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”They are just stories, but they are my stories.  
To remember them with feeling and clarity is part of my survival. 

 I´m trying hard to remember. I never want to forget” 
 

(Jill Sager, refererad i Galvin, 2005) 
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Introduktion 
Att vara människa innefattar på en grundläggande existentiell nivå att hantera ett antal 
frågeställningar om vem jag är, var jag kommer ifrån samt vart jag är på väg. Det är inte möjligt 
för någon att komma undan ett ställningstagande i dessa frågor, även om det ibland kan innebära 
att i möjligaste mån försöka undvika att fundera över sitt liv och dess möjligheter eller 
begränsningar. Hur frågorna aktualiserar sig för oss varierar också beroende på de sammanhang 
vi är en del av samt vilka erfarenheter vi gör. Enligt narrativ teori utgör livsberättelsen grunden för 
vår identitet (Johansson, 2005: 23f). Det är genom de berättelser som vi skapar och förmedlar om 
oss själva som identiteten tar form. Frågan kan då ställas vad det får för konsekvenser för en 
individ om någon annan berättar dennes berättelse? Vad är det för identitet som blir möjlig? Och 
är det ens möjligt att tala om en livsberättelse i den meningen om den inte berättas av individen 
själv, vars liv berättelsen berör? 

Personer med diagnosen Downs Syndrom utgör en tredjedel inom vårt omsorgssystem för 
intellektuellt funktionshindrade (Bui & Evans, 1995). När vi talar om dem så gör vi ofta det 
utifrån det funktionshinder individen har eller i relation till de samhälleligt etablerade stereotyper 
som beskriver hur en person med Downs Syndrom är. Stereotyperna målar bland annat upp 
bilden av en grupp människor som är ”glada”, ”envisa” och ”älskar musik”. En del pratar om 
dem som ”barn i en vuxen kropp” eller lite mer sofistikerat men med samma innebörd ”de är 
alltid sig själva, oförställda”. Som jag ser det finns det två problem med det. För det första så är 
det just så att det i stor utsträckning är vi som talar om dem och inte vi som lyssnar till deras 
berättelser om sig själva. För det andra så förhåller vi oss till våra egna berättelser om dem som 
om de vore sanningen. Utifrån våra ord och begrepp definierar vi vad Downs Syndrom är och 
innebär samtidigt som vi i och med detta berättande formulerar gränsen mellan ”dem” och ”oss”. 
På så vis får berättelsen om dem och de ord vi väljer även en betydande roll i våra berättelser om 
eller beskrivningar av oss själva. 

Några av de ord vi vanligtvis använder för att beskriva ”dem” och ”deras” situation är 
förståndshandikapp och utvecklingsstörning, begrepp som tydligt visar hur berättelsen om ”dem” 
relaterar till en normativ förståelse av den friska människan. Begreppet utvecklingsstörning 
beskriver en avvikelse från den normala utvecklingen eller det medicinska tillståndet hos en 
människa (Tideman i Gustavsson (Red.). 2004: 120). Gränsen mellan normalitet och avvikelse är i 
vissa fall mer uttalad, som här, och i andra underförstådd, oavsett vilket så får den gränsen 
konsekvenser. Det gäller i synnerhet för dem som hamnar utanför och som därmed stämplas 
som avvikare. I samhället idag tycks vi ha en förkärlek för att identifiera eller skapa nya diagnoser 
för tillstånd som vi finner problematiska. Diagnoser som vi sedan tillämpar utan att ifrågasätta 
under vilka premisser och för vilka syften en specifik diagnos har skapats (Sonnander i Ericsson, 
Sonnander & Söder, (Red.).1997: 6f). Framförallt så brister vi i att reflektera över de existentiella 
konsekvenser en sådan diagnosticeringspraktik får för individen. Vad innebär det att leva i 
samhället idag med en diagnos som innefattar vad vi kallar en utvecklingsstörning? Och vilket 
identitetsskapande blir möjligt under sådana villkor? 

I och med den ”språkliga vändningen” inom vetenskapsfilosofin, har allt mer av forskningen 
kommit att präglas av hur identitet och verklighet förstås som socialt konstruerade. Ord är inte 
längre att förstå enbart som symboler eller kommunikation utan som handlingar som gör något 
med den värld vi lever i. Narrativ teori talar här om berättelser som konstituerande för vårt liv 
och vår verklighet. Berättelser ses som grundläggande för våra liv som sociala varelser 
(Johansson, 2005: 83). Forskare som uppmärksammat detta talar ofta om det identitetsarbete som 
man menar blivit en nödvändig del av livet i det postmoderna samhället. Det hävdas både att 
förutsättningarna för människors identitetsarbete har förändrats samt att begreppet identitet i sig 
har vidareutvecklats (Gustavsson, 2005: 16). Tidigare i historien var identiteten något vi ”föddes 
in i” och som var given av den familj vi tillhörde. Familjens förutsättningar och sociala status blev 
också vår. Idag talas det i allt högre grad om svårigheterna i identitetsskapandet därav begreppet 
”identitetsarbete”. Numer har andra grupptillhörigheter, än familjen, kommit att spela en större 
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roll för den identitet som blir möjlig. Strävan efter tillhörighet är därmed ett arbete i sig som 
också ger flera möjligheter att välja grupp och identitet eller att röra sig emellan olika alternativ, 
på ett annat sätt än vad som var möjligt tidigare. Samtidigt lämnar denna ”frihet” öppet för att de 
människor som inte klarar av att ”sköta” sitt eget identitetsarbete riskerar att hamna utanför 
(Gustavsson, 2005: 17).  

Eftersom diagnosen Downs Syndrom i regel innebär ett omfattande beroende av andra 
människor och stöd från samhället under större delen av livet så tänker jag mig att villkoren för 
dessa personers identitetsskapande är speciella i det avseendet. Dels kan vi se att i den sociala 
identitetsprocess jag beskriver får tillhörighet och delaktighet eller brist på detsamma, en 
avgörande betydelse för den identitet som blir möjlig. Jag vill även hävda att detta beroende av 
samhällets insatser visar hur ansvaret för till exempel delaktighet inte kan anses ligga enbart på 
individen utan att samhället; vi, har ansvar att ge personer med Downs Syndrom de allra bästa 
förutsättningarna. För att vi ska kunna göra det krävs kunskap om och insikt i dessa personers 
livsvärld. Jag menar att det är viktigt att fråga oss om de begrepp och de berättelser vi skapat om 
livet med Downs Syndrom kan anses giltiga för hur livet med Downs Syndrom är och upplevs av 
de som själva lever med diagnosen. För att försöka få en djupare förståelse för detta är min avsikt 
att samla in och lyssna till de berättelser som individer med Downs Syndrom själva ger uttryck 
för. 

 

Syfte och frågeställning 
 
Det jag vill veta är hur identiteten konstrueras hos en individ vars diagnos innefattar ett livslångt 
beroende av samhällets omsorger. Min avsikt är därför att undersöka identitetsskapandet hos 
personer med Downs Syndrom. Med utgångspunkt i livsberättelsen som grundläggande för den 
identitet som tar form vill jag besvara följande frågor: Hur kommer upplevelsen av att leva med Downs 
Syndrom till uttryck i individernas egna berättelser? Vad karaktäriserar deras identitetsskapande? Samt hur 
relaterar deras berättelser och identitetsskapande till det omsorgssystem som de är en del av? Med 
omsorgssystem avses, den vanligtvis livslånga, kontakten med habilitering, särskola och 
gruppbostad med mera, det vill säga samhällets organiserade stödinsatser för personer med 
funktionshinder av olika slag. 
 
När jag här talar om upplevelser och identitetsskapande syftar jag inte på upplevelser och 
identitetsskapande i allmänhet utan jag fokuserar på frågan utifrån ett avvikarperspektiv. Jag utgår 
utifrån en, som jag ser det, generell uppfattning i samhället om dessa individer som avvikare från 
det normala och hur jag tänker att detta i sin tur påverkar deras formande och upprätthållande av 
en identitet. På det här viset har frågeställningen vuxit fram ur Stämplingsteorin och dess begrepp 
avvikarkarriär, där jag har frågat mig om omsorgssystemet i sin struktur och praktik kan anses 
stämpla och därmed bidra till att konstruera dessa individer (och deras identitetsupplevelse) som 
avvikare. Enligt Howard S. Becker (1997 [1963]) kan vi endast tala om en stämplingsprocess eller 
avvikare om individen själv bekräftar sig som detta. Han menar att det rör sig om en ömsesidig 
process mellan den som stämplar och den som blir stämplad. Och vi finner här ännu ett av mina 
skäl till att vända mig till individen själv och lyssna till dennes egen berättelse.  

Men trots att frågan tar avstamp i detta samt i avvikarbegreppet menar jag inte att det är givet 
att individerna upplever sig som avvikare eller att omsorgssystemet konstruerar avvikare. Här 
förhåller jag mig öppen inför vad materialet kommer att ge och jag ställer mig kritiskt reflexiv till 
mina egna tolkningar. Huruvida omsorgssystemet utgör en stämplingsprocess eller ej är inte heller 
något jag avser att specifikt studera men tankegången utgör en viktig bakgrund till den fråga som 
jag ställer. Dessa tankar kan också förstås som ett ramverk för hur undersökningens syfte, 
genomförande och resultat ska förstås. Till detta återkommer jag i diskussionen.  
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Att studera en individs identitetsskapande är en stor fråga som omfattar en persons hela liv både i 
tid, rum och person. Även de sociala sammanhang och interaktioner som en individ är del av blir 
relevant i mitt konstruktionistiska perspektiv. Att i en enda undersökning försöka innefatta alla 
dessa dimensioner är dock omöjligt och en avgränsning är därför nödvändig. Frågorna och 
resonemanget ovan är tänkt som en första inringning av den del av identitetsskapandet som jag 
har valt att koncentrera mig på. Alternativa inriktningar och metoder hade varit möjliga. Men 
utifrån den här undersökningens fokus på livsberättelsen och dess betydelse för individens 
identitetsskapande, så har jag valt att koncentrera mig på hur de talar om sig själva och sina liv. 
Som jag ser det bidrar detta, trots sin avgränsning, med viktig kunskap som kan fördjupa 
förståelsen för identitetsskapandet hos personer med intellektuella funktionshinder.   
 
Avslutningsvis har studien även ett emancipatoriskt syfte och här är den narrativa metoden lämplig 
för att lyfta fram underordnade grupper och blottlägga deras sociala värld och dess problematik. 
Men den emancipatoriska potentialen inom narrativ skiljer sig från den frigörande innebörd som 
Habermas uttryckte, här ifrågasätts de dolda maktanspråk som ligger i en strävan ”att ge röst åt 
de marginaliserade grupperna”.  Det narrativa emancipatoriska kunskapsintresset menar att vi inte 
kan ”ge röst” åt de tystade grupperna utan att hävda vår egen maktposition som forskare. 
Däremot så hör vi röster som vi tolkar och frigörelsen ska snarare förstås som och tillämpas i 
form av synliggörande. Det viktiga är hur vi tar emot och tolkar berättelserna samt hur vi 
förmedlar dessa vidare (Johansson, 2005: 217f). Som en del i detta är det en poäng i sig att 
personer med Downs Syndrom själva får komma till tals och ge uttryck för sina upplevelser och 
sina berättelser vilka jag har för avsikt att tolka och förmedla med respekt för individen och de 
anspråk som ligger i dennes egen berättelse. 
 

Disposition 
Nu när syftet är klarlagt och forskningsfrågorna formulerade avser jag inledningsvis att fördjupa 
förståelsen för min frågeställning i form av en genomgång av befintlig forskning som anknyter till 
temat. För läsarens skull ser jag det dock som nödvändigt att dessförinnan ge en medicinsk 
presentation av diagnosen Downs Syndrom med tillhörande historik samt utveckling på området. 
Jag argumenterar också för mitt val av termen ”intellektuellt funktionshinder” framför 
”utvecklingsstörning”. Därefter riktar jag fokus på tidigare forskning som jag funnit relevant för 
uppsatsens fråga samt argumenterar för vad min studie kan tillföra på området. Här har jag valt 
att koncentrera mig på forskning som bedrivits med ett sociologiskt perspektiv och jag redogör 
för den utifrån de fyra huvudkategorier som visat sig i högsta grad aktuella inom 
handikappforskningens område. Det handlar om tillhörighet och utanförskap, självbild och social 
jämförelse, en beroende- och maktrelation samt frågan om den negativa identiteten. Vidare lyfter jag fram 
individens egen medvetenhet om det som av omgivningen betraktas som ett handikapp och att 
det saknas kunskap om hur individen hanterar denna medvetenhet och vilka konsekvenser det får 
för dennes identitetsskapande. Fortsättningsvis följer en redogörelse för min teoretiska och 
begreppsliga referensram där jag beskriver hur jag ser identitetsskapandet som en i huvudsak 
språklig process där individen genom berättelser och berättande förstår sig själv och den värld 
hon befinner sig i. Detta är ett synsätt som jag bygger på narrativ teori. Metoden jag valt är 
narrativ med ett tydligt hermeneutiskt perspektiv och jag motiverar detta i metodavsnittet där jag 
också beskriver mitt urvalsförfarande, genomförande av intervju och observation samt analysen 
mer i detalj. Därefter följer en reflektion över de etiska ställningstaganden jag har gjort. 
Metodavsnittet avslutas med en presentation av hermeneutikens begreppspar förförståelse och det 
öppna frågandets princip så som de får betydelse för min undersökning. Redovisningen av resultatet 
är på ett övergripande plan indelat i tre delar: berättelser, fördjupande tolkningar och så 
avslutningsvis en sammantagen tolkning. Berättelserna presenteras separat och är att förstå som 
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individernas livsberättelser samtidigt som de utgör en inledande tolkning i det hänseendet att det 
är jag som sammanställt individernas utsagor och format dem till en helhet. De utgör så resultatet 
av en tolkande akt och ett samspel mellan mig och berättaren. De fördjupande tolkningarna 
fokuserar även de en berättelse i taget medan den avslutande, sammantagna tolkningen bygger på 
alla berättelserna och en jämförelse dem emellan. Den sammantagna tolkningen fokuserar 
likheter och mönster vilka belyses utifrån de centrala teman som visat sig genomgående i alla 
berättelserna, samt som anknyter till forskningsfrågan. Dessa teman är Livet som kropp, Livet i 
begränsade rum och Livet som motsägelse. Den sammantagna tolkningen består i att det rör sig om 
berättelser om Existentiell förlust. I uppsatsens avslutande diskussion sammanfattar jag 
undersökningens resultat samt nyanserar förståelsen av avvikelsens problematik genom att föra in 
klassiska teorier om detta i form av Becker och Goffman. Jag värderar sedan resultatet i relation 
till mitt syfte och till tidigare forskning samt lyfter frågor för fortsatt forskning. Avslutningsvis 
rymmer diskussionen även ett resonemang kring undersökningens giltighet, dess fördelar och 
nackdelar samt en personlig reflektion. 
  

Downs Syndrom  
– en medicinsk diagnos i ett historiskt sammanhang 
Downs Syndrom betecknas som en kromosomavvikelse. Vanligtvis har människan 46 
kromosomer, närmare bestämt 23 från mamman respektive 23 från pappan. Dessa består av våra 
arvsanlag, vårt DNA. Men när det gäller Downs Syndrom har fostret istället fått 47 kromosomer; 
en extra av kromosom nummer 21, den medicinska termen är därför Trisomi 21. 
Kromosomavvikelser är mycket vanliga under graviditeten men leder då i regel till missfall. 
Anledningen att det ändå föds barn med Downs Syndrom är att den 21: a kromosomen 
innehåller så få arvsanlag och de anlagen har inte så stor betydelse, en extra kromosom av just 
denna är därför förenligt med liv (Annerén, 1996: 20f; FUB; Ett program om Downs Syndrom).  

Den medicinska definitionen av diagnosen beskriver i övrigt en ökad risk för ett flertal 
symptom som i stor utsträckning uppträder tillsammans. Men alla med diagnosen har inte alla 
dessa symptom. Det som däremot brukar anses gälla generellt för alla med Downs Syndrom är 
att de har en störning i utvecklingen av hjärnans nervceller som påverkar intelligensen, förståndet 
eller begåvningen, vad vi nu väljer att kalla det för. Kännetecknande är svårigheter med abstrakt 
tänkande samt att det tar längre tid att lära sig saker. Hjärnans utveckling mäts med hjälp av 
intelligenstest där en IQ-kvot under 70 ger diagnosen utvecklingsstörd. Under lång tid benämnde 
vi dessa personer som mongoloida men eftersom detta härrörde från en gammal teori om att 
syndromet var en återgång till en tidigare, lägre stående mongolisk ras så har nu namnet ändrats. 
Idag föds cirka 1 barn av 800 med Downs Syndrom och i Sverige innebär det ungefär 130 barn 
per år (Annerén, 1996: 16, 20f). 

Det vanligaste är att barnet får diagnosen direkt på BB. Personalen har till sin hjälp Halls 
kriterier som utgör en lista på 20 punkter över tecken som tyder på Downs Syndrom. Men den 
bedömningen kompletteras alltid med ett blodprov. Att födas med Downs Syndrom innebär en 
tidig kontakt med habiliteringen. Dit remitteras familjen så snart ett nyfött barn fått diagnosen 
och där finns specialpedagog, sjukgymnast, logoped med mera. Hur frekvent och omfattande den 
kontakten är styrs numer av föräldrarna då detta är en frivillig stödform. Det finns idag god 
kunskap om hur man kan främja utvecklingen hos dessa barn (a.a: 12, 17). Men vad som händer 
när barnet uppnår förskole- samt skolåldern kan se olika ut beroende på bostadsort. Barnets 
resurser samt föräldrarnas inställning spelar också in. I vissa kommuner finns det särskilda 
förskolor eller avdelningar för barn med särskilda behov medan det i andra är vanligare att 
”integrera” dem i ”vanliga” förskolor med andra barn. Numer har föräldrarna rätt enligt lag att 
välja förskoleplacering samt skolform. Hur många med Downs Syndrom som går i vanlig skola 
finns det ingen statistik på men att det är mycket sällsynt kan pedagoger och föräldrar vittna om. 
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De flesta barn med Downs Syndrom går i särskola eller träningsskola där det sistnämnda handlar 
mer om att lära sig behärska färdigheter som krävs för att klara sin vardag så bra som möjligt och 
inte om sedvanliga skolämnen. 

Dock talar experterna om en generell attitydförändring under 1900-talet som har förändrat 
situationen dramatiskt för de som har diagnosen. Så sent som på 50-60-talet växte de flesta upp 
på institutioner och gruppen generellt betraktades som sinnesslöa eller obildbara ( a.a: 17, 19, 
Grunewald: 6). Samhället såg dem som defekta individer som måste hållas under kontroll för att 
inte riskera att deras dåliga arvsanlag skulle spridas. Men när sedan kunskapen om olika diagnoser 
ökade växte hoppet om att ny medicinsk och pedagogisk kunskap skulle kunna användas för att 
göra dugliga samhällsmedborgare av dem som man betraktade som avvikare (Tideman, 2004: 
122. [Förhammar, 1991]). Normaliseringsprincipen tog fart, med målet att ”göra tillgängliga för 
de utvecklingsstörda de vardagsmönster och vardagsvillkor som ligger så nära samhällets gängse 
som möjligt” (Nirje citerad i Tideman, Gustavsson (Red.). 2004:121). Och idag växer alla barn 
upp i familjer, 95 % hos de biologiska föräldrarna och 5 % i fosterhem. Denna attitydförändring 
som i synnerhet berör synen på förståndshandikappet, samt att de får individuell träning har 
resulterat i att personer med Downs Syndrom nu generellt når betydligt längre i sin utveckling. 
Och fortfarande kan ingen säga var gränsen går för hur långt ”de” kan nå. Efter att skolan 
avslutats flyttar de flesta hemifrån, i regel för att bo i någon form av gruppbostad tillsammans 
med andra som har liknande diagnoser. Som sysselsättning erbjuds daglig verksamhet ”efter 
förmåga”, det kan till exempel handla om arbete i Samhalls regi eller verksamhet på ett dagcenter. 
Så sent som i början av 1900-talet hade personer med Downs Syndrom en medellivslängd på 2-4 
år. Men den förändrade attityden har initierat mer forskning vilket gett mer specifik kunskap om 
de vanligaste medicinska problemen där medfött hjärtfel tidigare var en vanlig orsak till förtidig 
död. Idag lever de istället tills de blir i snitt 60 år gamla och det tack vare helt nya levnadsvillkor 
(Annerén, 1996: 17). 
  

