ställda avsedda att söka efter positiva och negativa bemötande med ett 
antagande att det finns båda, detta kan ses som ledande frågor, vilket enligt Trost (2005) kan 
minskad undersökningens reliabilitet i viss mån.  
 
I intervjustudier finns också vissa risker till skillnad ifrån andra metoder såsom 
enkätundersökningar. En av de svårare delarna av en intervju är att forskaren måste vara 
medveten om sin inverkan och försöka se sig som ett redskap som kan påverkar 
respondenterna (Backman, 2008). Som forskare i denna uppsats försökte jag att vara neutral, 
dock är det svårt att helt bortse från egna värderingar, förutfattade meningar och tidigare 
erfarenheter av målgruppen. Under transkriberingen uppmärksammades att jag vid vissa 
tillfällen förtydliga det som jag trodde respondenten sade. Genom detta kan en feltolkning av 
vad han/hon egentligen sa, gjorts.  Detta kan påverkat reliabilitet om respondenten upplevde 
att jag uppmuntrade dem i någon riktning och därför svarade jakande på frågorna, även om 
avsikten inte var denna. På grund av ett missförstånd från skolans sida hade en av de 
respondenterna endast en kvart på sig att medverka i en intervju. Detta kan ha lett till att 
personen kände sig stressad.  
 
Det som är bra med kvalitativ intervju och att på plats möta respondenten är det lätt går att 
förklara om respondenten inte förstår någon fråga. Detta gör att det är större möjlighet att få 
svar på studiens frågeställning och syfte vilket stärker validiteten (Trost, 2005). Vid några 
tillfällen fick frågan ställas om så att respondenten förstod, därmed kunde validitet höjas. 
Intervju var en bra metod att använda sig av med tanke på validiteten. Med tanke på 
målgruppen skulle heller inte enkäter eller fokussamtal fungera då många av dem hade både 
skriv och lässvårigheter. Negativt med denna studiens intervjuer var att de var något korta 
endast 30 minuter, och det inte fanns tid för mer djupgående diskussioner. Det kan också 
påverkat respondenterna att bli inspelade även om de alla ansåg det gick bra, kan det känts 
nervöst, detta kan gjort att de inte ville svara helt ärligt (Trost, 2005). Det faktum och att de 
var i en skolmiljö där det handlar om att svara ”rätt” kan ha påverkat deras svar och 
inställning att även att svara ”rätt”. Dock kan skolmiljön haft en bra inverkan då detta var en 
trygg miljö.    
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7.3 Etiska övervägande 
Vad gäller de etisk överväganden följdes Vetenskapsrådet (2002) policy om 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidensialitetskravet. Det är dock 
svårt att helt säkerhetsställa hur väl deltagarna uppfattade informations och nyttjandekravet, 
dock pressenterades dessa både av läraren innan, och direkt före intervjun. De intervjuade 
nämndes aldrig med de korrekta namnen och deras skola eller stad omtalas inte heller. Detta 
för alla hålla deras riktiga identitet konfidentiell, vilket utlovades vid intervjun. Dock var 
lärare och övriga elever medvetna om att dessa fem skulle intervjuas, detta kan ses som en 
brist i konfidenssialitetkravet  

7.4 Analysmodellen   
På grund av målgruppens ibland fåordiga eller uteblivna svar kändes Birgerstams (2000) 
analysmodell ibland överflödig då en översiktlig bild av svaren framkom redan under ett 
tidigare stadium. Således är det svårt att veta om ett annat resultat skulle komma att framträda 
om inte analysmodellen användes steg för steg. Metoden och användningen av citatet direkt 
från det transkriberade texten och det direkt uttalande kan dock göra resultatet relevant och 
speglar respondenternas uttalande på ett korrekt sätt vilket ökar validiteten i studien.  
 
Under fas G i Birgerstam (2000) analysmodell ska de individuella berättelserna läggas åt 
sidan för att man skall finna en helhet i materialet. Detta var dock svårt då mötet med 
respondenterna, kroppsspråk och mimik var viktiga i tolkningen av svaren. Uttryck kunde ha 
en avgörande roll för svarets betydelse. Anteckningar och intryck som observerades försvann 
lätt om Birgerstams (2000) modell skulle användas strikt. Således valde jag att låta dessa 
intryck följa med under hela processen. De individuella och ganska gripande berättelserna 
gjorde det svårt att ibland kunna se helhetsintrycket och detta blev en inre process mellan 
egna tolkningar och forskningsresultatens relevans. Den fenomenologiska ansatsen syftar till 
att representera gemensamma teman. De ibland bristfälliga svaren från två av de intervjuade 
hade inverkan på mängden av information. Således skulle fler intervjuer gjorts för att 
ytterligare finna stöd för de olika teman som uppkom. Tidsbegränsningen för denna studie 
gjorde dock att detta inte var möjligt. I analysen av materialet kan kopplingarna ibland kännas 
lösryckta. Det finns behov av vidare forskning inom dessa områden. Således är analysen just 
en analys och en spekulation. Min förhoppning är således att jag lyckats att spegla 
respondenternas tankar och funderingar på ett korrekt sätt i resultatdelen vilket jag tycket att 
Birgerstams metod(2000) hjälpte till med.  
 
 

8. RESULTATDISKUSSION  
Utifrån en granskning av det material som framkommit i denna studie finns det vissa saker 
som kan föras ett vidare och djupare resonemang kring, och som är av intresse för diskussion 
och reflektion.   

Det fanns svårigheter att på ett entydigt sätt avgöra hur bemötande påverkar respondenternas 
självkänsla positivt respektive negativt, många av dem var fåordiga i sina svar och många 
gånger saknades språket att helt uttrycka vad de känner. Kanske har de fler upplevelser som 
färgat dem till det beteende de idag har, detta är emellertid svårt att avgöra. Det faktum att de 
har svårigheter att uttala sig kan dock tolkas och vara grunden till de svårigheter de också har 
att möta andra. Kanske känner dig sig oförstådda och då de inte kan uttrycka sig. Några av 



45 
 

respondenterna tyckte exempelvis att det var jobbigt när taxichauffören sa ”att du kan själv” 
eller när läraren kasta ut honom, utan att han förstådd varför. Säljö (2005) menar att språket 
och förmågan att uttrycka sig är av största vikt då detta är redskapet för tänkandet och 
kommunikationen med yttervärlden. Språket ger oss ett redskap att utvecklas och förstå vår 
omgivning (ibid.). Mycket av de svårigheter som respondenterna verkar ha kanske grundar sig 
i just språket och en rädsla för att ”misslyckas” i en interaktion. Vidare kanske deras 
svårigheter med nya kontaktskapanden och att integreras i samhället är en effekt av att inte 
kunna uttrycka sig i ord och då vara ett fysiologiskt hinder och en effekt av deras nedsättning? 
Samtidigt menar jag i likhet med socialstyrelsen (2007) att de är samhället som skapar hinder 
inte nedsättningen i sig. Det är upp till oss som möter dem att hjälpa dem att bli förstådda, 
genom ökad kunskap av hur och vad de tänker i olika situationer kan vi se världen ur deras 
perspektiv, denna studie har ökat den förståelsen.   

Något som visades sig tydligt i denna studie var att ett bra, positivt bemötande är att vara glad 
och att skoja. Från yrkeserfarenheter vet jag med mig att detta även är ett vanligt bemötande 
av målgruppen. Kanske är det så att det finns en stor osäkerhet i samhället hur andra skall 
möta personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kanske finns det en rädsla för att de 
skall agera ”aggressivt” och anser att det är bäst att ”hålla dem glada”. Således kanske 
omgivningen har en bild av målgruppen som glada och skämtsamma. Genom att se till de 
senaste dokumentärerna och filmerna kring målgruppen speglas de som mycket glada 
individer. Kanske är detta ett förväntat beteende och kan liknas med den uppfyllande 
profetian (Malten, 1982).  Oavsett grunden till deras tankar kring det positiva mötet är det 
goda humöret något som upplevs mycket positivt och respondenterna i denna studie vill 
umgås med de individer som bemöter dem glatt och skämtsamt. Trots litteratursökning hittade 
jag inget mer om detta fenomen. Eventuellt gjorde min tidsbrist för denna studie att jag inte 
kunde göra en korrekt och rättvis litteraturgenomgång.   