Utvecklingsstörning eller intellektuellt funktionshinder  
- en begreppsfråga 
Med tanke på uppsatsens fokus på narrativ och hur vi genom språket konstruerar den/det vi talar 
om så är det viktigt för mig att tydliggöra min personliga tveksamhet till att använda begreppet 
utvecklingsstörd eftersom jag i och med det anser mig bidra till att befästa och föra vidare en 
språklig kategori och en benämning som jag betraktar som begränsande. Samtidigt har jag inte 
funnit några självklara alternativ. Vad jag än väljer så innebär det på ett eller annat sätt en 
kategorisering som åsyftar samma grupp människor som benämningen utvecklingsstörd gör, en 
kategorisering som i princip ger samma konsekvens. Utvecklingsstörning är dessutom ett 
etablerat begrepp som de flesta känner till och i vissa fall är det dessutom detta begrepp eller 
liknande som deltagarna i denna undersökning har använt när de talar om sig själva. Jag anser att 
det är den innebörd vi ger orden som är det viktigaste, däri ligger laddningen och 
utvecklingsstörning har för många (även för mig) en starkt negativ värdeladdning. För att hantera 
detta har jag valt att i den mån det är möjligt hellre använda diagnosens namn Downs Syndrom, 
intellektuellt funktionshinder eller ”individen” och undvika uttrycket utvecklingsstörning för att 
ge plats åt människorna bakom kategorin. Valet faller på dessa benämningar därför att de till 
skillnad från utvecklingsstörning inte avser en egenskap med sin grund i personen ifråga utan 
istället fokuserar ett handikapp i relation till omgivningen. Min erfarenhet är också, under 
genomgång av tidigare forskning, att begreppet ”intellektuellt funktionshinder” blir allt vanligare, 
i synnerhet i studier utförda utanför Sveriges gränser. Avslutningsvis vill jag också poängtera att 
jag inte ifrågasätter den medicinska diagnosen i sig utan jag ifrågasätter den betydelse och de 
konsekvenser den får i vårt samhälle idag. 
 



 9 

Tidigare forskning 
Innan jag går in på vad min studie kan tillföra vill jag försöka ge en representativ bild av den 
befintliga forskningen om Downs Syndrom samt redogöra för annan forskning som jag ser som 
relevant för min undersökning. Forskningen på området är huvudsakligen inriktad på Downs 
Syndrom som en medicinsk företeelse. Fokus ligger därför oftast på genteknik, medicinska 
problem och behandlingsmetoder men det finns även en hel del studier om språkutveckling, 
inlärning, familjers ”copingstrategier” (efter att ha fått ett annorlunda barn) och delaktighet i 
samhället. När det gäller den medicinska och den historiska utvecklingen har jag redogjort för det 
väsentliga ovan medan detta avsnitt istället koncentreras på forskning med ett sociologiskt 
perspektiv. Eftersom det överlag råder brist på forskning kring Downs Syndrom, inom den 
sociologiska disciplinen så har jag även använt mig av andra handikappgrupper och då i första 
hand grupper där intellektuellt funktionshinder ingår i diagnosen. Jag ser det som rimligt att 
hävda att situationerna är jämförbara. I vissa fall har jag även tittat på andra grupper i samhället 
där jag ser en överensstämmelse av betydelse.  

 

Tillhörighet och utanförskap 
 
De flesta forskare på handikappområdet tycks vara överens om att identitetsskapandet hos 
personer med intellektuella funktionshinder är präglat av känslor av tillhörighet eller delaktighet 
kontra utanförskap och där utanförskapet är det mest centrala. Delaktigheten eller snarare bristen 
på detsamma handlar dels om den rent rumsliga aspekten; att få vara med och framförallt att få 
vara med i sammanhang som omfattar både funktionshindrade och andra. Här betonas 
betydelsen av att vara en del av ”det vanliga” samhället och få tillgång till samma möjligheter som 
de utan funktionshinder. Vi talar då om en form av fysisk integration. Samtidigt belyser alltfler 
studier den sociala delaktighetens betydelse. I enlighet med min definition av identitet som socialt 
konstruerad i relation till andra människor, utgör det kollektiva en nödvändighet för det 
individuella och identitet är därmed intimt förknippat med den grupp vi upplever tillhörighet till. 

I Sthens studie om delaktighet och utanförskap (2005) framkommer det att känslan av att 
vara annorlunda är vanliga upplevelser hos dem med funktionshinder och att det här är en känsla 
som genomsyrar alla livsområden, det är inte bara aktuellt i sysselsättning och fritid utan 
upplevelser av utanförskap finns även inom den egna familjen.  Hon beskriver också hur önskan 
om gemenskap med andra är mycket stor. Det som eftersträvas är ett socialt samspel med andra 
människor och att få vara del av ett sammanhang där individen fyller en funktion samt får 
bekräftelse att den duger. Det finns behov av att vara behövd av någon annan. Det här 
perspektivet som Sthen tar upp är det vanligaste, det vill säga där tillhörighet och utanförskap 
studeras i förhållande till det ”vanliga” samhället och människor utan funktionshinder. 

Ett annat möjligt perspektiv är att se det i relation till människor som har samma diagnos; hur 
individen upplever tillhörighet eller utanförskap i relation till de med liknande svårigheter. Seale 
(2001) konstaterar, i sin studie om personer med Downs Syndrom, att alla 
undersökningsdeltagare är medvetna om att de har diagnosen och bekräftar en delvis 
grupptillhörighet med andra som har samma diagnos. Men det de ställer sig emot är den 
stereotypa bilden av dem, att personer som har Downs Syndrom uppfattas som en homogen 
grupp vad det gäller intressen och personlighetsdrag. De motsätter sig också att de på grund av 
sitt handikapp skulle vara mindre värda än andra människor. Seales studie bygger på att Internet 
ger människor med funktionshinder en möjlighet att hantera och forma identiteter och med den 
utgångspunkten studerar hon personliga hemsidor och undersöker hur de språkligt markerar 
tillhörighet respektive distans till gruppen Downs Syndrom. Till skillnad från annan forskning 
kring personer med intellektuella funktionshinder identifierar hon här ett färre antal möjliga 
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strategier. Zeitlin & Turner (1988, refererad i Seale, 2005) har tidigare redogjort för fyra 
förhållningssätt till den egna diagnosen/gruppen där förnekande samt vacklande hållning finns 
med. Men i Seales studie identifieras endast de två övriga som hon benämner som accepterande 
hållning samt kvalificerad/kompetent hållning. Den accepterande hållningen visade sig i uttryck som 
jag är-, jag har-, jag föddes med Downs Syndrom. Medan den kvalificerade hållningen utöver 
acceptans även innefattade att individen hävdade sitt värde och sitt varande som människa 
utanför diagnosen. Detta formulerades i fraser som exempelvis ”jag är en person först och en 
person som har Downs Syndrom sen”. Eller ”jag må ha Downs Syndrom men jag kan göra 
samma saker som du”. För att ytterligare markera detta hävdar flera av dem tillhörighet till andra 
grupper såsom aktiva i idrottsklubbar, orkestrar och som familjemedlemmar. Denna markering av 
tillhörighet till andra grupper görs till och med i högre grad än den till gruppen Downs Syndrom. 
Seale tolkar detta som att individen aktivt förmedlar bilden av multipla identiteter som rymmer 
mer än själva diagnosen. 
 

Självbild och social jämförelse 
 
I övrigt kan sägas att när det gäller identitetsforskning i allmänhet och handikappforskning i 
synnerhet har fokus sedan länge varit på självkänsla och självuppfattning (Emerson 1985, 
refererad i Li, Sing-Fai Tam, Wai-Kwong Man, 2006). Ofta används dessa och andra 
närbesläktade begrepp synonymt med identitet men mer korrekt är att se självkänslan som en av 
identitetens byggstenar. Att intresset för forskning om självkänsla är särskilt stort inom 
handikappområdet beror på att det tidigare visat sig att självkänslan korrelerar med den upplevda 
livskvalitén hos personer med handikapp och det finns en tradition att koppla ihop handikapp 
med bristande självkänsla (Li m.fl., 2006). 

Li m.fl. har därför studerat självuppfattningen hos personer med intellektuella 
funktionshinder. Studien beskriver hur självkänslan byggs upp i relationer med signifikanta andra 
i den nära omgivningen. Begreppet ”social jämförelse” ses som centralt i den processen. 
Resultatet visar att de undersökta har en positiv självuppfattning som till och med är starkare än 
jämförelsegruppen utan funktionshinder och förklaringen hon kan se är att de alla har gått i 
särskola och huvudsakligen varit en del av en segregerad tillvaro i vilken de sedan använt sig av 
vad hon kallar en ”inom- gruppslig jämförelsestrategi”, d.v.s. individen jämför sig med andra som 
har handikapp. I synnerhet tycks jämförelsen göras i relation till dem som har ett svårare 
handikapp än individen själv. Denna strategi tycks maximera självkänslan. Dock återstår att göra 
kopplingen på vilket vis denna självkänsla påverkar individens identitetsarbete samt vilka effekter 
den segregerade tillvaron har på detsamma. Denna studie säger heller ingenting om hur 
självkänslan ser ut för de som lever sina liv i, huvudsakligen, icke-segregerade miljöer eller hur 
jämförelsestrategin fungerar i sammanhang då de flesta människor omkring inte har något 
handikapp. 

I Sthens studie (2005), som också omfattar individer i en särskolemiljö, beskriver 
intervjupersonerna istället hur den bräckliga självkänslan skapar hinder i både kärleks-, vänskaps- 
och familjerelationer. De menar att alla besök på habilitering i syfte att behålla eller förbättra 
funktioner, egentligen bekräftar den egna oron över att inte duga som de är och att de ska sträva 
mot att bli någon annan.  Något som förstärker känslan av utanförskap och skapar en upplevelse 
av att vara mindre värd. De får svårt att acceptera det egna funktionshindret och formar en 
negativ självbild. Kanske bör de olika undersökningarnas resultat studeras i ljuset av de kulturella 
skillnaderna mellan det kinesiska och det svenska samhället. Li poängterar i sin rapport hur den 
kinesiska kulturen präglas av en kollektivism och att det var familje- självet och det sociala- självet 
som visade sig ha störst betydelse för individens självbild. Och även om det resultatet inte 
motsägs av Sthens studie så råder det ändå oklarheter om vad som gör att det skiljer sig åt mellan 
grupperna när det gäller självuppfattning. 
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För att ytterligare nyansera diskussionen om självkänslans kvalitet och orsaker hos personer 
med intellektuella funktionshinder kan nämnas Jahoda och Markovas (2004) undersökning om 
upplevelse av socialt stigma. Som kontrast till den studie där Li m.fl. menar att den segregerade 
miljön tycks leda till god självkänsla, visar istället Jahoda och Markova att oavsett om individen 
vuxit upp i den egna familjen eller på institution så var upplevelsen av utanförskap densamma hos 
båda grupperna. Det visade alltså inga skillnader i självkänsla trots att boende på institution i Li 
m.fl:s resonemang borde motsvara den segregerade särskolemiljön som ger förutsättningar för 
bra självkänsla. Samtidigt så innebär studien att det inte heller kan ses som självklart att individen 
skulle få bättre förutsättningar genom att leva i den egna familjen, skild från den segregerande 
miljön. Det här antyder, enligt Jahoda och Markova, att självkänslan och identiteten inte enbart 
baseras på bemötande av signifikanta andra eller den närmaste omgivningen utan att det finns en 
medvetenhet hos individen om dennes plats i ett vidare socialt sammanhang. 

När det gäller den självbild som redogörs för i Seales studie så påpekas att det inte kan 
garanteras att det alltid är individerna själva som är den aktive parten här utan till och med att det 
finns flera tecken på att det ofta är andra personer, ofta föräldrar, som formulerat texten på 
hemsidorna och i andra fall använder sig textförfattaren av beskrivningar om sig själv utifrån 
andra människors perspektiv. Detta gör resultatet svårt att tolka. Vi vet ju inte om det är 
självbilder i form av subjektiva upplevelser av identitet som beskrivs, eller om det handlar om 
föräldrars strategier och deras önskan att ge en alternativ bild eller hävda en alternativ tillhörighet 
för barnet.  
 

En beroende- och maktrelation 
 
Ett annat tema jag urskiljer i den befintliga forskningen är beroende- perspektivet. Det är inte lika 
vanligt förekommande som delaktighetsfrågan men dyker upp allt oftare i senare tids forskning 
och jag uppfattar det som en väsentlig del av det som utgör det specifika i livsvillkoren för 
personer med Downs Syndrom (eller andra intellektuella funktionshinder). 

I Seales studie om Internet som ett identitetsverktyg ser vi ett exempel på detta när det gäller 
hemsidorna som ger sken av att vara personliga hemsidor av människor med Downs Syndrom 
men som i flera fall visat sig vara producerade och formulerade av andra människor. Umb- 
Carlsson (2005) benämner detta som ombudsproblematiken. Med det menar hon problemen med 
och konsekvenserna av att personer med intellektuella funktionshinder omges av människor som 
företräder deras intressen och fattar beslut i deras ställe, på grund av deras begränsade kognitiva, 
kommunikativa och/eller tekniska förmågor. Det här är aktuellt både när det gäller individens 
vardagliga liv och i forskningssammanhang. 

Det visade sig i hennes jämförelse mellan individens egen upplevelse av sina levnadsvillkor 
kontra den information nära anhöriga och professionella stödpersoner lämnat att skillnaderna i 
informationen var stora. Umb- Carlsson konstaterar att den information och kunskap som 
ombuden kan ge inte som regel bör betraktas som likvärdig den förstahandsinformationen som 
endast personen själv kan bistå med. Och det oavsett verbal förmåga för hon pekar på hur de 
flesta utvecklar någon förmåga att kommunicera sina känslor och önskemål på även om det i en 
del fall kan handla om att göra det via till exempel symboler, kroppsspråk eller teckenspråk. Här 
talar vi då om individens behov av företrädare då upplevelser och önskemål kommuniceras och 
hur det resulterar i ett beroende av de stödpersoner som finns tillgängliga samt nödvändigheten i 
att de är lyhörda och tolkar personen ifråga på ett riktigt sätt. 

I detta sammanhang lyfter Umb- Carlsson frågan om social önskvärdhet. Hon menar att det 
är klarlagt att individer med intellektuella funktionshinder i högre grad än andra korrigerar sitt 
beteende och sina uttalanden med hänsyn till vad de upplever vara socialt önskvärt i den aktuella 
situationen. Detta kan vi se tydligt exempel på i Sthens (2005) studie där flera av de tillfrågade 
menar att de ”spelar teater” för att glädja familjen eller andra. I samma studie illustreras vidare 
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hur det här beroendet av andra människor påverkar det vardagliga livet. Intervjupersonerna 
förmedlar bilden av hur de upplever sig ha begränsade möjligheter att göra egna val då besluten 
fattas av andra människor både vad det gäller stora frågor som val av utbildning eller mindre 
detaljfrågor om t.ex. hur det egna hemmet ska vara utformat. De uttrycker känslor av att inte vara 
betrodda att ha sina egna visioner samt att vara maktlösa inför ”den professionella makten” som 
utgörs av bland annat habilitering och skola. De planeringsmöten som anordnas med syfte att få 
dem att känna sig delaktiga i sina liv får dem istället att känna motsatsen därför att det är så 
många olika människor inblandade och de känner sig utlämnade och ensamma. Vidare beskriver 
de hur de insatser mötena resulterat i inte baseras på deras personliga önskemål utan snarare 
upplevdes som kollektiva lösningar vilket fick dem att känna sig mer som objekt än som 
människor. Den här upplevelsen av ojämlika maktförhållanden blir också tydlig när det kommer 
till ekonomin. Undersökningspersonerna talade om hur myndigheterna har den yttersta makten 
att skapa förutsättningarna för det vardagliga livet. Hos dem fattas beslut om resurser i form av 
personliga assistenter eller hjälpmedel till exempel. 

Todd (2000) följer upp det här temat i sin studie om hur exkluderingen av personer med 
intellektuella funktionshinder fortfarande är ett faktum trots att de idag i regel är fysiskt 
integrerade i samhället. Han pekar på de stödpersoner som har till uppgift att handha individens 
sociala liv och hur deras beslut och agerande är av avgörande betydelse för att denne fortfarande 
stigmatiseras i sin roll som handikappad. Han menar att de professionellas uppgift är att öka 
individens delaktighet men att det inte får glömmas bort att de samtidigt är viktiga aktörer i 
processen där den sociala delaktigheten begränsas. När han beskriver situationen idag så liknar 
han assistenternas arbete vid ”reseguidens” där uppgiften är att ”minimera skaderisken” och hålla 
turisterna (här de funktionshindrade) åtskilda från de infödda (övriga befolkningen). 

Galvin (2005) i sin tur gjorde en utforskande studie av ”den handikappade identiteten” och 
målgruppen var personer som senare i livet erhållit en skada som resulterade i ett fysiskt 
handikapp. Här fanns alltså ingen diagnos som inbegrep intellektuellt funktionshinder av något 
slag. Det som visade sig som genomgående angelägna teman för undersökningspersonerna var de 
aspekter som berörde arbete, beroende och framträdande. Med framträdande menas då utseende 
eller fysiskt framträdande, hur andra människor uppfattade dem eller hur de trodde att andra 
uppfattade dem. Det som visade sig mest viktigt var upplevelsen av beroende kontra 
självständighet. Det uttrycktes här inte bara i form av förlust av tidigare kompetens och beroende 
i det praktiska, vardagliga livet, utan det visade sig att förlusten av självständighet och beroendet 
av andra innefattade en rent existentiell dimension då det hade så stor inverkan på de sociala 
relationer som blev möjliga och hur tidigare relationer ändrade form och innehåll. Majoriteten av 
undersökningspersonerna vittnade om hur det fysiska handikappet ledde till förändrat bemötande 
från andra människor. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang om den sociala delaktighetens betydelse för 
självbild och identitetsskapande samt den upplevda beroende- situation som präglar relationer 
förstår vi att de professionellas agerande får en avgörande betydelse för detta. Genom Galvins 
studie får vi också en antydan om att det kan finnas skillnader i upplevelse av stigmatisering 
beroende på om handikappet är synligt respektive dolt.  
 

Den negativa identiteten? 
 
Majoriteten av forskningen om ”Den handikappade identiteten” berör begreppen stigmatisering 
och stämpling och då vanligtvis i förståelsen att stämplingen och/eller handikappet har negativa 
effekter på individens identitet. Genom flera av studierna nämnda ovan förstår vi även att detta 
är en kärnfråga i sammanhanget. 

Craig, J. Craig, F, Withers, Hatton och Limb (2002) menar, i motsats till exempelvis Seale, att 
de flesta som har ett intellektuellt funktionshinder inte erkänner sina diagnoser diskursivt det vill 
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säga i samtal, men att det samtidigt kunde påvisas en bristande överensstämmelse mellan 
individens diskursiva förhållningssätt och dennes agerande i direkt socialt samspel. I den verkliga 
situationen avslöjade deras beteende hur de accepterade sig som socialt underordnade andra 
människor. Craig m.fl. tolkade detta som uttryck för en identitetskonflikt i relation till diagnosen 
och den ”stämpel” som den innebär. Med utgångspunkt i detta undersökte de 
omsorgspersonernas betydelse för stigmatiseringsprocessen. Omsorgspersonerna representerades 
här av olika yrkeskategorier som t.ex. logopeder, psykologer m.fl. och bland dem var det endast 
ett fåtal som uppfattade att individen upplevde diagnosen som ett problem varför de flesta 
undvek att prata om det med personen själv. Craig m.fl. pekar på att detta kanske snarare beror 
på en osäkerhet hos omsorgspersonerna och en rädsla att de genom att ta upp ämnet istället 
skulle bidra till att personen med funktionshinder stigmatiseras. Utifrån intervjuerna drar de 
slutsatsen att omsorgspersonerna tvärtom bör uppmärksamma individens upplevelse för att 
denne ska ges möjlighet att få stöd kring dessa frågor. 

Finley och Lyons (2005) intresserade sig också för stigmatiseringsfrågan och beskriver, i likhet 
med Seale, olika strategier som individerna använder sig av för att utöva motstånd mot den 
negativa identiteten. Men poängen med deras studie är inte att visa på dessa strategier utan att 
fördjupa förståelsen för varför de uppkommer. De menar att det traditionella synsättet tar för 
givet att det handlar om strategier som har till syfte att bevara en positiv självbild och därigenom 
skydda självkänslan. För att utvidga begreppen och fördjupa kunskapen ser Finley och Lyon ett 
behov av att göra en distinktion mellan stämpeln (här förstått som den medicinska diagnosen), 
personens faktiska svårigheter och den sociala kategori som associeras till stämpeln. Det första de 
ifrågasätter är att den handikappades identitetsprocess uppfattas som ett problem utifrån 
antagandet att det är normen som eftersträvas. Uppfattningen om detta som en personlig tragedi 
är rådande. De menar att individens självuppfattning kanske skiljer sig från den officiella 
samhälleliga diskursen eftersom de befinner sig i en annan position i förhållande till 
omsorgssystemet. Här vill de hävda att strategierna istället kan vara ett försök att hantera andra 
människor och deras attityder snarare än ett sätt att hantera en personlig identitetskris. Vidare kan 
strategierna förstås som ett motstånd mot ett begreppssystem som inte fungerar för individen då 
begreppen inte stämmer överens med dennes levda erfarenheter. Istället kan alternativa 
kategorier som individen skapar ha samma giltighet eftersom inget kategoriseringssystem kan ses 
som primärt. Finley och Lyon exemplifierar detta med hur deras intervjupersoner delar in 
människor med handikapp utifrån hur mycket hjälp och stöd de behöver i sin vardag inte utifrån 
diagnoser. 

Riddick (2000) i sin tur, nyanserar bilden av stigmatiseringsprocessen. Enligt henne behöver 
stämpling inte med nödvändighet följas av stigmatisering. I sin studie om dyslexi visar hon att en 
individ kan uppleva sig stigmatiserad utan att först vara stämplad d.v.s. ha en diagnos och det 
förklarar hon med att andra faktorer än den officiella stämpeln måste till för att förklara 
individens upplevelse. Hon menar att det är individens svårigheter i relation till en kulturell 
kontext som leder till stigmatisering. Förutom det vill hon också lyfta fram hur den officiella 
stämplingen av individen inte enbart ger negativa konsekvenser utan att det för individer med 
osynliga handikapp kan innebära förbättringar i form av tillgång till ekonomiska och praktiska 
resurser. För dem med synliga handikapp däremot leder stämplingen i regel till negativa effekter 
därför att stämpeln i det fallet understryker och förstärker en avvikelse som redan är uppenbar. 
Hon talar också om hur informell stämpling kan pågå en längre tid i den officiella stämpelns 
frånvaro och det handlar om hur vi genom att handla eller tala utifrån att vi inte ”vill stämpla” 
någon gör precis det. Här ser vi beröringspunkter med det Craig m.fl. (2002) beskriver när det 
gäller hur omsorgspersonerna undvek att tala om handikappet med individen. Riddick hävdar att 
informell stämpling ofta kan pågå mycket länge och att den i sig, utan en formell diagnos eller 
stämpling, kan leda till att individen stigmatiseras. 

En ytterligare effekt av stämpling som Umb- Carlsson (2005) tar upp är att stämpeln eller 
diagnosen, tenderar att överskugga allt annat som annars brukar utgöra en väsentlig del i 
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beskrivningen av vad och vem en person är. Hon talar om hur t.ex. kön och ålder tappar 
betydelse. I forskning om handikapp och i synnerhet intellektuella handikapp tas ingen hänsyn till 
dessa aspekter. Umb- Carlssons undersökning visar att detta synsätt även visar sig i samhällets 
omhändertagande av dessa personer. Hon beskriver hur stöd och service utformas enligt 
generella riktlinjer för alla intellektuellt funktionshindrade utan hänsyn till exempelvis kön och 
ålder eller andra individuella önskemål och behov. I praktiken betraktas de som könsneutrala. I 
en jämförelse av levnadsförhållanden mellan personer med och utan intellektuella 
funktionshinder visade sig mycket stora skillnader och tydligt var att när det gällde de sistnämnda 
var handikappet mer avgörande för t.ex. arbete, boende och socialt liv medan det i gruppen utan 
handikapp var tydliga skillnader mellan könen samt mellan olika åldersgrupper. 
 

Sammanfattning 
  
Den befintliga forskningen på området har här presenterats utifrån fyra teman. Det som blir 
tydligt är problemets komplexitet och hur tillhörighet respektive utanförskap får olika betydelser 
beroende på vilket perspektiv vi ser ifrån. Detsamma gäller den stigmatisering vi vanligtvis tar för 
given i handikapp- sammanhang. Det jag vill lyfta fram är kunskapen om att personer med 
intellektuella handikapp visat sig vara helt eller delvis medvetna om sina svårigheter och till stor 
del även insatta i att deras handikapp får konsekvenser för det sociala livet. Konsekvenser som de 
på olika sätt tycks försöka hantera för att skapa sina egna förutsättningar. Bilden av den 
intellektuellt funktionshindrade som passivt offer för utanförskap nyanseras. Ändå visar 
forskningen att det finns en maktdimension inbyggd i vårdrelationen. Individens bristande 
förmåga att leva självständigt i samhället skapar ett behov av vård och omsorg från andra 
personer som innefattar både professionella och nära anhöriga. Oavsett vilket så skapas en 
obalans i relationen där personen med funktionshinder befinner sig i en situation där han/hon är 
beroende av den andra för sin dagliga överlevnad.  

Vidare kan befintlig forskning, som jag ser det, delas in i två grupper där den första tar sin 
utgångspunkt i bilden av den funktionshindrade som avvikare och den andra gruppen istället tar 
ett steg tillbaka och ifrågasätter, i varierande grad, kategorin avvikare och ser det i ett större 
sammanhang: hur vi alla tillsammans konstruerar vår verklighet.  Det vi också kan se i den 
tidigare forskningen är att personer med intellektuella funktionshinder gärna klumpas ihop till en 
grupp oavsett vad orsaken till respektive individs svårigheter är. Och med risk för att landa i ett 
ännu mer komplicerat diagnostänkande som kan tolkas som motsägelsefullt i relation till min 
ståndpunkt, så vill jag ändå peka på betydelsen av att i vissa sammanhang studera respektive 
diagnos för sig. En aspekt av Downs Syndrom är att det innefattar ett antal karaktäristiska drag i 
utseendet vilket gör att de flesta människor kan urskilja en individ med Downs Syndrom ifrån 
mängden enbart utifrån deras ansikte eller kroppshållning. Downs Syndrom kan inte döljas. Om 
vi ser till de diskursiva strategier som tidigare forskning redogjort för så konstaterades det att 
endast ett fåtal av dessa blir tillgängliga och möjliga identitetsverktyg för en person med Downs 
Syndrom. Det här implicerar att personer med Downs Syndrom, i jämförelse med andra liknande 
diagnoser, befinner sig i en situation med begränsade möjligheter i identitetsskapandet. 

De artiklar jag redovisat har angripit frågan ur några alternativa perspektiv, antingen med 
fokus på den självbild individen ger uttryck för eller hur denne upplever maktlöshet inför den 
professionella makten. Men det jag saknar är en djupare analys av vilka självbilder som blir 
möjliga och vilka konsekvenser det får för individens identitetsskapande. Brister finns också när 
det gäller det maktperspektiv som ligger inbäddat i relationen. Med tanke på hur social delaktighet 
visat sig ha stor betydelse för det identitetsskapande som kommer till stånd är det viktigt att 
fördjupa kunskapen om beroendesituationens inverkan på detta. Vidare har tidigare forskning 
koncentrerats kring den officiella stämplingen av individer genom användandet av diagnoser 
medan jag är intresserad av den stämpling som sker i det vardagliga livet, inom omsorgssystemet, 
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och dess effekter. Riddick (2000) talar om det som informell stämpling vilken i högre grad (än 
diagnosen i sig) berör vad som sker i den sociala interaktionen. 
 

Teoretisk- och begreppslig referensram 
I uppsatsens inledning står att läsa om min syn på identitet som en i huvudsak språklig process 
där identiteter skapas och kommuniceras via berättelser. Det kan också beskrivas som att vi i 
socialt samspel med andra förhandlar om sociala positioner eller identiteter. Som jag ser det är 
språket centralt för den värld jag uppfattar, formar och formas av. Det handlar om hur vi med 
ord och begrepp konstruerar de objekt eller subjekt vi talar om och hur vi på samma gång 
konstruerar vår egen verklighet (Burr, 2003: 8, 17). Därmed relaterar jag teoretiskt till den sociala 
konstruktionismen, och ett sätt att förstå konstruktionen av den sociala och individuella 
verkligheten är genom narrativ. 

Följaktligen använder jag mig i den här uppsatsen av en narrativ teori och metod som har sin 
grund i det socialkonstruktionistiska perspektivet. Det som förenar de båda och samtidigt utgör 
min uppfattning är synen på kunskap som beroende av historiska och kulturella sammanhang. 
Med andra ord finns ingen sann eller generell kunskap utan den konstrueras likt identiteter 
genom språket i sociala processer. Kunskapen om något finns därmed i flera olika versioner 
(Johansson, 2005: 25 ff). Det här innebär att jag inte heller ser identitet som en essentiell 
egenskap hos människan utan som något högst kontextuellt där individen formas och formar sig 
själv i samspel med andra människor och där samhällets sociala och kulturella betingelser blir 
avgörande för den identitet som blir möjlig (Stier, 2003: 12). 

Men samtidigt som identiteten är föränderlig och under ständig utveckling vill jag, i motsats 
till vissa mer radikala tolkningar av den sociala konstruktionismen, mena att det finns drag som är 
beständiga och teman som återkommer och präglar individen som helhet. Jag tänker mig att 
dessa teman utgör en trygghet både för individen och för andra, att de gör att vi uppfattar 
varandra och oss själva som någorlunda ”densamme” över tid och rum. Något som nästan kan 
ses som nödvändigt för att relationer ska kunna utvecklas och fördjupas. Som jag föreställer mig 
det torde det vara problematiskt om vi varje dag upplevde oss själva och andra som helt nya 
människor. Den här tanken om teman fångas upp i den narrativa teorin där konstruktionen av 
verkligheten och oss själva anses ta formen av berättelser. Teman kan här förstås som sådant som 
återkommer frekvent samt i centrala sammanhang i en individs berättelse och därmed präglar 
berättelsen som helhet. Och i och med att den präglar individens berättelse präglar den också 
individens upplevelse av sig själv. 

Narrativ teori och metod praktiseras inom ett flertal olika discipliner varför förståelsen av den 
har fördjupats och begreppet i sig nyanserats. Min definition och tillämpning kan därmed inte ses 
som allmängiltig eller heltäckande och inte heller utgör den en absolut sanning om vad en 
berättelse är eller bör förstås som. Istället är det min tolkning och förståelse jag redogör för samt 
ett urval av de dimensioner som andra forskare lyft fram och som jag finner användbara för min 
studies syfte. 
 

Narrativ teori 
 
Narrativa studier fokuserar berättelser där tanken är att berättelser ger struktur, sammanhang och 
mening åt vår sociala och individuella värld. Aristoteles står bakom den första och mest använda 
definitionen av en berättelse då han menade att en början, ett mittparti och ett slut är vad som 
kännetecknar berättelsens karaktär. Därefter har förståelsen av vad en berättelse är utvecklats, 
och bland annat kommit att omfatta uppfattningen att berättelsen förutsätter en viss kronologi 
som handlar om en sekvens av händelser där berättelsen som helhet har en dåtid, en nutid och en 
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framtid. Linde (1993, refererad i Johansson 2005: 124) går så långt att hon hävdar att utan en 
sekvens av händelser existerar ingen berättelse, möjligtvis en förklaring men ingen berättelse. 
Johansson tillägger att berättandet tycks vara grundläggande för människans tänkande och 
skapande av kunskap (Johansson, 2005: 17 ff). Berättelserna kan delas in i fyra grundläggande 
dimensioner: ontologiska, offentliga, metanarrativ och begreppsliga berättelser. De ontologiska 
utgörs av våra personliga berättelser i vardagen som definierar vilka vi är och är den form av 
berättelse som jag huvudsakligen intresserar mig för i den här uppsatsen. Men den ontologiska 
berättelsen låter sig inte helt skiljas från det större sammanhang det vill säga de större berättelser 
som den tar form inom och det är inte heller något att eftersträva. Den offentliga berättelsen är 
kopplad till det kulturella och institutionella där organisationer och andra sociala grupperingar 
formulerar sin egen berättelse som ger organisationen ordning och stabilitet (a.a: 96ff). 
Metanarrativ kan jämföras med diskursbegreppet och handlar om de religiösa, politiska och 
vetenskapliga diskurser ett samhälle är konstruerat kring. Som exempel har vi den medicinska 
diskursen som är tydligt förankrad i samhället och därmed har makt och utrymme att formulera 
vad vi uppfattar som ”sanningar” eller kunskap om olika fenomen idag. Den begreppsliga 
berättelsen anknyter till den vetenskapliga och den språkliga berättelsen där poängen är att även 
våra metateorier kan och bör dekonstrueras samt historiseras för att identifieras som de 
konstruerade berättelser de också är (a.a: 97 ff). 

Narrativ teori är ett tvärvetenskapligt, relativt nytt forskningsområde som på senare år 
använts allt flitigare. Perspektivet har sin grund i lingvistisk och litteraturvetenskaplig forskning 
men används nu i synnerhet inom den sociala konstruktionismen. Samtidigt som det finns 
kopplingar även till andra traditioner och teorier däribland strukturalismen, Chicago-skolan, 
psykoanalytisk teori och hermeneutiken. Inom samhälls- och beteendevetenskapen har den 
narrativa forskningen främst bedrivits ur två perspektiv. Dels har vi de som (endast) använder 
narrativ som en metod att få kunskap om den sociala verkligheten och dels har vi dem, vilka jag 
ansluter mig till, som förhåller sig ontologiskt till detta. Vi hävdar, om än i varierande grad, att 
verkligheten är narrativ till sin natur. Härmed ses också sociala och personliga identiteter som 
varandes narrativa till sin karaktär (a.a: 18, 20). Berättandet har en lång tradition i människans 
historia och tycka vara en ”universell mänsklig aktivitet” (a.a: 16). Det är den tidigaste formen av 
språklig kommunikation och innan skriftspråket fanns förmedlades kunskap över generationer 
med hjälp av muntliga berättelser. I berättandet kommunicerar vi vår förståelse av oss själva, 
andra samt om den värld vi lever i. Berättelsen formulerar värderingar och etiska regler och 
skapar på så vis en gemensam plattform för det sociala livet. Tydligt är att narrativ kan tolkas och 
användas på flera olika sätt och att det inte går att tala om en narrativ teori respektive metod. I 
min uppsats använder jag mig av narrativ teori genom begreppet livsberättelse med 
utgångspunkten att kunskapen är narrativ men framförallt att identiteter skapas och förmedlas i 
form av berättelser.  

Livsberättelsen utgör en specifik form av narrativ som används för att synliggöra hur 
människor ger sina liv mening och skapar sig en identitet. Den kan beskrivas utifrån 5 centrala 
aspekter (a.a: 23ff). Inledningsvis handlar det om att individens egna tolkningar är i fokus. För det 
andra utgör livsberättelsen ett sätt för utomstående att närma sig en individs livsvärld. 
Livsberättelsen har också en självbiografisk dimension på det viset att den synliggör hur vi skapar 
ordning i våra liv, hur nuet knyts till det förflutna och till framtiden så att det bildar en helhet. De 
två avslutande principerna, och i sin karaktär mer sociologiska aspekterna, av livsberättelsen är 
den kulturella respektive den kollektiva berättelsen. Den kulturella livsberättelsen bidrar med 
moraliska modeller för hur vi ska förstå våra liv medan den kollektiva berättar den 
marginaliserade gruppens historia snarare än individens samt strävar efter social förändring. Det 
finns ett angränsande begrepp: livshistoria, som inte ska förväxlas med livsberättelsen. 
Livshistorien intresserar sig för vad som faktiskt hände det vill säga individens liv som biografi. 
Livsberättelsen däremot intresserar sig för hur individen skapar mening och sammanhang genom 
att berätta och uppfatta sitt liv just som en berättelse. Här är individens tolkning och förståelse 
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viktigare än hur det var i någon ”objektiv”, faktisk mening.  Min uppsats innebär på flera sätt en 
svår balansgång i och med att jag dels vill synliggöra individen inom en grupp som jag uppfattar 
som marginaliserad och i vissa avseenden förtryckt just genom att de klumpas ihop till ett 
kollektiv och betraktas enligt en samhälleligt etablerad stereotyp. I det avseendet görs 
undersökningen för att närma mig dessa individers livsvärld i egenskap av just unika individer. 
Samtidigt har frågeställningen sin grund i individens relation till gruppen Downs Syndrom och 
därmed ser jag dessa individer som representanter för kollektivet. Representanter används dock i 
betydelsen ”vara exempel på” snarare än ”motsvarande genomsnittet”. Här kan den individuella 
livsberättelsen ses som en betydelsefull del och tydligt sammanlänkad med gruppen Downs 
Syndrom som helhet och dess historiska berättelse. Därmed kan jag inte utesluta den moraliska 
aspekten av berättelsen och det maktperspektiv som ligger inbäddat redan i undersökningens 
syfte och frågeställning.  

I introduktionen av narrativ teori beskrivs hur varje berättelse är historiskt, kulturellt och 
politiskt bunden. Dessa aspekter är avgörande för den berättelse som tar form, hur och varför. 
En berättelse kan därför inte ses som neutral eller fristående utan berättas alltid av någon, till 
någon med ett specifikt syfte och i ett särskilt sammanhang. Det gäller såväl de vardagliga som de 
offentliga berättelserna (Johansson, 2005: 57). Berättelsen utgör därmed alltid en påverkan, vare 
sig den påverkan är medveten eller inte och oavsett om påverkan innebär att förändra något, 
befästa detsamma eller att motverka förändring. I det här sammanhanget utgår den narrativa 
teorin från Michel Foucaults begrepp diskurs samt hans tankar om makt och kunskap som 
varandras förutsättningar. Foucault menar att varje kunskapsordning (system av berättelser om 
vad som är sant och verkligt) skapas i relation till den historiska kontexten. Han tänker också att 
varje ordning inbegriper vissa maktanspråk. Diskurs kan förklaras som en uppsättning berättelser, 
bilder och antaganden som tillsammans bildar en specifik betraktelse av människan och 
verkligheten och som många människor uppfattar som ”sann”. Samhället består av många 
diskurser om olika fenomen och varje enskilt fenomen omges även av ett flertal, ofta 
motsägande, diskurser (Foucault, 1993: 16, 19). I narrativa sammanhang benämns detta som ”de 
stora berättelserna” som reglerar vilka personliga berättelser som är tillgängliga i ett samhälle och 
på så vis får berättelserna både en inkluderande och en exkluderande funktion, mekanismer som 
direkt styr de relationer och identiteter som blir möjliga (Johansson, 2005: 33, 58). 