Något som också visade sig klart i denna studie var respondenternas tydliga tecken på 
undvikande beteende och en sämre självkänsla i situationer med obekanta. Kanske kan även 
detta tolkas utifrån samhällets osäkerhet i kontakt med intellektuellt funktionsnedsatta, eller 
att de har fördomar om målgruppen. SOU (1998:16, s. 42) menar att attityder och 
uppfattningar grundar sig på föreställningar eller förutfattade meningar som personen har fått 
eller lärt sig av sin omgivning. En negativ attityd till någon kan bli en negativ handling eller 
bemötande av någon. Vilket gör att de bemöter dem på ett visst sätt (ibid.) Vilket Säljö (2005) 
skulle benämna som ett negativt lärande. Detta kan vara grunden till att andra bemöter 
intellektuellt funktionsnedsatta på ett visst sätt. Utifrån en spekulation kan hända att andra 
tycker att det är svårt att möta målgruppen och undviker kanske interaktion med dem. Detta 
kan i sin tur spegla de intellektuellt funktionsnedsattas handlande. Tidigare bemötandenden 
eller ett uteblivit bemötande, i form av att andra inte hälsat på dem, kan påverkat dem så starkt 
att de anser att de är mindre värda och inte kapabla till att ta sociala kontakter. En av de 
intervjuade uttrycker, ”jag ser ingen på stan”. Möjligt är att ingen ser honom på stan och har 
därmed utvecklat ett beteende utifrån andras uppfattningar och handlande. Därmed har hans 
självkänsla sänks genom ett negativt möte vilket då skulle kunna stärka tidigare forskning om 
hur starkt omgivningen påverkar deras självkänsla. Utifrån detta resonemang är det av vikt att 
ändra och förändra den syn som finns på målgruppen och detta görs främsta genom ökad 
intergering.   
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Att tilläggas i denna diskussion och  är att ingen av respondenterna hade något 
uppseendeväckande utseende som indikera på deras nedsättning. Intressant blir då att 
diskutera kring om de blir mer eller mindre oförstådda då de ser ut som alla andra. Kanske en 
person med Down Syndrom få ett annat mer accepterande bemötande, då det är allmänt känt 
att han/hon inte har samma förutsättningar att uttala sig som andra kanske har. 
Respondenterna i denna studie ser till det yttre ut som alla andra, men kanske vet med sig 
något annat. Därmed kanske andra inte har samma förståelse för deras nedsättning, detta skull 
kunna begreppsliggöra Holden och Gitlesen (2004) forskning att lättare till måttligt 
intellektuellt funktionsnedsatta mår psykiskt sämst.    

  
9. SAMMANFATTNING  
Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva hur fem personer som har en lättare 
till måttlig intellektuell funktionsnedsättning upplever bemötande. Genom denna ökade insikt 
var förhoppningen att kunna urskilja situationer som är främjande för självkänslan och 
situationer som inte är det. I studien antar jag att ett positivt bemötande är stärkande för 
självkänslan. Med detta menat att en person som blir positivt bemött av omgivningen vill och 
vågar ta sociala kontakter, och i högre grad vågar vara mera delaktig, underförstått att negativt 
bemötande har den motsatta effekten. Resonemang fortsätter, att positiva respektive negativa 
upplever av bemötande påverkar självkänslan. Utefter detta resonemang formades 
forskningsfrågor och nu kommer sammanfattningen av studiens resultat.  
 
Studien har lett till ökad förståelse kring målgruppens upplevelse av såväl negativt som 
positivt bemötande. Att vara glad, att skoja och berätta roliga historier är framträdande 
upplevelser av en snäll person enligt respondenterna och upplevs som ett positivt bemötande. 
Känslor och empati verkar vara svårt att både uppfatta och beskriva. En glad, trevlig, snäll 
och rolig person som skrattar verkar vara enklare att både beskriva och uppleva, 
kroppsspråket är betydelsefullt för målgruppen, det är viktigt att med kroppsspråket tydligt 
visa sina intentioner. Att se glad ut är ett enkelt uttrycksätt och som verkar generera till en 
positiv reaktion hos målgruppen. Resultatet tyder på att de väljer att umgås med personer som 
är just glada och snälla, roliga, detta bemötande kan antagas höja deras självkänsla.  Det som 
går att avläsa är att dum, elak, anklagande, aggressiv upplevs av respondenterna som dåligt 
bemötande. Det kan ses som självklart att inte vara dum elak, mot någon. Dock bör beaktas att 
denna målgrupp är extra känsliga för kritik. Beteende av detta slag kan sänka självkänslan 
utifrån antagandet att negativa upplevelser sänker självkänslan. Resultatet av denna studie 
visar också på att det är viktigt att kunna läsa av olika reaktioner, en aggressiv reaktion kan 
till exempel vara tecken på att personen känna sig anklagad, om de redan lider av dålig 
självkänsla.  