Ett tydligt och samtida exempel ser vi i den feministiska rörelsen där man ifrågasätter hur 
de stora berättelserna formuleras med mannen som norm. På samma sätt är det inte svårt att se 
hur Downs Syndrom konstrueras utifrån den medicinska diskursen där den friska människan 
utgör normen och berättelser om personer med Downs Syndrom tar form ur ett 
sjukdomsperspektiv, som en avvikelse från det normala, det friska. Jonsson (refererad i 
Johansson, 2005: 62) förklarar detta med att varje samtal eller samspel mellan människor 
utgör ett försök till att skapa en gemensam plattform och då blir upplevelsen av ett vi 
avgörande för att samspelet ska fungera. Det handlar om att skapa förståelse för det vi vill 
uttrycka och varje ”vi” kräver i sin tur ett ”dom”. Det gestaltar sig som en pakt mellan 
berättare och åhörare där de som står utanför det aktuella samspelet konstrueras som de Andra 
vars egenskap endast är ”inte vi”. På senare år, i och med det postmodernistiska tänkandets 
ökande inflytande, har dessa maktmekanismer uppmärksammats allt mer och blivit ifrågasatta 
inom både politik och vetenskap. Och som en följd av detta har konstruerandet av alternativa 
berättelser tagit fart. Dessa utgör ett motstånd mot det dominerande synsättet och som 
formuleras ur de Andras position, det Andra könet, den Andra rasen och så vidare. Men 
samtidigt som motståndberättelserna försöker förmedla en alternativ ordning så innebär det i 
sin tur att de inte kan undgå att dels reproducera de stora berättelsernas maktanspråk och dels 
bekräfta sin ”annanhet” för endast med den utgångspunkten kan ett motstånd formuleras. 
Johansson belyser fler problem för motståndsberättelserna och här hänvisar hon till en studie 
av Spivak (refererad i Johansson, 2005: 72) som hävdar att de marginaliserade grupperna är 
”tysta”. Inte i betydelsen att de inte säger något eller att de inte kan tala utan i betydelsen att 
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oavsett om de talar eller till och med skriker så blir de inte hörda. Deras uttryck bemöts inte 
som tal och det finns inte möjlighet till en dialog med de ”priviligerade”. Spivak ifrågasätter 
också om det är möjligt att representera dessa motberättelser i forskning då även de 
vetenskapliga berättelserna är en del av en maktordning. Han menar att lösningen är att istället 
lyssna till de marginaliserade gruppernas tystnad, däri ligger motståndet och vägran att bli en 
del av de dominerande berättelserna. Johansson (2005: 71, 74) menar ändå att det är 
nödvändigt att blottlägga de stora berättelserna och dess ordning samt att skapa och synliggöra 
små alternativa berättelser. Vad innebär det till exempel för individen eller en grupp av individer 
att leva med ett intellektuellt funktionshinder och därmed befinna sig i positionen som den Andra 
i förhållande till den friska normen? Vilka berättelser samt vilka identiteter blir möjliga under 
sådana villkor? Narrativ utgör här den teoretiska grunden för hur jag tänker att min frågeställning 
kan belysas. I en individs livsberättelse både skapas och förmedlas identiteten i en språklig 
process.  

 
Metod    
För genomförandet av min undersökning har jag valt att använda mig av narrativ metod med ett 
hermeneutiskt perspektiv. Min frågeställning utgår från ett processorienterat identitetsbegrepp 
samt en föreställning om denna process som i huvudsak språklig. Jag ser därför narrativ som 
centralt för att urskilja hur individen skapar berättelsen om sig själv (och eventuellt bekräftar sig 
som avvikare). 

Enligt vissa tolkningar är narrativ helt grundläggande för allt socialt liv. Det innebär att det 
sociala livet är strukturerat som berättelser och att vi orienterar oss i tillvaron med hjälp av dess 
berättelser på olika nivåer; metaberättelserna, de personliga berättelserna och så vidare. Poängen 
är att vi lever våra berättelser (Johansson, 2005: 18). Men med ett sådant synsätt blir berättelsens 
sociala värld i förlängningen självrefererande eftersom det här är berättelsen som skapar 
verkligheten (Öberg, 1997: 70). Som ett svar på detta menar Ricoeur att berättelserna inte 
existerar i ett tomrum utan att de alltid refererar till en värld som finns innan eller utanför 
berättelsen, en värld bestående av handlande människor. Enligt hans sätt att se det är 
livsberättelsen människans försök att förstå sig själv och sina handlingar. I livsberättelsen fångas 
den innebörd vi ger våra liv och genom våra egna och andras berättelser kan vi närma oss en 
förståelse av oss själva samt av den sociala värld vi lever i (refererad i Skott, 2004: 16ff). I 
berättelsen skapas en sammanhängande helhet av tid, mening och etik vari identitet kommer till 
uttryck. 

Medan narrativ teori och metod studerar berättandets villkor och berättelsens struktur samt 
innehåll fokuserar hermeneutiken den existentiella dimensionen som handlar om människans 
förmåga att skapa innehåll och mening. Här ses tolkningen eller tolkandet som grundläggande för 
hur vi förstår vår verklighet och oss själva (a.a: 9, Ödman, 2005: 54). Min forskningsfråga gör 
anspråk på att omfatta båda dimensionerna; den existentiella och berättelsens betydelse för 
densamma varför jag avser att anlägga ett hermeneutiskt perspektiv på den narrativa metoden. 
Språket som diskurs utgör här länken mellan de båda perspektiven. Efter en närmare beskrivning 
av hermeneutisk och narrativ metod samt hur jag förenar dessa två, följer en redogörelse för mitt 
urvalsförfarande, tillvägagångssätt och analys i mer praktisk bemärkelse. Därefter redogör jag för 
hur jag hanterat min förförståelse samt hur ”det öppna frågandets princip” aktualiseras i min 
undersökning. Metodavsnittet avslutas med en reflektion över de etiska ställningstaganden jag har 
gjort. 
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En Narrativ Hermeneutik 
 
Då narrativ teori handlar om berättelser belyser således narrativ metod hur berättelser kan samlas 
in och analyseras beroende på undersökningens syfte. Här fokuseras livsberättelsen som en väg 
till individens livsvärld och en djupare förståelse för hur individen förstår sig själv och sin 
omgivning. Livsberättelsen är, enkelt uttryckt, det som en person väljer att berätta om sitt liv eller 
om valda delar av det och det centrala är människans egen tolkning av sig själv. Narrativ 
forskning handlar därför om att ”tolka andra människors tolkningar av sig själva” vilket Riessman 
(refererad i Johansson, 2004: 27) menar sätter mänskligt handlande och fantasi i fokus varför 
metoden lämpar sig väl för att studera identitet och subjektivitet (Johansson, 2005: 23,27). Kring 
denna tolkande akt möter narrativet hermeneutiken. 
  
Kärnan i hermeneutisk metod är just tolkningen eller tolkandet som grundläggande för hur vi 
förstår verkligheten. Genom att tolka innebörden hos olika företeelser till exempel texter eller 
mänskliga handlingar är tanken att vi kan nå ökad förståelse om den mening vi tillskriver denna 
verklighet. Den klassiska hermeneutiken ägnade sig i huvudsak åt att tolka texter av exempelvis 
religiös eller rättslig art och med tiden har även människan i samhället och kulturen samt 
diskurser kommit att rymmas inom detta perspektiv.  Tolkande av texter och betydelsen av vad 
en text är har således kommit att utvecklas. Idag kan även mänskliga handlingar, händelser och 
andra meningsgivande aktiviteter, så som berättelser, betraktas som en text och tolkas enligt 
samma princip (Kvale, 1997: 49;Skott, 2004:10; Ödman, 2005: 25). 

Den verklighet som hermeneutiken studerar ses inte som essentiell utan som existentiell 
vilket innebär att tolkningen och därmed även förståelsen är subjektiv till sin karaktär. Den 
grundläggande betydelsen i att tolka är att tyda tecken, det vill säga att se något som något. Till 
vardags berör detta oftast fenomen som vi stöter på regelbundet varför tolkningen i sig sker mer 
eller mindre per automatik utifrån tidigare tolkningar vi gjort men ibland befinner vi oss i 
sammanhang där nya tolkningar behövs. Att tolka innebär att välja en aspekt av något att ta fasta 
på i vår förståelse av detta, vilket i sin tur innebär att tolkningen endast är en av flera möjliga. På 
så vis innebär varje val av aspekt att andra aspekter av samma fenomen osynliggörs. I de 
vardagliga tolkningarna av företeelser som vi stöter på regelbundet utvecklas en förförståelse för 
fenomenet, en form av ”kunskap” om något baserat på våra tidigare erfarenheter. Även om 
tolkningen och förförståelsen i sin grund är subjektiv så omgärdas många fenomen i samhället av 
intersubjektiva tolkningar, det vill säga innebörder av något som är väl etablerade och där det 
råder stor samstämmighet kring deras betydelse. I sådana sammanhang kan det vara svårt att få 
syn på fenomenets andra aspekter och alternativa tolkningar av det (Ödman, 2005: 44ff, 55). 

Det hermeneutiska tolkandet kan beskrivas enligt tre funktioner: tolka som att säga, tolka som att 
förklara och tolka som att översätta. Tolka som att säga innebär att tolkningar säger något om något, 
det vill säga ger uttryck för hur något förhåller sig. Här finner vi förståelsen av tolkandet som en 
skapande akt. När vi använder tolkningen för att förklara något berör vi istället dess klargörande 
dimension som genom argumenterande och diskuterande syftar till att komplettera den utsägande 
(förstnämnda) tolkningen då den inte längre räcker till för att förstå något. Förklaringar ger 
sammanhang och relationer mellan begrepp och företeelser. På så vis är den förklarande 
tolkningen ett medel för att uppnå förståelse så att berättelsen om något kan fortsätta (a.a: 58 ff). 
Tolka som att översätta synliggör i sin tur huvuddragen i den hermeneutiska metodens tolkande 
fas, analysen. Det handlar om att förståelse av en utsaga kräver förståelse av både dess delar och 
helhet, samt relationen till andra helheter utanför den specifika utsagan.  Med andra ord, för att 
förstå ett ords innebörd behöver vi hela meningen och meningens innebörd förstås i berättelsen 
som helhet samt genom berättelsens relation till andra berättelser. Den hermeneutiska metoden 
vill härmed peka på sammanhangets betydelse för de tolkningar vi gör och med sammanhang 
avses i synnerhet den sociala och kulturella kontext som utsagan är en del av (a.a: 60, 64). 
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Även berättelsen som är det centrala i narrativ kan förstås utifrån tre dimensioner: berättelse, 
narrativ och berättande. Lite förenklat kan dessa förklaras som: berättelse som innehåll, berättelse som 
form och berättelse som handling (Skott, 2004: 131). Undersökningar som fokuserar berättelsen som 
innehåll avser att svara på frågan om vad som händer och i vilken miljö. Vilka människor är 
involverade i den situation eller de händelser som utspelar sig samt vilka mönster eller vilken 
logik kan urskiljas. Genom intrigen som berättelsen är uppbyggd kring blir det tydligt hur 
berättaren väljer, avfärdar, organiserar och omtolkar sitt liv (Johansson, 2005: 294). En betydande 
del av innehållsanalysen studerar vilka teman berättelsen ger uttryck för och teman refererar till 
psykologiska, sociala, kulturella, politiska och moraliska frågor. Temat fångar de föreställningar 
och värderingar som en individ har och relaterar till berättelsens poäng, det vill säga, skälet varför 
en specifik berättelse berättas (a.a: 132, 134). Ett alternativ till att söka intrigen, inom analys av 
livsberättelser, är att försöka definiera en genre som är karaktäristisk för berättelsen. Det betyder 
att man studerar de underliggande strukturerna, regler och innehåll för att bestämma vad som 
dominerar i berättelsen, det kan handla om teman som återkommer eller som framförs särskilt 
kraftfullt. Den genre som identifieras kan befinna sig på olika nivåer, antingen mer specificerad i 
form av till exempel krigsberättelse eller mer övergripande som tragedi eller framgångshistoria 
(a.a: 335). En innehållsanalys är intresserad av det rumsliga och temporala sammanhanget i 
berättelsen. 

Narrativ i sin tur, som i den här indelningen representerar berättelsen som form, handlar om 
hur detta innehåll förmedlas, med vilka diskursiva tekniker och verktyg. Genette (refererad i 
Johansson, 2005: 135) har utarbetat en systematisk teori som omfattar tre aspekter av analys 
inriktad på form. Det handlar dels om tidsordning (hur berättelsen är uppbyggd och i vilken 
ordning den berättas), varaktighet och frekvens. Nästa aspekt berör hur olika berättartekniker 
skapar olika avstånd och perspektiv i och mellan berättelser samt mellan berättare och mottagare. 
Det kan vara språkliga tekniker som exempelvis dialog och monolog eller olika former för 
framställning såsom bok, film eller teater. Allt detta syftar på avstånd medan perspektiv pekar på 
om berättelsen formuleras genom en karaktärs medvetande eller om den talar om honom 
(Johansson, 2005: 137ff). Den tredje och sista aspekten Genette tar upp är röst. Vem berättar? 
Hur ser relationen ut mellan berättaren och berättelsen? Är berättarrösten tydlig i form av ett jag 
eller tar den en annan skepnad?  Rösten eller rösterna i en berättelse relaterar till hur olika 
ideologier eller perspektiv på världen förkroppsligas i berättelsen. Här identifieras 
socioideologiska positioner och berättelsen kopplas till en historisk och kulturell kontext (a.a: 
139ff). 

Avslutningsvis kan också narrativ analys utgå från berättelsen som en social handling där 
fokus ligger på berättelsens avsändare respektive mottagare. Berättelsens mottagare kan vara den 
som faktiskt lyssnar eller den som avsändaren riktar sin berättelse till. Mottagaren ses, trots 
ordvalet, inte som en passiv mottagare utan i allra högsta grad som en aktiv medskapare till den 
berättelse som tar form. Den hermeneutiska modellen för tolkning betonar här ”läsaren som 
tolkande subjekt” och hur texten eller berättelsens mening skapas utifrån uttolkarens erfarenheter 
och förväntningar. Gadamer pekar här på att textens mening därmed alltid överträffar 
författarens. De betydelser som blir möjliga påverkas därför även av läsarens position eller roll i 
förhållande till berättelsen utifrån genus, klass och så vidare. Berättelsen som handling, det vill 
säga berättandet, synliggör i sin tur berättelsens relationella dimension och det faktum att 
berättelsen skapas i ett samspel mellan den som berättar och den som ”tar emot” berättelsen (a.a: 
141f, Skott, 2004: 69).  
 
Som vi ser finns det förutom den tolkande akten ett flertal berörelsepunkter mellan narrativ och 
hermeneutik. Däribland att båda perspektiven ställer sig emot en essentiell förståelse av världen 
och istället förespråkar att verkligheten förstås utifrån en mängd olika aspekter och att det är 
subjektiva samt intersubjektiva förståelser det rör sig om. Och både narrativ och hermeneutik har 
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till syfte att synliggöra dessa förståelser, det vill säga individens livsvärld, genom att studera 
mening och meningsskapande. Hermeneutik tolkar mening och narrativ är meningsbärande 
(Johansson, 2005: 245; Skott, 2004: 132; Ödman, 2005: 8f, 28). När jag här förenar dessa 
perspektiv i vad jag kallar ”en narrativ hermeneutik” utgår jag från livsberättelsen och språket i 
relation till den levda erfarenheten.  

Med Ricoeurs ord är livet något vi lever medan berättelser är något vi berättar och livet anses 
vara ett biologiskt fenomen till dess det tolkas. Berättelserna utgör här det sätt på vilket vi tolkar 
och förstår oss själva, våra liv och våra handlingar. Livsberättelsen och berättandet i sig kan ses 
som en ansats till att skapa en sammanhängande helhet av spridda fragment där helheten 
synliggör meningen med eller betydelsen av det berättade (Ricoeur refererad i Ekman [Skott 
(Red.)] 2004: 15). Eftersom mening skapas i samspel med andra är språket hela tiden inbegripet i 
den process där erfarenhet omvandlas till förståelse. Dels konkret i sin funktion men även som 
ett abstrakt system. Språket relaterar till något verkligt samtidigt som det relaterar till tecken inom 
sitt eget system. På så vis blir erfarenheten en aktiv del i språket. Merleau-Ponty (1997, refererad i 
Skott, 2004: 66) förklarar detta som att talet inte är en refererande eller påvisande process utan en 
”perception av det närvarande”. Kommunikationen blir därmed något utöver det språkliga och 
något mer än berättarens person. För att förstå meningen med det kommunicerade behöver man 
gå utanför det verbala språket så som den hermeneutiska tolkningen i sin del/helhets-rörelse går 
utanför sig själv. 

Ett sätt att tala om språket som går utanför sig självt är med begreppet diskurs. I 
teoriavsnittet har jag tidigare beskrivit diskurs i ett foucauldianskt, sociologiskt perspektiv, som en 
uppsättning berättelser eller antaganden som omgärdar ett visst fenomen och som gör anspråk på 
att vara den sanna betraktelsen av fenomenet ifråga. Diskurs kan utöver detta, i en mer lingvistisk 
betydelse, även översättas som ”utsaga producerad av talande subjekt” vilket betonar den 
språkliga dimensionen samt att det handlar om någon det vill säga ett subjekt. Ricoeur utvecklar 
detta och menar att språket är en diskurs genom att ”någon säger något om något till någon” 
(1977 refererad i Ekman [Skott Red.] 2004: 19; Johansson, 2005: 32f). I detta inbegrips att språket 
är i ständig produktion av mening som överskrider både det sagda och den specifika kontext där 
sägandet sker. Byter vi sedan ut ”säga” mot ”berätta” får vi plötsligt en narrativ innebörd där 
detta ”något” blir bearbetat och personligt. Det sagda är inte längre bara ord som formulerats 
verbalt utan de bildar en meningsfull enhet då det förmedlas i berättelsens form mellan 
människor. Att undersöka berättelser innebär då att se till den grundläggande polaritet som finns 
mellan händelse och mening, det generella och enskilda samt mellan mening och referens. 
Poängen är att det alltid finns en distans mellan sägandet och det sagda, berättandet och det 
berättade och det är avståndet däremellan som gör att vi kan reflektera kritiskt över dess innebörd 
(Skott, 2004: 68). 

De tre bärande elementen i narrativ som redogjorts för ovan, är alltså berättelse, narrativ och 
berättande. I ett hermeneutiskt perspektiv kan dessa ses som olika nivåer eller dimensioner som 
tillsammans bildar en komplex helhet där de alla påverkar varandra. Och denna helhet som 
berättelsen syftar till att forma kan därmed inte förstås som given eller statisk. Istället är 
berättelsen, liksom identitetsbegreppet i den här studien, en dynamisk pågående process (a.a: 69). 

 

Urval 
 
Mitt syfte var att undersöka identitetsskapandet hos personer med diagnosen Downs Syndrom 
och att göra detta via en intervjumetod som fokuserar livsberättelsen. För att kunna tala om en 
livsberättelse samt för att individen själv ska kunna reflektera över detta ville jag intervjua vuxna 
personer och gränsen för vuxen drog jag vid 18 års ålder. Till skillnad från många andra studier 
på området ville jag inte begränsa mig genom att sätta upp några verbala eller kognitiva kriterier 
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för de som skulle delta i undersökningen. Även de som har svårt att prata och i vissa fall förstå, 
har rätt att få göra sina röster hörda och lyssnas på. Även om det så bara är ytterst lite som en 
person kan förmedla om sin upplevelse så är också den upplevelsen värd sin plats i forskningen. 
Sedan är det upp till mig som forskare att vara lyhörd och försöka förstå. Jag förberedde mig 
därför på att utöka förståelsen av språk till att omfatta även kroppsspråk, symboler samt andra 
möjliga sätt att kommunicera. En av intervjuerna komplicerades av stora kommunikativa 
svårigheter varpå jag valde att komplettera den med en observation. 

Kontakten med mina informanter förmedlades via telefonsamtal med kommunala 
enhetschefer som lotsade vidare till personal som arbetar direkt med individen och det har då 
handlat om gruppbostäder, avdelningar för daglig verksamhet samt vuxenhabilitering. Med tanke 
på det sekretessförfarande som är brukligt kring sjukdom och handikapp av olika slag så är det på 
det här viset, via kontaktpersoner, som det har varit möjligt att nå lämpliga personer att intervjua. 
Men det innebar också den svårigheten att det i praktiken var institutionerna som gjorde det 
första urvalet åt mig eftersom de utifrån sina kriterier valde vilka de skulle fråga, vilka de trodde 
skulle klara av det och så vidare. Så här i efterhand upplever jag dock inte att detta har påverkat 
vare sig urvalet eller undersökningen som helhet i någon särskild riktning. De informanter som i 
slutändan kom att omfattas av undersökningen har alla väldigt varierande grad av svårigheter till 
följd av sina diagnoser vilket ger det totala insamlade materialet en stor ”spridning” i förståelser 
av hur det är att leva med Downs Syndrom. En annan nackdel som blev tydlig för mig ganska 
snart var då kontaktpersoner uttalade sig i förväg om potentiella informanters önskemål om att 
delta. Det vill säga de beslutade om deras medverkan utan att fråga dem först. Det har därför 
varit särskilt viktigt för mig att påtala vikten av individens valfrihet samt att i varje 
intervjusituation inledningsvis försäkra mig om att det är personens önskan att bli intervjuad. För 
informanterna kan det nog däremot vara en fördel att i ett inledande skede bli tillfrågad av någon 
de redan känner då det kan tänkas vara lättare för dem att säga ifrån till en bekant om det är 
något de inte vill delta i. 

Sedan ett antal personer tillfrågats och muntligen visat intresse skickade jag ut ett brev på 
lättläst svenska med information om undersökningen och en konkret förfrågan (biliga 1). Brevet 
inkluderade information om vad en intervju är, hur det går till och om hur informantens utsaga 
kommer att behandlas anonymt samt om rätten att avbryta när som helst under undersökningens 
gång. Svaret kom sedan via de olika kontaktpersonerna och det var också med dessa som jag 
slutligen bokade tid för intervju. I ett av ”fallen” såg det här förfarandet något annorlunda ut 
därför att jag via en institution fick telefonnumret till en potentiell deltagare varpå jag ringde och 
pratade med denne personligen samt bokade tid för intervju. Undersökningen kom att omfatta 5 
personer varav 4 var män och 1 kvinna. Åldersfördelningen såg ut som följer: en person var 
mellan 20 och 30 år, en mellan 31 och 40, en mellan 41 och 50 samt två mellan 51 och 60. En 
utförligare presentation av informanterna följer i resultatet. 
 

Intervju och observation 
 
Varje informant fick själv, eller i samarbete med kontaktpersonal, bestämma tid och plats. Tre av 
intervjuerna gjordes i informanternas hem och två stycken på deras arbetsplats. Observationen 
genomfördes på personens arbetsplats och omfattade en halv arbetsdag. Under denna var jag att 
betrakta som deltagande observatör och jag förde anteckningar dels på plats och dels i efterhand 
så snart som det var möjligt för att inte hinna glömma (Bryman, 2002: 292). Den kortaste 
intervjun varade i 25 minuter, det var den som senare kompletterades med en observation. Den 
längsta intervjun tog 1 timme och 20 minuter medan de övriga tog ungefär 45-60 minuter. 
Intervjuerna spelades in på band för att jag skulle kunna ägna all min uppmärksamhet åt 
informanten och intervjuprocessen i sig. 
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Utgångspunkten för en intervju med livsberättelsen i fokus är att informanten, åtminstone 
inledningsvis, ska berätta fritt om sitt liv, för att jag som forskare ska få del av de teman och 
händelser som informanten själv betraktar som viktiga. Men det är också möjligt att bygga 
intervjun kring de teman eller aspekter av informantens liv som jag är särskilt intresserad av. Med 
tanke på att det är vanligt förekommande att personer med Downs Syndrom har svårigheter både 
med att tala och att tolka abstrakta frågor så valde jag att ta med mig en semistrukturerad 
intervjuguide som jag sedan anpassade och konkretiserade allt efter vad situationen krävde (bilaga 
2). Intervjuguiden var uppbyggd i kronologisk ordning. Jag inledde med frågor om barndomen 
och så vidare till nutid för att avsluta med individens tankar om framtiden. I hermeneutisk anda 
fångar jag på så vis två riktningar i berättelsen; från nutid till förfluten tid och från nutid till 
framtid (Ödman, 2005: 56). I möjligaste mån höll jag frågorna öppna för att inte styra svaret eller 
berättelsen som skulle komma. Och jag förhöll mig inte till intervjuguiden som om den vore 
bindande utan lät i första hand informanten föra berättelsen framåt och valde följdfrågor utifrån 
de teman som informanten tog upp. Variationerna var stora när det gällde vilken form och 
omfattning berättelserna tog. Ett par av intervjuerna kom under tidens gång att närma sig formen 
för ett samtal där min roll blev mer av en samtalsledare. Då den narrativa metoden ändå beaktar 
den intersubjektiva aspekten av intervjun där båda parter ses som delaktiga i den berättelse som 
formuleras så ser jag inte detta som ett problem, särskilt som samtalets fokus ändå låg på 
informantens liv och upplevelser och inget annat. Narrativ teori och metod belyser här skillnaden 
på en muntlig respektive en skriftlig berättelse där den muntliga (här intervjun) inte bara är en 
berättelse om händelser utan i sig är en händelse (Johansson, 2005: 25, 27f).   
 

Analys 
 
De frågor som ligger till grund för den här undersökningen handlar om den identitetsskapande 
processen, med andra ord om mening och meningsskapandets villkor. Vilka identiteter blir 
möjliga för en person med diagnosen Downs Syndrom? Vilka identiteter ger informanternas 
berättelser uttryck för? Den narrativa hermeneutiken ser livsberättelsen som ett uttryck för den 
identitetsskapande processen. Berättelsens struktur binder samman individens fragmentariska 
upplevelser av sig själv och sin omvärld och bildar en sammanhängande meningsfull helhet. Den 
historiska nivån kopplas till den individuella och personliga (Skott, 2004: 22). 

Det analysförfarande jag valt att använda är vad Kvale (1997: 184f) skulle benämna som ett 
ad-hoc förfarande även om de olika, konkreta analysverktyg jag använt i huvudsak hämtats från 
narrativ analys. Men inom den metodarsenalen har jag valt fritt de delar som jag funnit 
användbara för att gripa mig an min frågeställning. Den narrativa analys som jag använt kan 
också ses som en variant på den tredelade modell som Johansson beskriver (2005: 130) och som 
ser både till berättelsens innehåll och form samt till berättelsen som handling. Vidare har jag låtit 
mig inspireras av den hermeneutiska tolkningsprocessen i det övergripande upplägget samt i 
analysens genomförande då jag delat in tolkandet i olika faser där jag pendlat mellan del och 
helhet. Det är också utifrån denna hermeneutiska modell som sedan resultatet presenteras utifrån 
inledande tolkning, fördjupad tolkning och avslutningsvis en sammantagen tolkning. 

En narrativ hermeneutisk tolkning startar redan då jag som forskare börjar formulera frågan 
och är sedan en pågående akt genom hela processen. Men när vi talar om analys i mer systematisk 
betydelse med syfte att generera tolkning och en fördjupad förståelse så tar den sin början i 
insamlandet av data, här i intervju- samt observationssituationen (Johansson, 2005: 279, Skott, 
2004: 89). Eftersom intervjuerna bandades kunde jag under intervjun anteckna de tankar, idéer 
och tolkningar som kom upp i stunden. Även de följdfrågor som jag ställde är att uppfatta som 
en del av den tolkande akt som påbörjas i mötet mellan mig och informanten. Som kommer att 
framgå längre fram i den här framställningen har intervjusituationerna och mötet som det innebär 
kommit att få en betydande roll i analysen och tolkningen av det empiriska materialet i relation till 
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forskningsfrågan. Det kan förklaras som att ”berättelsen som handling” och den intersubjektiva 
aspekten kom att spela en viktigare roll än väntat för den tolkning jag gjorde. 

 En viktig del av analysprocessen är då de bandinspelade intervjuerna ska transkriberas. 
Transkriberingen handlar här om att översätta från tal till text samt att komprimera och förtäta 
berättelsen för att nå dess innebörd. Detta gjorde jag i två steg. Eftersom jag skulle komma att 
analysera materialet med fokus på flera olika dimensioner så gjorde jag först en grundlig 
transkribering som innefattade hela intervjun (även mina frågor och påståenden) ordagrant 
inklusive till exempel pauser, suckar, skratt och upprepningar. Även upprepningar beroende på 
stamning inkluderades. Jag antecknade även detaljer såsom ögonkontakt med mera i 
transkriberingen för att fånga så mycket som möjligt av den händelse som berättelseintervjun 
också är. I samband med transkriberingen samlade jag idéer till tolkning utifrån de spontana 
intryck jag fick under tiden jag lyssnade och skrev. När den första noggranna transkriberingen var 
slutförd med all sin detaljrikedom gjorde jag en första genomläsning av materialet samt en första 
tolkning. Transkriberingen i sig är ett sätt att skapa avstånd till det direkta mötet som ägt rum, 
men med tanke på den noggranna transkriberingen fanns här fortfarande en stor närhet till 
materialet, situationen och informanten själv. Under analysens framåtskridande växlade jag sedan 
mellan närhet och distans till materialet med hjälp av olika tekniker såsom Ricoeur menar att 
förståelse och förklaring ska växa fram och komplettera varandra (Skott, 2004: 68). Ur närheten 
kommer de intuitiva tolkningarna eller frågor om vad materialet säger mig och på avstånd kan jag 
sedan undersöka om det finns någon grund för dessa tolkningar (a.a: 107). Transkriberingens 
andra steg bestod i att jag sammanställde materialet på nytt. Här uteslöt jag mina uttalanden och 
frågor och band ihop berättelsen till en helhet utifrån berättarens perspektiv. Ibland behövdes 
rubriker över enskilda stycken för att förtydliga sammanhanget för vissa uttalanden. Men 
fortfarande var allt med som informanten hade sagt liksom alla övriga detaljer. Det jag gjort var 
alltså att osynliggöra mig och min delaktighet i berättelsen för att sätta berättarens röst i fokus. 
Det är de här två versionerna av berättelserna som sedan har legat till grund för den fortsatta 
analysen i alla dess olika steg. 

Till att börja med ville jag med en hermeneutisk induktiv ansats möta materialet och se vad 
det hade att säga (Hartman, 2001: 24f). Så jag började med att söka teman i berättelserna, teman 
som var återkommande och genomgripande. Teman som därför kunde sägas vara karaktäristiska 
för respektive berättelse. Detta gjordes enligt en metod inspirerad av det som inom grundad teori 
benämns som öppen och selektiv fas. Här identifierade jag kategorier i berättelserna. Kategorier 
förklaras som ”fenomen som har en bestämd mening för en grupp människor”, här: det som har 
en bestämd mening för respektive berättare (a.a: 47). Jag gjorde en lista med alla kategorier som 
jag kunde hitta och när jag inte längre hittade några nya letade jag relationer mellan dessa och 
samlade dem under ett färre antal kategorier. Kategorier som endast förekom någon enstaka gång 
lämnades åt sidan varpå jag koncentrerade mig på dem som var frekventa och som tycktes 
relatera till andra aspekter som framkommit i den första fasen (a.a: 47). Till slut visade sig de 
teman som var centrala för respektive berättelse. 

För att här i det inledande skedet av analysen, för en stund, skapa distans mellan mig och 
berättaren samt det möte som ägt rum gjorde jag en semantisk analys av jaget. Där tittade jag på 
frekvens, alternativa uttryck, verb och adjektiv i anslutning till jaget för att se hur jaget framställs. 
En av aspekterna som studerades här var vilka röster som gör sig hörda i materialet. Är det 
individens egen röst eller är den präglad av andra och i så fall vilka? Därefter närmade jag mig 
materialet igen och gick jag in i en detaljerad analys med syfte att söka de identiteter som 
berättelserna ger uttryck för. 

Som hittills påpekats på ett flertal olika sätt så bygger identiteten på en förståelse av vår plats i 
världen (Petersson & Robertsson, 2003: 93). För att synliggöra detta använde jag mig av Max Van 
Manens fyra existentialer; rumslighet (Spatiality), kroppslighet (corporality), temporalitet 
(temporality) och relation/gemenskap (relationality/ communality). De betecknar den 
existentiella grund genom vilken alla människor erfar världen (Skott, 2004: 90; Van Manen, 2003 
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[1997]: 101). Rumslighet refererar till ”upplevt utrymme”, ett erfarande som ligger utanför språket 
och vår direkta reflektion men som ändå påverkar hur vi känner oss och hur vi upplever 
situationen. Exempelvis kan vi känna oss som ”hemma” i en situation och otrygga i en annan. 
Det handlar om var vi befinner oss, det direkta ”rummet” eller platsen samt den större kontext 
som detta rum ingår i. Kroppslighet berör hur vi existerar i vår värld som kropp, hur vi lever och 
möter andra människor först och främst som kroppar. Kroppen är också fylld av mening som vi 
genom kultur och sociala konventioner tillskrivit den. Och eftersom det är svårt (om inte 
omöjligt) att på ett tydligt och meningsfullt sätt skilja på kropp och person så får vår 
kroppsuppfattning stora återverkningar på vår självbild. På så vis är identiteten förankrad i 
kroppen (Van Manen, 2003 [1997]: 102-104; Stier, 2003: 43-46). Temporalitet, i sin tur, utgörs av 
den subjektiva; levda tiden som inte nödvändigtvis är densamma som den ”objektiva” tiden som 
styrs av klockan. Känsloupplevelser påverkar vår upplevelse av tiden och tvärtom. Temporalitet 
innefattar också vår relation till livet som helhet, till vårt förflutna och vår framtid. Genom 
drömmar och förhoppningar eller avsaknad av detsamma, skapar vi oss en bild av livet som 
komma skall. Och med den utgångspunkten är frågor om någons dåtid, nutid och framtid, vårt 
sätt att försöka lära känna en annan människa. Medan våra egna svar på dessa frågor är en väg in i 
vår förståelse av den värld vi lever i. Den relationella aspekten av existensen återfinns i mötet med 
andra människor och omfattar både rummet, tiden och kroppen. I mötet skapar vi ett gemensamt 
rum och en gemensam tid även om vi inte upplever detta på exakt samma sätt. Och i mötet 
framträder vi som kroppar för varandra, visuellt och ibland även med fysisk kontakt. Dessa fyra 
existentialer kan i analys av levd erfarenhet, tillfälligt och teoretiskt, skiljas åt för att synliggöra 
olika aspekter av existensen. Men som levd erfarenhet är de oskiljaktiga då de alltid relaterar till 
varandra, så som till exempel tid ofta förflyttar uppmärksamheten till rummet och så vidare (a.a: 
104f).  

I min fortsatta analys sökte jag också efter identitetsmarkörer som till exempel kön, 
nationalitet och liknande. Här inkluderade jag även, för målgruppen (och frågeställningen) 
särskilda markörer, såsom handikappad eller ”annorlunda”. Jag ville se hur och med vilka 
begrepp eller beskrivningar som individen definierar sig själv. Identitetsmarkörerna granskades 
också med avsikt att ta reda på vilken tillhörighet individen upplever sig ha, det vill säga vilka 
sociala grupper denne identifierar sig med. Vändpunkter i berättelserna var inget jag från början 
hade för avsikt att studera, de bara visade sig under analysens gång. Slutligen undersökte jag de 
värderande elementen av berättelserna då det är i denna dimension som det meningsbärande och 
de identitetsodlande egenskaperna återfinns (Petersson & Robertsson, 2003: 97). För här 
synliggörs berättarens reflektion samt tolkning av sitt eget liv (Skott, 2004: 123). Under hela 
analysens gång växlade jag mellan att studera berättelserna separat och att jämföra dem utifrån 
dessa aspekter eftersom jag upptäckte att detta förfarande gjorde att både det unika och det 
gemensamma i berättelserna framträdde tydligare.  
 

 
Etiska överväganden 
 
I beskrivningen av urvalsförfarandet och genomförandet av intervjuer och observation framgår 
det att jag har jag rättat mig efter de etiska forskningsprinciper som talar om kravet på informerat 
samtycke och hur man ska säkerställa informantens anonymitet igenom hela forskningsprocessen 
(Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, 2002). Det som i övrigt har varit viktigt för mig 
med tanke på den etiska aspekten av undersökningen har varit att bära med mig medvetenheten 
och vara uppmärksam på den etiska dimensionen under hela arbetets gång. Min tanke är därför 
inte att här rada upp de olika principerna och bocka av dem en i taget som bevis för att jag tagit 
hänsyn till dem. Min avsikt har varit att ”göra etik” i praktiken samt att det ska framgå i den 
färdiga uppsatsen hur jag förhållit mig till informanterna med respekt och i balans mellan närhet 
och distans för att värna individens integritet. I synnerhet när det gäller intervjusituationen och 
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framställningen av deras livsberättelser. Den etiska diskussionen kan heller inte avklaras utan att 
jag på något sätt har uppmärksammat det faktum att gruppen intellektuellt funktionshindrade 
traditionellt, i forskningssammanhang, betraktas som en redan ”utsatt grupp” i samhället. Det är 
därför av särskild stor vikt att jag som forskare noga tänker igenom mina avsikter och reflekterar 
över de konsekvenser undersökningen kan få för de jag studerar samt för gruppen Downs 
Syndrom då resultatet presenteras. Förutom att jag har gjort det, och resonerat mig fram till 
deltagandet som en möjlighet för dem att föra sin egen talan, bland annat, så kan jag inte låta bli 
att fundera över de maktanspråk som ligger i ett sådant tankesätt. Skulle det faktum att de är en 
utsatt grupp, här i betydelsen att de är utelämnade åt andra människor och särskilda i egenskap av 
minoritet, utgöra anledning att inte gå till dem själva och be dem att berätta sitt liv? Det vore att 
sätta sig över dem och hävda sin maktposition om något. Min inställning har därför varit att 
lämna över beslutet och makten åt dem att själva bestämma om sitt deltagande och sedan har jag 
tagit deras ord för vad de är eller för vad de säger. För de som deltog i min undersökning, var det 
inte någon nyhet att de har diagnosen Downs Syndrom. Så för dem var det här en möjlighet att 
fundera över samt ge uttryck för vad detta innebär i deras liv. 

 
Förförståelse och ”det öppna frågandets princip” 
 
En viktig del i det hermeneutiska perspektivet är förförståelsen. Hermeneutiken erkänner att det 
inte är möjligt att fråga och tolka förutsättningslöst. Gadamer uttrycker detta som att en fråga 
alltid har en riktning (Ödman, 2005: 84). Förförståelsen ses här som en oupplöslig del av 
forskaren och till och med som nödvändig för att möjliggöra en djupare förståelse av något. I en 
hermeneutisk studie är det därför viktigt att forskaren uppmärksammar sin förförståelse för att 
därefter bereda sig på att den kunskap som förförståelsen innefattar kan komma att förändras. En 
del gör detta genom att skriva ned sin förförståelse och redogöra för den i den slutliga rapporten. 
Jag har valt att inte göra på det viset. Min förförståelse finns redan med i allt det som hittills 
formulerats. I synnerhet utgör min frågeställning och den teoretiska referensramen ett 
tydliggörande av detta. Även i den historiska kontextualiseringen framgår vad som ligger till 
grund för min förståelse av de villkor som omgärdar Downs Syndrom och de människor som 
lever med denna diagnos, så som jag förstod det i undersökningens början. Genom att arbeta 
med dessa avsnitt för rapporten har jag uppmärksammat mig själv på vad denna förförståelse 
verkligen består i och jag har förhållit mig resonerande och kritisk både till de teorier jag använt 
och till min egen förståelse. Det här sättet att hantera förförståelsen på ska enligt ett 
hermeneutiskt perspektiv skapa förutsättningarna för ”ett öppet frågande”. Gadamer benämner 
detta som ”det öppna frågandets princip” och det innebär två saker. Dels handlar det om att jag 
som forskare ska ställa frågor som jag inte vet svaret på och samtidigt vara beredd på att de svar 
jag får kan komma att bli något helt annat än vad jag från början förväntade mig. Genom att 
ställa frågor riskerar jag därför att den förförståelse jag har om fenomenet kommer att förändras. 
Dessutom handlar det om att försöka finna de frågor som ”materialet ställer” till mig. Den fråga 
som jag inledningsvis formulerat kan under processens gång visa sig felaktig eller irrelevant i 
förhållande till de frågor som fenomenet i sig är laddat med och ”ställer om sig själv”. Det här 
bygger på tanken att processen ska starta planlöst och låta det insamlade materialet bestämma 
vilken teori som visar sig lämplig för att tolka fenomenet ifråga. Och även om forskningsfrågan 
efterhand behöver formuleras om och anpassas till de frågor som visar sig i materialet så har den 
åtminstone pekat ut en riktning och en startpunkt för min undersökning (Ödman, 2005: 84f, 
186).  I min undersökning har detta blivit mycket tydligt, det vill säga att min öppenhet inför 
materialet ledde mig in på nya men angränsande spår. Den fråga jag inledningsvis ställde tycks så 
här i efterhand mindre betydelsefull jämfört med de frågor som väcktes under arbetets gång. Men 
det är också min sanna övertygelse om att det är på det här sättet som forskning ska bedrivas, 
utan alltför stränga gränsdragningar i inledningen och med en öppenhet för vad undersökningen 
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kommer att resultera i beroende på det informanterna eller materialet ger uttryck för. Därför låter 
jag de berättelser jag tagit del av föra mig framåt i processen och den ursprungliga 
frågeställningen bär jag med mig även om det inte är säkert att det i slutändan är denna fråga som 
huvudsakligen får sitt svar. Allt jag kan göra är att försöka hitta det svaret samtidigt som jag lyfter 
fram de frågor och svar som ber om min uppmärksamhet.  
 