De fem deltagarna i denna intervju verkar sakna självkänslan när det gäller möten med 
obekanta. Gemensamt för samtliga i studien är att de undviker mötet med obekanta, det är 
svårt att avgöra exakt vad som är grunden till denna bristande självkänsla i dessa möten. Dock 
kan de negativa möten som ovan pressenteras vara en grund. Många av respondenterna väljer 
istället att umgås med bekanta. Dessa relationer verkar på många sätt vara gynnande och ett 
mycket stort stöd. Att vara med andra som accepterar och älska dem kan fungera som en stor 
motivation och resurs. Dock är deras undvikande beteende med obekanta oroväckande. Utan 
socialisering med obekanta kommer de inte att kunna öva eller få chansen att utveckla 
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språkliga, sociala, kulturella eller kommunikativa resurser och går miste om det 
sociokulturella lärande (Säljö, 2005). Följden kan bli att de är rädda för det okända, isolerar 
sig ännu mer och då också tappar självkänslan, motivationen och meningsfullheten att 
utvecklas. Därav finns det en problematik kring mötet med okända, som kan skapa hinder i 
deras dagliga liv och chans till de hälsofrämjande faktorerna såsom att vara delaktig i ett 
samhälle och skapandet av sociala kontakter.  

 

10. EGNA TANKAR     
Genom en analys av resultatet kan det avläsas vissa svårigheter för omgivningen att möta 
målgruppen, detta kan ha sin grund i fördomar och attityder. Det finns svårigheter att ändra 
andras uppfattningar och fördomar kring målgruppen. En fördom är inget som kan brytas så 
länge motsatsen inte visas. Därav kan en ökad intergering vara positivt ur två aspekter, dels 
för att öka målgruppens självkänsla och deras chans till utveckling, lärande och förbättrad 
hälsa. Integrering ökar också möjligheten att ändra andras uppfattningar kring målgruppen 
och se dem som en av oss, inte en av dem. Genom att hälsopedagoger, familjer och de som 
arbetar med målgruppen använda sig av den kunskap som framkommit i denna studie kring 
ett positivt respektive negativt bemötande och deras svårigheter i kontakt med andra, kan vi 
hjälpa dem till ökad självkänsla. Vi kan finnas där som socialt stöd och en trygg plats där de 
alltid får återkomma. Samtidigt kan vi också hjälpa dem att utmana situationer som känns 
skrämmande genom att faktisk uppmuntra dem och tro på att de klarar att ta kontakter, även 
om de själva inte tror det. Det är viktigt att de finner mening i att lära sig ta socialkontakter 
och att omgivningen tror att det klara det. Kanske finns det ingen enklare utväg än att faktisk 
låta dem göra misstag, och lära sig av dessa.  

 Du är 52 år gammal, du skall till affären för att köpa dig mjölk och bröd, det är så roligt att gå 
till affären. Du har med dig dina egna pengar i plånboken det är 100 kronor. Du vet att det 
räcker till bröd och mjölk. Du vet också att du klarar att bära kassarna hem för det har du gjort 
förr. Du passerar en skolgård med massor glada barn och lärare, en av barnen känner igen dig 
och hälsar glatt. När du kommer till affären brukar expediterna hälsa, de brukar skämta med 
dig och drar alltid en rolig historia. Du ser fram emot dagens historia och ökar farten mot 
affären (En framtida önskan) . 

11. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  
Som komplement till denna studie hade det varit av intresse att undersöka hur samhället ser på 
intellektuellt funktionsnedsatta och hur de tänker kring mötet med målgruppen och hur de gör 
för att få detta möte så gynnande som möjligt. Finns de hinder även för dem att interagera 
med målgruppen? Genom att reda ut detta kan möjliga kopplingar i dessa mötet utläsas och 
möjliga hinder kan redas ut och förhindras.  
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BILAGA 1. 
 

Halvstrukturerad livsvärldsintervju (fenomenologisk ansats) 

Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva hur fem personer som har en lättare 
till måttlig intellektuell funktionsnedsättning upplever bemötande. Genom denna ökade insikt 
var förhoppningen att kunna urskilja situationer som är främjande för självkänslan och 
situationer som inte är det. I studien antar jag att en upplevelse av ett positivt bemötande är 
stärkande för självkänslan, jag menar att en person som blir positivt bemött av omgivningen 
vill och vågar ta sociala kontakter, och i högre grad vågar vara mera delaktig. Underförstått är 
att negativt bemötande har den motsatts effekten. Mitt resonemang fortsätter, att positiva 
respektive negativa upplever av bemötande påverkar självkänslan. Utefter detta resonemang 
formades mina forskningsfrågor kring positivt och negativa upplevelser kring bemötande.  

Frågeställning 
• Hur upplever de med lättare/måttligt intellektuell funktionsnedsättning andras bemötande 

i deras vardag?  
• Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta som positivt? 

 
• Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta som negativt 

Utifrån Kvale och Brinkmann (2009, s. 148) är det skillnad på forskningsfrågor och 
intervjufrågor. Forskningsfrågan speglar det övergripande medans intervjufrågorna skall vara 
anpassade till den som får frågorna. Det är viktigt att frågorna förstås på ett korrekt sätt. 
Intervjufrågorna skall uttryckas i intervjupersonernas vardagsspråk.  På grund av detta har 
mina frågor förenklats något. Upplevelse förenklades till känsla och bemötande till olika 
konkreta situationer där de möter människor som det tidigare inte känt. Detta var lättare och 
mindre abstrakt för respondenterna att förstå. Istället för positivt eller negativt bemötande 
använde jag mig av olika känslotillstånd såsom ledsen eller glad efter olika möten.  För att få 
en djupare förståelse kring vad lycklig glad är för respondenten bad jag dem också att förklara 
dessa termer. De frågor som är i fet stil är huvudfrågorna medans de i kursiv stil är möjliga 
följdfrågor och hjälp om intervjupersonen inte riktigt förstod frågan eller kom på något 
exempel.  
   

Intervjumall: 

Inledning, presentation och ”uppvärmnings” frågor  
 Mitt namn är Amanda Lundqvist. Jag har gått i skolan i tre år och kommer att bli en 
hälsopedagog. Som hälsopedagog har vi läst mycket om vad hälsa är, såsom att man skall röra 
sig, träna, vad och hur man skall äta. Men vi läser också mycket om att man skall må bra 
inombords, man känner sig lycklig och glad som person! Det finns olika sätt att må bra 
inombords på, detta är väldigt olika från person till person.  
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Att träffa andra människor såsom du och jag gör nu kan väcka olika känslor såsom 
glad/ledsen. Meningen med detta samtal är att se hur du känner inför olika möten med nya 
människor. Då menar jag inte människor som du redan känner som familj, lärare eller vänner 
utan människor som du inte känner. Kanske människor du träffar på stan, i affärer och vad 
som gör att du känner sig glad ledsen i dessa situationer.  

I detta samtal (som kommer vara i ungefär 30 minuter) är det dina tankar och känslor som är 
viktiga. Det spelar ingen roll vad andra tycker. Det finns inga rätt eller fel i det du säger, det 
är inget test eller prov. Allt du tänker är helt rätt! Jag är jätte glad över att just du ville ställa 
upp på denna intervju, det betyder jätte mycket för mig! Om du inte vill svara på någon fråga 
får du säga det till mig, får då behöver du inte det!  

Det du säger kommer att användas som material i det skolarbete jag skriver, men det är bara 
jag som vet vem som sagt vad! Ditt namn eller vilka ni är kommer inte att vara med i arbetet. 
Om det är okej för dig spelar jag gärna in det du säger så jag kommer ihåg allting, men det är 
bara jag som kommer att lyssna på det inspelade materialet. Om du inte vill vara med mera i 
intervjun så får du avsluta när du vill.  

Uppvärmning  

• Vill du berätta om dig själv? Vem är du?  
Vad är du bra på?   

• Hur känns det att sitta här med mig? Någon som du inte känner? (nervös, glad, rädd, 
ivrig, förväntansfull)? 

• Har du några tankar, funderingar eller frågor till mig? 
• Det är bara att avbryta eller fråga mig om du inte förstår vad jag menar med något!  

Forskningsfråga 1  

• Hur upplever de med lättare/måttligt intellektuell funktionsnedsättning andras bemötande 
i deras vardag?  