 

Resultat  
Till att börja med presenteras alla berättelserna var för sig i en sammanfattad version baserad på 
informanternas egna utsagor. Denna version av berättelserna är inte identisk med det som har 
utgjort underlag för min analys men näst intill. Detta beroende dels på att utrymmet inte räcker 
till att ta med berättelserna i sin helhet men framförallt för att jag har velat göra berättelserna så 
tillgängliga och sammanhängande som möjligt. Och tanken är att berättelserna åtminstone i 
någon mån berör alla de aspekter som visat sig relevanta för analysen. Syftet har varit att 
presentera respektive berättare och att lyfta fram varje berättelses unika karaktär. I det avseendet 
är berättelserna att förstå som en första inledande tolkning av de livsberättelser som kommer till 
uttryck samt formas i den sociala process som intervjusituationen utgör. 

Berättelserna följs sedan av en fördjupande tolkning som fokuserar en berättelse i taget och 
ger utrymme för nyanser och variation emellan de olika berättelserna. Varje tolkning har en egen 
rubrik antingen i form av någon central aspekt i den aktuella berättelsen eller i form av ett 
karaktäristiskt citat från den berättare som tolkningen berör. Därefter ges en sammantagen 
tolkning som bygger på materialet som helhet. Till skillnad från de inledande och fördjupande 
tolkningarna fokuseras här de likheter och mönster som identifierats då berättelserna jämförts 
med varandra. Detta redovisas utifrån de teman som visat sig centrala för att förstå vad 
berättelserna och materialet som helhet ger uttryck för i relation till forskningsfrågan. I huvudsak 
beskriver resultatet hur identiteten konstrueras utifrån vad som karaktäriserar berättelserna. 

I presentationen har jag reducerat stamning och översatt till skriftspråk för att underlätta för 
läsaren men i det stora hela har jag försökt att spara så mycket som möjligt av individens 
personliga sätt att uttrycka sig. I och med det här förfarandet synliggör berättelserna i hög grad 
den person som de skapats av samt handlar om vilket också varit ett av mina ursprungliga syften 
med undersökningen. I den här processen har jag tagit intryck av Kvale (1997: 156) som menar 
att man kan föreställa sig hur informanten själv hade velat formulera sig. En annan betydande 
fördel är att läsaren kommer mycket nära det empiriska materialet vilket ger möjlighet att kritiskt 
granska och följa de resonemang och tolkningar som analysen leder fram till. För tydlighetens 
skull ska sägas att symbolen […] markerar att något annat skett emellan det första citatet och det 
andra citatet. Det kan röra sig om en följdfråga från min sida eller att uttalandena gjorts i olika 
tidsmässiga sammanhang men att jag bedömt dem som att de behandlar samma tema och därför 
valt att sammanföra dem i berättelsen. Berättarnas namn är fingerade. 
 

Jespers berättelse 
 
Jesper är en man mellan 40 och 50 år. Han bor i en gruppbostad där alla boende har varsin 
lägenhet i nära anslutning till varandra och dessa är i sin tur knutna till en så kallad 
baslägenhet där personal finns vid behov och möjlighet till umgänge med varandra ges. Det 
framkommer att Downs Syndrom inte är hans enda diagnos utan att han även har en 
tilläggsdiagnos av psykiatrisk karaktär vilket också kan knytas till huvuddiagnosen då den i 
sig innebär en ökad risk för andra former av handikapp. Jesper gör ingen skillnad på dessa 
två och det gör inte jag heller när jag återger samt analyserar hans livsberättelse. Efter eget 
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önskemål har Jesper en stödperson närvarande under intervjun, det är en person som arbetar 
på gruppbostaden. 

Jesper inleder sin berättelse med att tala om att han har en psykisk utvecklingsstörning 
som kallas Downs Syndrom. ”… och det är klart att…jag är ju som jag är…i alla fall”.  
Vidare berättar han att han växte upp hos sina föräldrar trots att det på den tiden, enligt 
Jesper, var regel att barn med utvecklingsstörning placerades på institution. Han beskriver 
att de; han och föräldrarna fick bråka mycket med myndigheterna för att få detta till stånd. 
Men en kortare tid tillbringade han ändå på en institution. När han gick i grundsärskolan 
tyckte han det var mycket svårt att få kompisar oavsett om de var som han säger 
”likasinnade” eller ej.  
 

Och det här med att… överlag så tror jag att jag är en annan människa va. Jag är 
olik, jag är olik, annorlunda än alla andra. Ja det kände jag av då. Men det är ju 
svårt när man har Downs Syndrom då, en utvecklingsstörning, så är det svårt att 
få vänner då. 

 
Sedan han flyttat hemifrån hamnade Jesper i problem. ”Jag var med i a-laget, mycket, drack 
sprit och så där, rökte hasch och så.”  Jesper förklarar sig som homosexuell men vill inte 
kännas vid att han har haft några relationer som handlat om kärlek. ”Nja, det var inte 
så…[tyst] jag vet inte… och så känner jag mig mycket utnyttjad. Mycket därför.” Under en 
period i livet har han även lidit av ätstörningar. Han beskriver hur situationen förvärrades då 
ingen av föräldrarna längre fanns vid liv.  Ansvaret för den här händelseutvecklingen lägger 
Jesper på sig själv och på sin diagnos Downs Syndrom, han säger om detta att ”När jag fick 
mitt eget ansvar då kunde jag inte det för jag klarade inte av att ta eget ansvar.”  Han 
fortsätter ”Downs Syndrom har påverkat mitt liv så jag behöver hjälp att förstå”. Jesper 
utvecklar beskrivningen av vad Downs Syndrom är och innebär.  
 

Det kallas ju för psykisk utvecklingsstörning, man bytte namn till Downs Syndrom 
på 70-80-talet någon gång. Det är ju som vanligt man är en vanlig person… med 
psykiska problem och sen innebär det att man har det i vardagen.  Jag tillhör 
kretsgrupp 1 [kommunernas klassificeringssystem vid bedömningar om insatser 
enligt LSS, min anm.]. 

    
Jesper uttrycker tacksamhet då han talar om den hjälp han har fått från olika instanser under 
livet, så som kontakter med psykkliniken, vuxenhabiliteringen och så vidare.  
 

Och jag har mediciner för att jag ska må bättre och att jag känner att jag har 
personalens hjälp då så känner jag då att [paus] tryggheten… då att ibland är 
man orolig. […] Tack vare medicinen kan jag ju klara av mycket självständigt och 
det finns ju också sådana saker man inte klarar av, jag kan till exempel inte ta 
körkort, köra bil, fick frisedel från lumpen. […] Det beror på vilka saker man 
klarar av. Annars får man be andra om hjälp. Sådana är vi allihop. 

    
Jesper pratar mycket om sina funderingar över varför hans liv ser ut som det gör. 

 
 Vi brukar prata om det här… jag och personalen då att det är så och varför jag 
har psykiska problem sedan jag var liten då. Varför får man inte må bra psykiskt 
då… och när man var liten. Varför det är så det vet inte jag. Ändå är ju livet som 
ett vaakum dårå. […] Så att nästan hela mitt liv har övergått till psykiska problem. 
Så jag har varit sjuk i många år. 
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På frågan om vad som påverkar hans liv mest svarar Jesper ”Jag har oro att jag inte klarar 
av allting själv. Man känner liksom att det är nånting som inte ska vara…och Downs 
Syndrom är ju det jag har.” 

Angående sin situation idag berättar han om hur han behöver hjälp med det praktiska och 
med att bli motiverad att göra något. ”Jag är aktiv emellanåt, men ja det enda jag gör nu...” 
Med personalens hjälp kommer det fram att Jesper går på folkhögskola vissa dagar i veckan 
där han läser flera ämnen.  
 

Ja det är kul. Så jag är lite aktiv i alla fall. Sen har jag ju inget jobb att gå till 
heller. Sen har jag ju provat en del olika ställen så jag har ingen daglig 
verksamhet heller… då. Det är svårt för personalen att hitta nånting som passar, 
de har ju pratat sinsemellan, har de… [På fritiden?] Ja då städar och grejar jag 
här hemma då. [Personalen pekar på en trumma som står i ena hörnet av rummet 
och Jesper fortsätter] Ja jag spelar trumma, jag tycker ju om musik också. När jag 
är pigg. 

 
Samtidigt som Jesper säger sig vara glad för att ha personal omkring sig och för att inte bo 
själv, det vill säga höra till en gruppbostad förklarar han att han inte har så mycket kontakt 
varken med dem eller andra människor.  
 

Jag har inga vänner. De enda jag har är personalen här… syskon…ja jo det är 
klart det är inte ofta jag har kontakt med personalen…det är inte ofta jag har 
kontakt med syskon heller. […] Och jag tycker att det är många som inte har tid 
med en va liksom. 

 
Avslutningsvis kan han inte redogöra för några stora framtida drömmar men ändock i mindre 
format samtidigt som han konstaterar att liknande drömmar sedan tidigare nu har besannats: 
”… sen har jag ju tänkt på att köpa en ny dator nu då och … det skulle ju vara en bra idé. 
[…] Jag är på Internet och det har ju varit mina drömmar då så nu är det verklighet.” 
 

”Jag lyckas ju förstå en del saker som man inte förstår, hur det är att vara 
utvecklingsstörd” 
 
Jespers berättelse domineras totalt av upplevelser av uppgivenhet, ensamhet och annorlundaskap. 
Hans berättelse tar formen av en sjukdomsberättelse då han har svårt att kliva utanför sin roll 
som en person med ”utvecklingsstörning” och ”psykiska problem”. I detta ”diagnosens rum” finner 
Jesper viss trygghet då det delvis ger honom en förklaring men ändå plågas han av oro och 
funderingar över varför hans liv ser ut som det gör och varför han har den diagnos han har. 
Ibland används diagnosen för att förklara ett oönskat beteende med något som ligger utanför 
hans kontroll. 

Jespers jag- röst är framträdande och stark men i den inkluderas i stor utsträckning röster 
som kommer utifrån. Samtidigt som han uttrycker en tydlig tillhörighet med kollektivet Downs 
Syndrom eller Utvecklingsstörda tar han avstånd från att det skulle gälla honom som person. 
Genom att använda ord som till exempel ”man” eller hänvisa till ”det är som tillhör diagnosen då.” när 
han berättar om sitt liv och sin diagnos så distanserar han sig från diagnosens innebörd för hans 
eget liv och person. Berättelsen kan i det avseendet tolkas som en generell berättelse om 
kollektivet Downs Syndrom. Och som ett motstånd mot att göra den berättelsen till sin egen. Här 
anas en kamp om att få behålla sin rätt att vara människa och ”en vanlig person” som alla andra. Till 
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stora delar tycks ändå Jesper ha kapitulerat inför diagnosens kraft och den medicinska diskursens 
anspråk på att tala om för honom vem och vad han är. Den medicinska rösten i berättelsen 
representeras framförallt av en kurator och personalen på gruppbostaden och den gör sig hörd 
genom att Jesper hänvisar till dem och ofta använder deras ord för att förklara sig själv eller 
formulera värderingar om sig själv och sitt mående. I dessa sammanhang talar han bland annat 
om sig själv som ett problem för personalen då han säger att ”det är svårt för personalen” att hitta ett 
passande arbete åt honom eftersom han är så ”omotiverad”. Omotiverad är det ordval som den 
personal som närvarade vid intervjun använde för att beskriva Jesper, varpå Jesper sedan 
använder detta frekvent under återstoden av intervjun. Jesper har till stor del införlivat den 
medicinska rösten till att bli sin egen och detta blir tydligt genom den självbild han presenterar 
som inte rymmer mycket mer än diagnosen, dess karaktärsdrag samt medicinska förklaringar. 

Jespers upplevelse av att leva med Downs Syndrom sitter både i tanken, kroppen och i 
relationen till andra människor. Med tankens hjälp försöker han hantera, förklara och förstå vad 
det är som händer i hans kropp och de konsekvenser detta får för det sociala livet. Diagnosen har 
även sin egen plats i kroppen vilket också förklarar för honom varför den tar sig de uttryck som 
den gör. ”Det är grunden till Downs Syndrom, man har liten hjärna, så man inte förstår vissa saker som folk 
får förklara. Jag måste ju få djupa förklaringar så jag förstår ordentligt”. 
Jesper tar upp föräldrarna som de människor som är och har varit viktigast för honom i livet. 
Han beskriver att när de fanns så fanns det folk som tog ansvar (för honom) och efter deras 
bortgång saknar han någon som bryr sig om.  
 

Det viktigaste är att ha sina föräldrar kvarlevande. För jag har inga föräldrar nu 
så jag får lära mig att ta eget ansvar, klara av det helt och hållet själv. Det blir 
svårt för mig då när jag har bortgångna föräldrar. 

 
Förlusten av föräldrarna utgör en viktig vändpunkt i Jespers liv. Efter det upplever han sig 
övergiven och utlämnad åt att ta hand om sig själv.  
  

Leifs berättelse 
 
När jag träffar Leif inleder jag rutinmässigt med frågan om ålder. Det visar sig att det inte 
var en så neutral eller lätt fråga som jag först trodde. ”Ja, hur gammal jag är, det faktiskt 
kommer jag inte ihåg.”  Och vi befinner oss plötsligt (på mitt initiativ) i en vild gissningslek 
där vi (jag förtvivlat) försöker komma underfund med åtminstone vilket årtionde han kan vara 
född för att bara veta på ett ungefär… Så småningom landar vi på en ålder någonstans 
mellan 50 och 60 år. Han är även osäker på hur länge han har bott i sin lägenhet och gissar 
själv på några år. Bostaden är knuten till en gruppbostad där de tillhörande lägenheterna 
ligger skilda åt inom ett större område och han bor därför mitt i ett vanligt bostadsområde. 

Leif växte upp hos sin mamma men hade kontakt med pappan samt besökte honom då och 
då. Idag finns bara pappan kvar i livet och de träffas ibland, att det blir så sällan beror på 
avståndet, Leifs pappa bor i ett annat land. Barndomen kan Leif återge i form av namn på 
personer och platser. Vilka relationer han har eller har haft till respektive person är svårare 
för mig som utomstående att förstå. Angående kompisar från skoltiden så säger han ”Ja det 
hade jag” och räknar upp flera stycken med för- och efternamn och avslutar med ”…några 
kära. Ja inte bara, jag hade ju personal också”. 

På dagarna arbetar Leif med datorer.  På kvällarna tittar han på tv eller spelar tv-spel. 
Ibland, på helgerna, umgås han med de andra i baslägenheten. Men han har inte regelbunden 
kontakt med någon utanför gruppbostaden. ”Tyvärr inte.  Nej.” Det händer att han träffar 
personer från andra gruppbostäder då han åker på gemensamt arrangerade resor och 
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utflykter vilket han brukar göra på sommaren. Annars är grannarna viktiga personer för Leif, 
han tycker att de är ”ganska snälla” och brukar genom fönstret följa dem i deras aktiviteter 
ute på gården. Han tror sig inte heller ha någon kärleksrelation/flickvän. ”Inte vad jag vet.”   
I övrigt beskriver Leif sig själv som en glad person som klarar av mycket.  
 

Jarå allting går. Jag får ju hjälp med städning och sånt och matlagning. Jag gör 
frukost och alltihop och så har jag matlådor i frysen däruppe och kör igång 
microugnen. Jarå. Japp. Det är inte svårt för mig inte, jag sätter på micron här. 
Så jag får allting i ordning. Städa och dona här det gör jag sen. 

 
Jag frågar hur han skulle beskriva vad som är bra med honom på andra sätt, mer som person 
och då svarar Leif ”Ja… jag kan ju säga på rak arm att jag är ganska bra ändå på sätt och 
vis men… att jag mår bra…alltid.” 

 När det gäller Downs Syndrom så visar Leif hur han förstår sin diagnos då han förklarar 
att utan den ”Då skulle jag vara som mina föräldrar. Men det är jag inte.” I övrigt berättar 
han framförallt om diagnosen som en fysisk åkomma som resulterar i en annan 
kroppsbyggnad och storlek samt i fysiska sjukdomssymptom. 
 

Till exempel har väldigt stora fötter ner så här [pekar och visar] Platta och tårna 
sticker ut så här. När man har huvudvärk ibland så där rätt ofta. Ja när det är 
varmt och så där, då känner jag det på en gång, mina kromosomer häruppe.  

 
Förutom att Downs Syndrom finns i kroppen så rymmer den även möjligheten att kunna 
bestämma eller utöva inflytande över sitt liv menar Leif. ”Ja jag ser ju stark ut  jag klarar 
det.” Han pekar på sina muskler och menar att de gör att människor lyssnar på honom och 
på vad han vill. 

Downs Syndrom tycks inte vara någon känslig fråga för Leif.  
 

Jag har haft det här hela tiden. Ja och så är jag allergiker också. Jag har pollen. 
Det kom på en gång. […] Ja det är en sån sjukdom jag har bara. Det är… man 
har ju såna här sjukdomar man bär på. När man föds och växer upp då och det 
har jag ju gjort. Då kände jag ingenting utav det. Sen efteråt på lasarettet då 
gjorde jag det, då kände jag det också.  

 
Och han tror inte att man är annorlunda om man har Downs Syndrom. ””Hm… det är nog 
bara hur man känner sig så här att man är människa… fortfarande… ja människa som 
människa barn som barn.” 

Leif beskriver att skillnaden mellan att vara barn och vuxen är storleken eller rättare sagt 
längden. Som barn känner man sig liten menar han och håller upp en hand och visar hur liten 
han kände sig som barn ”jag känner mig lite så här”.  Nu som vuxen ser situationen lite 
annorlunda ut och det ger fördelar. ”När jag är så här stor som jag är nu, då ser jag hela den 
här [bordet, min anm.] jag ser ända hit bort. Ja när jag växte upp kunde jag inte se över 
bänken och inte ut genom fönstret.” Leif konstaterar att nu när han kan det så är han vuxen. 
”Ja nu är jag det. Om jag känner mig själv som, nu är jag det.” Sedan visar han sina korta 
ben i alldeles för långa byxor och påpekar att han känner sig som ”en unge.” 
 

Livsberättelsen som skapad i interaktion 
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I intervjun med Leif går det inte att bortse från den aspekten av berättelsen som inbegriper 
kommunikation och interaktion. Det vill säga berättelsen som något som skapas i en process och 
i samspel människor emellan. Analysen av hans berättelse måste i allra högsta grad och med 
nödvändighet innefatta även min delaktighet i skapandet av hans livsberättelse. Inte enbart i det 
avseendet att jag får stor inverkan på de former berättelsen tar utan snarare för att jag i mötet 
med Leif blir uppmärksam på hur betydelsefullt det är att kunna skapa, upprätthålla och förmedla 
en sammanhängande berättelse om sig själv och hur tydligt denna förmåga eller brist på 
densamma påverkar den sociala interaktion som blir möjlig mellan två individer. 

Den spontana uppfattningen av berättelsen, så som den formulerades under intervjutillfället, 
var att Leif till stora delar är vilse i tid och rum. Samtidigt måste detta förstås som en konsekvens 
av mötet med mig och min värld där jag ställer frågor, tolkar svar och tillägnar mig berättelser 
utifrån ett perspektiv där en berättelse i huvudsak byggs upp i en kronologisk ordning. I min 
förståelse av berättelser ingår även ett flertal andra kriterier och regler som jag tillämpar för att jag 
har lärt mig att det är på det sättet en berättelse ska formuleras för att den ska vara tillgänglig och 
förståelig för andra. Mot den bakgrunden lyssnar jag och tolkar Leifs berättelse som visar sig ta 
form utifrån en egen (och för mig ny) logik. 

Det som kännetecknar Leifs berättelse är att många av de händelser som han beskriver 
hänger ihop som en tydlig, förståelig och logisk enhet men de placeras inte i ett sammanhang som 
binder dem till tid och rum. Dessutom saknas ofta de delar av berättelsen som bygger en struktur 
och som driver berättelsen (som helhet) vidare. Detta gör Leifs berättelse fragmentarisk och svår 
att följa med i. Först med fördröjning blir det möjligt att koppla ihop vissa delar till någorlunda 
helheter via de pusselbitar som finns tillgängliga. Vilket gör att det i stunden, det vill säga i 
intervjun, är svårt även för sig som forskare att tolka och i min tur driva intervjun framåt. Vi 
försöker hitta en gemensam plattform att stå på men lyckas bara delvis. Så här i efterhand när jag 
haft tid att fördjupa mig i materialet har vissa saker klarnat medan andra förblir gåtor. Det som 
visar sig är att det framförallt är den biografiska delen av berättelsen som är ofullständig eller svår 
att tyda. Den del som jag upplever som grundläggande för att kunna ta till mig och förstå Leif 
som person och hans liv. Utan ”krokar” som till exempel ålder, familj och en tidsmässig struktur 
har jag svårt att ”hänga upp” de delar av berättelsen som jag faktiskt får så att de bildar en helhet 
som jag kan se framför mig och förstå. 

I analysen av Leifs berättelse närmar jag mig ändå en bild av vem Leif är eller snarare hur han 
framträder i mötet oss emellan och utifrån både sina och mina tolkningar i samspel. Leifs jag i 
berättelsen är relativt neutralt i sin självvärdering. Inga tydliga positiva eller negativa inslag, han 
bara är och tycks inte fundera så mycket på vem han är och varför. Han kan dock redogöra för 
ett stort antal händelser och upplevelser i form av minnen, tankar eller historier. Dessa förmedlar 
han i detalj, ofta med fler detaljer än vad som är brukligt, enligt mitt sätt att se det. Till exempel 
berättar han grundligt om innehållet i sina byrålådor. I detaljrikedomen kring vardagens alla små 
aspekter finns en ”nakenhet” eller en ”hudlöshet”. I princip bjuder han in mig att titta i varje liten 
vrå av hans liv som han kan berätta om. Han drar ingen gräns, som jag uppfattar, kring vad som 
är offentligt respektive personligt. Kanske för att han, genom sitt beroende av andra människor i 
sin omsorg om sig själv, är van vid att hans personliga ”blir offentligt”. 

När Leif berättar om hur det är att ha Downs Syndrom framstår det som en mycket kroppslig 
upplevelse för Leif. Det handlar både om kroppens storlek och form samt om hur de extra 
kromosomerna yttrar sig som sjukdomssymptom av olika slag. Mycket av det han berättar skulle 
även den medicinska expertisen koppla till just Downs Syndrom men det finns också sådant som 
inte har alls med diagnosen att göra. Detta kan tolkas som att han inte kan urskilja vad som är 
vad. I den betydelsen är hela kroppen och dess signaler tecken på Downs Syndrom. Men det kan 
också förstås som, vilket en del tyder på, att Leif tolkar frågorna om Downs Syndrom som frågor 
om ”vilka problem han har”. För när jag frågar honom om hur det är att ha Downs Syndrom 
inleder han först med att konstatera att han har det, sedan när han ska börja besvara frågan säger 
han ”Så jag har problem med…” och fortsätter ”Sådana där saker jag har problem med det är…”. Som det 
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ser ut tycks Leif utgå ifrån att jag förväntar mig en berättelse om Downs Syndrom i negativ 
mening och det är det han ger mig.  
 

Saras berättelse 
 
Sara är en kvinna mellan 30 och 40 år. Hon bor i en sådan gruppbostad där en del av de 
boende delar lägenhet men har separata rum medan andra har separata lägenheter som 
tillhör gruppbostaden och använder denna lägenhet som bas.  Sara har ett rum i 
baslägenheten som hon delar med två till. 

Sara växte upp hos sina föräldrar och syskon och hade utöver den familjen en 
avlastningsfamilj dit hon åkte då föräldrarna var ute och reste. Angående detta är hon lite 
kluven då hon beskriver det både som bra och jobbigt. Bra när hon var yngre, jobbigare när 
hon blev äldre då hon upplevde att hon behövde lugn och ro vilket inte gick att få i 
avlastningsfamiljen som hade flera barn. Sara beskriver sig själv som 
”förståndshandikappad”. 
 

 När jag föddes så upptäckte mamma och pappa varför jag kom en vecka för tidigt. 
Och så började de upptäcka att jag var förståndshandikappad och jag hade en… 
vad heter det en kromosom för mycket och jag tycker det är inget problem just med 
det. För många brukar inte ha det som jag då… eller vissa andra har… men jag 
trivs med det jag har. Först ville jag inte lyssna [när föräldrarna berättade, min 
anm.] men de hade ju upptäckt det här, mamma hade förklarat varför jag har det 
här.  

 
 Jag frågar Sara vad det är eller innebär att vara förståndshandikappad och hon svarar 
”Inget märkvärdigt. Man är ju som man är, alla är vi ju människor.” 

Sara berättar att hon gick i grundsärskola och att hon hade kompisar där. 
 

Men jag var ofta lite sådär retad, som jag minns. En del fick anledning att, orsak 
att… de brukade ta ifrån mig glasögonen. Det är mest det. Jag vet jag hade en 
bästa kompis.  Så jag kommer inte ihåg så mycket mer. […] Jag har ju aldrig varit 
så nära en kompis sådär.  

 
Innan Sara flyttade hit, där hon bor nu, så bodde hon först ensam och sedan i en annan 
gruppbostad. Hon beskriver hela den perioden som ”Det har varit förskräckligt jobbigt”. 
Hon tar upp ensamhet och väntan på att komma ur den ensamheten. 
  

 Och... ja så hade jag väntat att jag skulle flytta. Jag hade en separat egen 
lägenhet fast under gruppbostad. Men det var inte riktigt gruppbostad som jag 
kände mig. Det var nästan som mest åldersgräns och mera handikappade, som 
sitter mest i rullstol, så inte så mycket att prata med… de var så svåra att samtala. 
 

 En ensamhet som ledde till tankar på Downs Syndrom.  
 

När jag bodde… ensam då tänkte jag nästan för mycket att jag hade det här och…  
när jag flyttade hit till [nuvarande adress] tänkte jag att det är ingen… att varför 
ska man oroa sig, varför ska man tänka på det här. Jag menar jag är ju jag. 
 

Jag ber Sara beskriva vad som är bra med henne och får följande svar. 
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Som är bra med mig att jag är ofta alltid glad… faktiskt… mycket framåt. Fast 
ibland kan jag vara väldigt dålig… och dåligt humör och… ändras snabbt. Men 
annars är jag alltid… [lång paus och andhämtning] …tacksam och ärlig…och 
klok dessutom. Jag tycker om mig själv. Om man får säga det rent ut så älskar jag 
mig själv. 

 
Nu bor Sara tillsammans med andra som hon upplever att hon kan prata med och även om de 
inte alltid är bästa vänner så tycker hon att hon får den lugn och ro hon behöver. På 
vardagarna varierar hon arbete på en daglig verksamhet med studier på komvux. Hon trivs 
med det även om hon egentligen skulle vilja jobba med miljö och natur. Hon uttrycker också 
att det blir begränsat urval av umgänge på arbetsplatsen. 
 

Ja, det här … är det ju bara samma personer,  när man är på stan ser man ju helt 
annat. Ja det är bra med helt annat och inte bara samma personer. Fast ibland är 
det nästan mest samma här och det är lite jobbigare.  

 
Den största skillnaden sedan flytten från den förra gruppbostaden är att hon har hittat 
kärleken. ”Meningen med livet… den är viktig. Bäst med att leva är att vara kär, förälskad”. 
Med honom, ”fästmannen” som hon säger, tillbringar hon en stor del av sin tid, de arbetar 
på samma arbetsplats och umgås mycket på fritiden om det inte är en sådan dag att hon 
känner för att vara lite för sig själv. De brukar gå på bio ”det fixar vi själva.”  […] ”Och den 
här fästmannen, han är ju också förståndshandikappad.” Familjen, föräldrar och syskon 
träffar hon inte så mycket alls. ”Ibland är det bra med avstånd emellan fast det är roligt att 
träffa dem.” 

När vi talar om Downs Syndrom och hur man kan märka att någon har det förklarar Sara 
att ”det beror på hur man ser ut… på ansiktsformen.” […] ”Det syns mera på min fästman 
faktiskt”.  Hon säger att hon inte känner så många med den diagnosen men hon har en 
kompis som har det också.  Jag frågar om hon tror att personer med Downs Syndrom har 
något gemensamt och hon svarar ”Jag tycker att jag är mest lik min fästman. Det är 
gemenskap och kärlek emellan… och han har väldigt bra, vad heter det?...humor.” Angående 
den hjälp hon har av personal på gruppbostaden bland annat så menar hon att det beror på 
fysiska problem hon har i synnerhet en höftoperation hon gjorde för en tid sedan.  
 

Ja just nu klarar jag av rätt mycket faktiskt och dammsuga och allting men det 
enda jag har hjälp med det är när jag fick operera min höft så fick jag inte klara 
av allt själv. De är med och hjälper till lite grann med sånt som man behöver. Jag 
vet jag har haft en god man [stödperson i juridiska frågor m.m. som kommunen 
bistår med, min anm.] då men räkningar och sånt fixar jag själv. Det är därför jag 
har en som heter kontaktperson som hjälper mig med det där.  

 
Om personalen säger hon också: 
  

 Jaaa, det känns bra och kunna bestämma mycket själv och personalen är med så 
man vet att de finns. Jag tycker det känns jättebra… faktiskt. Trivs med dom på 
vissa, olika personal. En del är för hårda men inte är jag så här negativ inte utan 
jag är positiv.  
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Jag frågar om hon skulle vilja välja ut de bästa och bara låta dem jobba där. Sara säger ”Nej 
jag tycker det spelar ingen roll för om jag skulle tycka som är bäst… [paus] typ undan och bo 
med honom [fästmannen, min anm.] och ha egen familj. Men det kan ju vara rätt så svårt.” 

Sara berättar att hon och fästmannen ska förlova sig och drömmen är att flytta ihop med 
honom och skaffa barn. ”Och det är mest den här höften, jag vet inte hur kroppen kan ställa 
in efter gravid då. Men det är en del av mina drömmar.”  Sara beskriver tydligt hur jobbigt 
hon tycker det är att gå och vänta och hoppas att drömmarna ska bli verklighet. ”Det känns 
att varför händer ingenting, att jag vill… bara bo där och dela rum och dela säng på en gång 
istället för att sova själv.” Så nu väntar hon på att personalen på gruppbostaden ska hjälpa 
henne att förverkliga den drömmen.  
 

Det krävs så mycket, en del och servicemöte och det här… och de [personalen, 
min anm.] säger att… de försöker hjälpa om lite och de tycker det är helt okej. 
Fast resten vet jag inte men, det ska de, de försöker att fixa det. […] Ja, jag tycker 
att jag får bestämma själv. Men det gäller att inte sitta och hoppas för hur händer 
det här? 

 
Hon säger att hon är rädd att bli besviken. 
    

”Man är ju som man är, alla är vi människor” 
 

När Sara berättar fritt om sitt liv delar hon in det i tre delar. Det är barndomen som hon inte 
minns så mycket av. Det är tiden innan hon flyttade till sin nuvarande bostad och det är tiden 
efter flytten. Flytten som Sara pratar om innebär en tydlig vändpunkt för henne. Där går 
gränslinjen mellan hennes då och nu. I kontrast till det förflutnas sorg har det ”nya” livet gett 
henne en mening med livet och det är kärleken. Nuet präglas av livskraft och framtidsdrömmar. 
Men i likhet med den ensamma perioden i hennes liv är även nuet fyllt av väntan och frustration 
vilket tycks karaktäriserande för hennes liv och berättelse. I tid befinner hon sig alltid på väg och 
berättelsen har en tydlig riktning framåt om än starkt färgad av det förflutna. 

Sara vill förmedla att hon trots en del jobbiga händelser har haft och har ett bra liv. Det är 
viktigt för henne att visa att hon är självständig och inte låter diagnosen påverka hennes liv alltför 
mycket. Negativa inslag i berättelsen vänds till positiva. Och omvänt; Positiva vänds till negativa. 
På så vis finns det en tydlig dubbelhet och spänning i Saras berättelse. I berättelsen hörs flera 
röster, jag- rösten som är mycket tydlig men också en ”motståndets röst” som är där och 
korrigerar i berättelsen och återupprättar balansen om tonen börjar närma sig ”en offrets 
berättelse”. Saras berättelse kan betecknas som en självständighetsberättelse som i sig utgör ett 
motstånd mot de förväntningar hon utgår ifrån att omvärlden har på henne. Det vill säga 
förväntningar att hon inte ska klara sig själv. Motståndet syns också i hennes presentation av 
självbild där hon tydliggör att hon är som alla oss andra som inte har Downs Syndrom. ”Inget 
märkvärdigt. Man är ju som man är. Alla är vi människor.” 

Saras upplevelse av att vara kropp är knuten till kroppens begränsningar. Kroppen utgör för 
henne skälet till att hon har hjälp av personalen i gruppbostaden och det är också kroppen som 
hon uppfattar kommer att hindra henne från att förverkliga sina drömmar om att få barn. Nära 
relationer är avgörande för hur Sara mår och för hennes upplevelse av att livet har en mening. 
Där är fästmannen viktigast även om familjen finns med i periferin. I övrigt saknar hon nära 
kompisrelationer. 

Trots att Sara själv väljer att dela in sitt liv i tre delar så skulle jag som mottagare av hennes 
berättelse vilja lägga till en fjärde och det är framtiden eller det hon själv kallar sina drömmar och 
som befinner sig i en tid och ett rum ”som ska komma” eller ”kanske aldrig kommer”. Saras 
förmåga att se sitt liv som olika delar eller tidsperioder ger henne möjligheten att se över sitt liv 
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och reflektera över dess innehåll. Och det underlättar för mig som mottagare att ta emot och 
förstå hennes berättelse. Intervjun med Sara bildar på ett sätt en motpol till Leifs berättelse då 
den visar mig hur bra det flyter i samspelet när berättelsen följer de regler jag är van vid och i 
synnerhet regeln om den kronologiska strukturen. Ömsesidigheten i skapandet av en 
livsberättelse är påtaglig. 
 

Einars berättelse eller Berättelsen om Einar 
 
Berättelsen om Einar baserar sig på dels en kort intervju och dels en halv dags observation 
på hans arbetsplats. Ingen annan har ombetts besvara några frågor som inte han själv eller 
observationen kunnat besvara. Däremot framkom information om Einar genom andra 
personer under observationstillfället, vilket är oundvikligt.  Einar är mellan 50 och 60 år. 
Han bor i en gruppbostad där en del boende har varsina rum och en del har en egen lägenhet 
men använder denna huvudlägenhet som bas. Einar har ett rum och förutom honom så bor 
det två personer till i baslägenheten. 

På dagarna går Einar till sitt arbete på en dagverksamhet. Arbetsuppgifterna där kan 
variera lite då arbetsplatsen får in olika uppdrag. Oftast rör det sig om olika former av 
sorterings- eller monteringsarbeten. Einar promenerar själv till och från arbetet de gånger 
han inte har sällskap av de andra som bor i samma gruppbostad samt arbetar på samma 
ställe som han. Även på lunchen promenerar han iväg själv till sin favoritrestaurang. 
Promenader och mat eller fika- stunder är några av hans favoritaktiviteter. Gå på bio, vara i 
solen och äta glass är andra. På kvällarna efter arbetet brukar Einar lyssna på musik. 

Under intervjun distraheras Einar av tanken på den stundande fikan med 
arbetskamraterna trots att personalen presenterat honom som en person ”som älskar att 
prata om sig själv”. När vi pratar om arbetet säger han att han hellre vill gå ut på promenad. 
Det framgår att han tycker det är roligare än att arbeta. När jag vid senare tillfälle är där för 
observation använder han mig som ursäkt för att få slippa arbeta. Han vill att jag ska ställa 
frågor och skriva om honom så han kan ägna sig åt det istället för de arbetsuppgifter som 
ligger och väntar på honom. En detalj i Einars klädsel markerar en partipolitisk tillhörighet 
och jag frågar då om detta. Han säger att det är en gåva från en syster. En politisk diskussion 
får fäste bland Einars arbetskamrater och alla verkar de överens om detta parti som det 
bästa. Einar instämmer men kan inte motivera varför han tycker så. Ändå har han röstat på 
partiet ifråga och det säger han att han fick hjälp med av en kontaktperson på gruppbostaden. 
Gåvan ligger uppenbarligen Einar varmt om hjärtat men det tycks snarare vara en symbol för 
kontakten med den syster han tycker mycket om och inte en symbol för ett politiskt 
ställningstagande. Han bär gåvan som ett smycke. Medan arbetskamraterna sköter sina 
uppgifter tittar Einar mest upp i taket och arbetet går långsamt framåt. I det stora hela ger 
Einar intrycket av att vara mycket trött, ointresserad av sin sysselsättning men i den mån han 
orkar är han skämtsam med arbetskamraterna och personalen. Personalen berättar för mig 
vid sidan av att han har blivit tröttare den sista tiden och fått lov att gå ned i arbetstid. I 
övrigt talar de fritt om honom med mig fast han är där. De beskriver inför oss alla 
närvarande vilken typ av person han är. Särskilt lyfter de fram bilden av Einar som 
arbetsskygg och lat.   
 

Livsberättelsen som observerad och formulerad av andra 
  
Einars berättelse skiljer sig från de andra i flera avseenden. Dels är den tolkad och formulerad via 
observation huvudsakligen. Vilket gör att den inbegriper den interaktion som äger rum mellan 
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Einar och hans närmaste omgivning. I praktiken är det därför flera personer som är delaktiga i 
processen där Einars livsberättelse skapas och tolkas. Det är Einar, jag, hans arbetskamrater och 
inte minst personalen på dagverksamheten. Einars berättelse tar snarare formen av Berättelsen 
om Einar och just därför är hans berättelse viktig. Den synliggör något som berör flera av 
informanterna fast i varierande grad och det är vad som händer när någon inte själv kan fullt ut 
förmedla en berättelse om sig själv. Det som händer är att andra träder in i deras ställe och bistår 
där förmågan brister. 

När Einar själv får beskriva vad han tycker om att göra så handlar det till exempel om 
promenader, glass och bio. Det är nöjen och njutning i fokus. När personalen och 
arbetskamraterna ger sin bild av honom handlar det om att han helst inte vill göra någonting alls, 
fast det i själva verket kan vara så att han vill göra något annat. Här kan vi tänka oss att 
situationen på arbetet egentligen handlar om ointresse och att han inte upplever sitt arbete som 
meningsfullt. Däremot är han intresserad av den sociala aspekten av arbetet, det vill säga 
umgänget med arbetskamraterna och det är där han lägger sin energi genom att vårda de 
relationerna med skämt, skratt och kramar. Einars röst i berättelsen är svag. Inte för att han inte 
pratar för det gör han utan mer för att han inte blir hörd. 