 
Intervjufråga 1  

• Under en dag träffar du ofta personer du inte känner? Kanske i mataffärer, på stan, åker 
du buss till skolan träffar du någon okänd där eller på någon fritidsaktivitet?  
 

• Kan du ge ett exempel på ett tillfälle då du träffar en person som du inte känner?  
 

• Om du är på stan eller bussen och behöver fråga om tiden eller om du är i en mataffär 
och behöver hjälp med något och inte känner någon. Fråga du någon du inte känner om 
hjälp?  (Känns det lätt, svårt, naturligt, roligt att prata med människor du inte känner, 
glad, ledsen, nervös, säker, osäker, lätta att ta kontakt, med mera)? 

 

Om ja; 

 Hur brukar de som du frågar i så fall bete sig?  
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Brukar de svara på dina frågor? 
Brukar de vara trevliga mot dig?  
Brukar de skämta och skoja med dig?                                Specificera sig, exempel!  
Brukar du skämta, prata tillbaka? 
Känner du att du blir sedd? 
Hur känns det när de är på detta sätt mot dig? 

 

Om inte;(eller i de fall då du inte vågar fråga)  

Vad är det som gör att du inte frågar, eller börjar prata med denna person? Är det något du 
tidigare har varit med om?  
Brukar du inte få svar?  
Är det något som känns svårt med människor du inte känner?            Specificera sig exempel! 
 Hur känns det inom dig när någon är så mot dig? 

 

Är det något mer du vill säga? Är det något jag glömt att fråga? 

 

Forskningsfråga 2   

• Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta positivt? 

Intervjufråga 2 
 
Definitioner:  

Hur känns det inom dig när du är glad? 
Hur skulle du beskriva någon som är glad? 
Vad gör dig riktigt glad? 

 
• Hur skall någon på tillexempel på jobbet, stan, fritidaktiviteten, (eller annan vald 

plats/person) vara mot dig för att du skall känna dig glad efteråt? 
 
Berätta på vilket sätt känner du att detta gör dig glad?  
 
•  Hur skall en snäll människa vara?  

 
Vill du berätta hur känns det när någon är snäll mot dig? 
Om du vill vara riktig snäll mot någon annan hur är du då? 
 
 
• Finns det något tillfälle då du känt dig glad vid ett möte (när någon varit snäll) med 

någon du inte känner när var det, vill du ge ett exempel/tillfälle?  
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Om ja: Gjorde den personen något speciellt som gjorde dig glad?   
             Berätta hur känner du dig när någon är så mot dig? 
              Berätta hur du reagerar du när någon är så mot dig? 
( Glad, pratglad, uppmanad till att prata mera, vill träffa fler folk.)  
 
Är det något mer du vill säga? Något jag glömt att fråga? 
 
 
Forskningsfråga 3 

 
• Vilka typer av bemötande upplever intellektuellt funktionsnedsatta negativt 

 

Intervjufråga 3  

Definitioner: 
Hur känns det inom sig när du är ledsen?  
Om jag säger ordet ledsen, vad tänker, känner du då? 

 

• När du träffar någon ny tillexempel på, stan fritidsaktiviteten (eller annan vald 
plats/person) finns det något speciellt sätt de som du träffar kan vara som gör att du 
känner dig ledsen? 

 
Berätta på vilket sätt känner gör detta dig ledsen? 
 
• Hur är någon som inte är snäll?  
 
Hur känns det när någon inte är snäll mot dig? 
 
• Finns det tillfällen då du känt dig ledsen på det sätt du beskrivit? Vill du ge ett exempel 

på ett sådant tillfälle?  
 
Om ja; Gjorde personen något speciellt som gjorde dig ledsen?  
              Berätta hur du känns det när någon är så mot dig? 
               Berätta hur du reagerade du när de är så mot dig? 
              (Exempelvis, valet av svar, går därifrån, blir tyst eller ledsen, arg, besviken) 
 
 
 
Är det något mer du vill säga? Något jag glömt att fråga? 
 
Avslut 
 
Hur kändes det att vara med i detta samtal?  
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 Har du några tankar kring det vi talat om som du vill prata om eller fråga mig om?  
 
TACK FÖR ATT DU VILLE VARA MED, DU HAR GJORT MIG EN STOR TJÄNST!  
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