Berättelsen om Einar ställer frågor till mig. Frågor om vilka kriterier en berättelse ska uppfylla 
för att kunna kallas livsberättelse. Kan en berättelse som i huvudsak skapats och formulerats av 
någon annan fortfarande göra anspråk på att vara den personens livsberättelse?   I synnerhet om 
det som personen själv ifråga ger uttryck för inte är detsamma som berättelsen formulerad av 
andra. Och hur kan vi skilja ut vad som är vad? Med forskningsfrågan i minnet inser jag nu att jag 
delvis är tillbaka där jag började fast med ett annat perspektiv. Livsberättelsen kan ju till stora 
delar sägas motsvara identiteten då jag ser den som både en förutsättning och ett uttryck för en 
människas identitet och hur den tar form. Fortsättningsvis skapas ju livsberättelsen och 
identiteten i socialt samspel med andra människor. Det vill säga både jag och min omgivning är 
aktiva i den processen. Men frågan är till vilken grad det krävs att jag själv är delaktig för att 
berättelsen fortfarande kan göra anspråk på att vara min berättelse och när den övergår till att 
vara någon annans berättelse om mig. Vem har rätten att forma en annan människas identitet mer 
än denne får utrymme att forma den själv? Kan en identitet som i huvudsak skapats av andra 
verkligen göra anspråk på att utgöra dennes identitet?  

 

Max berättelse 
 
Max är en man mellan 20 och 30 år. Han bor i en gruppbostad där alla tillhörande 
lägenheter ligger i samma trappuppgång med en baslägenhet på samma plats. Där bor han 
tillsammans med 5 andra personer men i egen lägenhet. 

Max har växt upp hos sina föräldrar och nyligen gjort den hittills största omställningen i 
sitt liv genom att flytta hemifrån till eget boende. ”Det var annorlunda hit… att flytta hit. Det 
var helt nytt för mig och andra”. Men han trivs mycket bra med sitt nya liv och med sitt 
arbete på ett café för där får han laga mat. Matlagning har varit hans intresse sedan 
barnsben och då han berättar om skolan är det hemkunskapen han minns. ”Laga mat är det 
roligaste jag vet.”  Men när Max berättar om sin barndom börjar berättelsen redan i hans 
mammas mage.   Han är fascinerad av bebisens liv i kvinnans mage för han tar upp det flera 
gånger under samtalets gång till exempel när vi pratar om vad det innebär att vara vuxen. 
Max menar att han är en vuxen man, det blir man i hans ålder. Och han kan inte ha bebis i 
magen. ”Tjejer kan få bebis men inte män. […] Ja en vuxen man. Ja, är jag.” 

Max berättelse kretsar i huvudsak kring hans plats i släkten och i andra former av nätverk 
såsom kompisgemenskap och relationerna till de andra boende i samma gruppbostad. 
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[Namn] Det är min mamma. Alltså min mammas son det är jag. Min storasyrras 
lillebror det är jag. Och jag är… morbror, det är roligt. […] Mamma heter 
[namn] och pappa heter [namn]. Och så har jag en gudfar och mor också. Gudfar 
är [namn] och gudmor är [namn]. För jag är uppväxt med dem för jag föddes. 

 
För Max är Downs Syndrom främst ett fysiskt handikapp som bland annat kopplas till 
kroppens storlek och fysiska problem. Även ryggbesvär och liknande som inte har särskild 
koppling till den medicinska definitionen av diagnosen, räknar Max in i sin beskrivning av det 
han har. Vidare säger han ”Jag är själv Downs Syndrom. Handikapp. 1, 65. ” På min fråga 
förtydligar han att man är kortare i växten om man har Downs Syndrom. När jag ber honom 
berätta om när han förstod att han själv har den diagnosen svarar han ”Jag har det där hela 
tiden, hela mitt liv. [namn på personal] har sagt det. […] Det funkar… funkar bra. Det är en 
som har samma här.” Men enligt Max är Downs Syndrom också detsamma som att tycka om 
och vara duktig på att dansa.” ”Man dansar så som jag, man dansar så bra och det gör jag 
hela tiden. […] Jag gillar att dansa. Jag är glad pojk.” 

Den hjälp Max har av personalen på gruppbostaden kopplar han också till sina fysiska 
sjukdomar och besvär, samtidigt som han menar att han klarar av allt. ”Ja, jag klarar av allt 
själv, jag diskar, jag torkar. Och städar gör jag varje… måndag när jag kommer hem från 
[ort]. […] Jag är bra på allt, det är det jag säger”. När Max ska beskriva sig själv säger han 
”… snäll som jag ja… och trevlig… mm glad, det är jag jämt.” Max stora fritidsintresse är 
musiken. Han både lyssnar på musik och spelar instrument. Och trots att han redan är med i 
ett band som repar regelbundet så vill han starta ett band till. I övrigt har han framtiden väl 
utstakad. Han ska bo där han bor och arbeta på samma ställe tills han blir 65 för då ska han 
gå i pension. ”Ja det är alltid så hela tiden, hela livet ut, ända tills jag blir 65. Ja då slutar 
jag jobba… då blir det stor fest här. Jag gillar fester, jag gillar allt…”.  När det gäller 
eventuella barn och familj säger han ”Jarå, men det kommer längre fram. De vet själva, jag 
ska gifta mig. De kommer att ställa upp. Det hänger på personalen… hela tiden […] Alltså 
jag älskar ju ungar, det gör jag.” 
 

”Jag brukar kallas för kung och jag är kung. Kungen, det är jag”  
 
Max berättelse är koncentrerad kring relationer och kropp. Det är tydligt hur viktigt det är för 
honom att ha en position i familjen, släkten eller andra nätverk såsom kompisar och andra 
”boende” på gruppbostaden. Relationerna är viktiga då de definierar honom, vem han är och 
hans plats i ett sammanhang. Vidare uttrycker Max upplevd samhörighet med de nya kompisar 
som han delar gruppbostad med. Han refererar ofta till dem, vad de brukar göra tillsammans och 
beskriver i detalj var de bor i relation till hans lägenhet. ”Och [namn] bor vägg i vägg. Och så har jag 
[namn] där, vägg i vägg [pekar]. Ja vi tre, vi bor högst upp.” Även där uttrycks ett behov av att vara och 
finnas till i ett sammanhang. Hans lägenhet relaterar till andra lägenheter. Liksom hans diagnos 
relaterar till andra diagnoser. Max säger om några av de andra som bor i gruppbostaden att de 
”har samma” [Downs Syndrom, min anm.]. 

Kroppen aktualiseras som plats för både problem och glädje. Kroppen inrymmer Downs 
Syndrom och andra sjukdomar som Max har sedan födseln och som gör att han behöver hjälp. 
Men detta är något som Max inte pratar så gärna eller mycket om. Samtidigt, viket han betonar, är 
kroppen ett bevis på att han växer, att han är man och kompetent. Storleken och musklerna 
bekräftar detta. Med kroppen kan han dansa vilket gör den till en källa till glädje. I kroppen finns 
också grunden till livet för därifrån, inifrån mammornas magar, kommer bebisarna,  Max och alla 
andra människor. 
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Max budskap överlag är att han är nöjd med livet så som det ser ut. Och han är nöjd med sig 
själv. Hans självbild visar en stark man som klarar allt, är bäst på allt och inte har något som han 
uppfattar som brister. Det kan handla om brister som att ”inte gilla högt ljud”. Det är ”ingen fara” 
för det gör Max. Han är inte trött heller. Aldrig någonsin.  

 
Inte på morgonen, inte på kvällarna, inte på helgerna […] Jag är aldrig ledsen för 
nånting. Nej, det finns inte [Men om någon gör något dumt?, min fråga] Då är jag 
arg. Jag kan bli det [Max visar upp sina muskler] Arg.  Så gör jag då. 

 
Och så vidare. Det handlar mycket om att visa sig felfri och oberoende av andra människor. 
Behovet att visa sig oberoende kan mycket väl knytas till hans ålder och det unga människor 
upplever då de flyttar hemifrån till eget boende. Hans frigörelseprocess från föräldrarna får dock 
en annan dimension än för de flesta andra eftersom han inte flyttar till eget i den bemärkelsen att 
han nu ska ta hand om sig själv. Istället ska han vänja sig vid och lära känna nya människor som 
istället för föräldrarna tar över huvudansvaret för hans tillvaro. Det bekymrar inte Max men 
kanske blir det därför särskilt viktigt för honom att känna och visa att han kan för att tydliggöra 
för sig själv och andra att han trots det är vuxen och självständig. 

Max berättelse befinner sig till största del i nuet och han har ingen brådska framåt även om 
pensionen framstår som ett mål att sträva emot. Han tycks heller inte ha något emot om livet i 
framtiden skulle se ut som det gör precis nu. Här kan det tänkas att Max berättelse skiljer sig 
ytterligare från det andra unga vuxna berättar som har hela livet framför sig. Ofta brukar det finns 
förväntningar på vad livet ska innehålla och drömmar som de önskar förverkliga. Medan Max 
föreställer sig livet som oförändrat i förhållande till nu. 

Kungen är det smeknamn Max har gett sig själv i vuxen ålder. 
 

Berättelser om existentiell förlust  
Existensen berör ”vårt vara i världen” det vill säga hur vi förstår samt erfar oss själva och den 
värld vi lever i. Förlust brukar vanligtvis åberopas då vi förlorat något som vi en gång haft. 
Berättelserna ovan ger uttryck för att det är möjligt att tala om en annan form av förlust som 
relaterar till den moraliska aspekten av existensen, det är berättelsen om ”hur det kunde ha varit 
istället”. Det gäller i förhållande till diagnosen men även i förhållande till de grundläggande 
upplevelserna av livet som tid, rum, att vara en människa i en kropp samt när det gäller det 
sociala livet och relationer till andra människor. 
 

Livet som kropp 
 
Majoriteten av berättelserna kännetecknas av en framträdande upplevelse av livet som kropp. Där 
kroppen utgör det rum vari personens egenskaper, erfarenheter och drömmar lagras. Den 
subjektiva upplevelsen av kroppen är starkt präglad av kroppen som sjukdom, kroppen som 
annorlunda och kroppen som förklaring. Kroppen är Downs Syndrom och förnimmelsen av den är 
i första hand i form av symptom på sjukdomar, skador och ett utseende eller en kroppsform som 
skiljer sig från andra. Med andra ord ger de uttryck för Downs Syndrom som en avvikelse i 
förhållande till den friska normen. En avvikelse som påverkar hela kroppsupplevelsen inte bara 
de delar som den medicinska expertisen räknar till diagnosen.  Kroppen är inte ”som den kunde 
ha varit” om den varit frisk. De talar om att det är något i kroppen ”som inte ska vara” och utan 
Downs Syndrom ”då skulle jag ha varit som mina föräldrar, men det är jag inte”. Upplevelserna av 
kroppen relaterar här till de föreställningar de har om hur kroppen borde vara. Men inte är. Om 
vi ser till hur de blandar kroppsliga tecken på Downs Syndrom med tecken på sjukdomar som 
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vem som helst kan ha så ser vi hur de här går utanför sin egen förståelse av kroppen och att 
föreställningarna om kroppen som annorlunda kommer utifrån. Kroppen som förklaring 
hänvisar till hur kroppen ses som förklaring till beteenden de inte vill koppla till sin egen person 
och som ansvarig för att deras liv ser ut som de gör. Kroppen som förklaring är också orsaken till 
att de är beroende av andra människors hjälp i sin vardag. Kroppen ses här som avgränsad från 
personen i övrigt. Informanterna beskriver hur det inte är de som personer som är beroende av 
hjälp utan att det är kroppen eller diagnosen. Downs Syndrom; upplevelsen av kroppen separeras 
här från personen själv som för att hantera de svårigheter som diagnosen innebär för den egna 
självbilden. Livet som kropp bidrar till att livet och upplevelsen av att vara människa 
fragmenteras.  
 

Livet i begränsade rum 
  
Livet i begränsade rum berör ytterligare aspekter som konstituerar människans erfarande av 
världen. Det handlar om rummet, tiden och gemenskap/relationer. Särskilt framstår upplevd 
ensamhet som den gemensamma nämnaren för hur dessa aspekter vävs in i individens 
livsberättelse. I vissa fall är ensamheten ständigt närvarande medan den för andra har sin plats i 
förfluten tid. Några kämpar också för att komma ur sin ensamhet eller för att hålla den på 
avstånd. Skilda är också de strategier de använder för att hantera den ensamhet de upplever. 
Ensamheten har sin riktning dels gentemot människor och samhället i stort då de upplever att de 
är utlämnade åt sig själva och inte har någon att samtala med. Men i lika hög grad riktar sig 
ensamheten gentemot människor som liksom dem har ett funktionshinder av något slag. 
Berättelserna pekar på hur diagnosen i sig kan stå i vägen för möjligheten att skapa nära relationer 
med de som av utomstående ofta betraktas som ”likasinnade”. Ensamheten har också en rumslig 
aspekt som uppmärksammar de avskilda och segregerade miljöer informanterna lever större delen 
av sina liv inom. För de flesta av dem är den tid de tillbringar med personalen och andra boende 
på gruppstaden eller arbetskamrater på dagverksamhet, den enda sociala samvaro de har. 
Diagnosen begränsar både det rum inom vilket de har möjlighet att röra sig och de alternativ till 
gemenskap som finns inom räckhåll. En informant berättar hur han inkluderar grannarna i sitt 
sociala liv genom att följa med dem i deras göromål från sin utkiksplats vid köksfönstret. Medan 
en annan kan sitt släktträd utantill och inte minst sin egen position i detsamma. Som det framstår 
är ensamhet nära kopplat till upplevelsen av att vara i ett sammanhang eller i ett nätverk av 
relationer. Ensamheten eller upplevelsen av den, kan minskas genom att vi upplever att vårt liv 
har en mening för andra människor och att vi är någon för någon annan samt genom att någon 
annan är någon för mig. Den kollektiva identiteten kan här, önskvärd eller ej av individen själv, 
bli en väg ut ur ensamheten då kollektivet blir en plats där mitt ”jag” kan vara i samhörighet.  
Den kollektiva gemenskapen, om än bara språklig eller på avstånd, kan utgöra det alternativ till 
ensamheten som placerar mitt liv i ett meningsfullt sammanhang som jag delar med andra. 

Flera av berättelserna gav uttryck för tiden som ett tomrum eller som oändlig. Livet framstår 
som ”här och nu” samt evigt på samma gång. Som om tiden inte har någon förankring i livet eller 
tvärtom. På så sätt förlorar livet sin motpol i döden. För om jag inte ser min ändlighet hur kan jag 
då se mitt liv? Tiden kommer också till uttryck i form av kaos alternativt en egen inre logik som 
jag inte förstår.  Men jag tänker så här, och här kommer kopplingen till begränsade rum, att på 
samma sätt som relationer visar sig viktiga för att uppleva mening i ett sammanhang så kan tiden 
som kaos eller tomhet eventuellt begränsa den möjligheten. Liksom jag i vissa av 
intervjusituationerna fick svårigheter att ta emot en persons livsberättelse då den saknade för mig 
viktiga beståndsdelar och/eller ”krokar” att hänga upp delarna i, så kanske livet som oändligt och 
fragmentariskt utgör samma begränsning för den personen ifråga. Kanske är det därför som flera 
av livsberättelserna också tar den splittrade form som de faktiskt gör, innan jag har sammanfogat 
dem och i mina ögon sett. 
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Livet som motsägelse 
  
Berättelserna om livet med Downs Syndrom karaktäriseras av en spänning eller en motsättning i 
förhållande till en eventuell identitet som avvikare. Det kommer till uttryck dels inom berättelsen 
i relation till de egna uttalandena och dels utom berättelsen i relation till andra berättelser. Inom 
berättelserna är utsagorna tvetydiga. ”Jag är oberoende fast jag behöver hjälp av andra för att 
klara min vardag.” ”Jag är självständig fast jag inte kan fatta avgörande beslut om min framtid.” 
”Jag lyckas ju förstå en del saker som man inte förstår.” ”Jag är vuxen. Men jag känner mig som en unge.” 
En tolkning av detta kan vara att förståelsen av vad till exempel självständighet är, är en annan än 
den majoriteten eller jag som forskare har. Men det förklarar inte den motsättning som 
fortfarande finns i uttalandena i sig, det vill säga inom berättelsen samt inom respektive uttalande. 
Upplevelsen av vem jaget är i relation till omsorgssystemet tycks här ambivalent vilket visar på 
svårigheter i identitetsskapandet i förhållande till detta. Hur kan individen bevara en självbild av 
en fri, sammanhängande individ i ett liv där de stora besluten tas av andra? Och hur kan 
individen få ge uttryck för sin subjektiva upplevelse av vem han/hon är när dennes ”vara” 
definieras av omgivningen utifrån normer om den friska kroppen och den friska hjärnan. Jo 
individen gör motstånd. I alla berättelser som presenterats här, är detta tydligt som en kamp 
mellan att acceptera eller protestera mot definitionen av dem som annorlunda. Individen hävdar 
sin normalitet och sin ”mänsklighet” samtidigt som denne beskriver sig själv som ”olik” i 
jämförelse med andra människor. Uttryck för självrespekt blandas med andras värderingar och 
beskrivningar av vem ”jag” är.  Beskrivningar som individen försöker eller ibland redan har 
införlivat till att bli sina egna. Den här kampen kan också ses som en ambivalens mellan vilket 
kollektiv individen vill tillhöra, de ”normala” eller ”gruppen Downs Syndrom”. Vilket återigen 
pekar på betydelsen av att vara del i en mänsklig gemenskap och i ett sammanhang. Men 
konsekvensen av motståndet blir att individen ”försvinner”. Och konsekvensen av vacklandet 
mellan tillhörigheter gör att hon inte får någon tillhörighet alls. I sin strävan att försöka smälta in i 
mängden blir hon osynlig. Å ena sidan vill individen markera sin ”vanlighet” eller normalitet å 
den andra har hon till viss del tagit till sig den medicinska definitionen av sig själv. Den identitet 
som tar form är därmed inte en identitet i vanlig mening utan en identitet i ett mellanrum mellan 
att acceptera och stå emot, en identitet som egentligen bara svarar på vad andra människor 
hävdar att hon är. Vem subjektet är, bakom eller mellan detta motstånd, får vi därför aldrig veta. 
 

Avslutningsvis om resultatet 
 
Den existentiella förlust vi talar om här berör förlusten av att få uppleva sin kropp så som den är 
istället för mot bakgrund av hur den kunde ha varit. Förlusten ligger också i nära relationers 
frånvaro samt i identiteten som endast svarar på de andras berättelser om individen, vilket gör 
individen och dennes identitet osynlig. Den största förlusten, följaktligen, utgörs av att de inte får 
möjlighet att berätta sina livsberättelser själva utan att detta görs av andra eller genom andras ord 
om dem, medan de själva förblir tysta. 

Att komma ”utifrån” och tala om existentiell förlust för någon annan är riskfyllt. 
Åtminstone om vi på allvar tror att vi inte kan överföra våra egna perspektiv och 
förväntningar och tillämpa dem i en värdering av någon annan människas liv, med vårt eget 
liv som mall. Det är inte det jag gör här. Jag har bett informanterna berätta och jag har lyssnat 
sedan har jag försökt att förstå berättelsen inifrån sig själv. Och även om tolkningarna liksom 
berättelserna domineras av ett sjukdomsperspektiv är min personliga uppfattning om Downs 
Syndrom inte att det är en sjukdom utan att det är ett uttryck för mänsklig variation. 
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Förståelsen av deras liv eller identitet utifrån existentiell förlust representerar inte heller en 
förståelse av hela deras liv utan ska ses i ljuset av frågeställningens fokus på avvikelse. 

 

När berättelsen tystnar- en sammanfattande diskussion 
Mina forskningsfrågor var: Hur kommer upplevelsen av att leva med Downs Syndrom till uttryck 
i individernas egna berättelser? Vad karaktäriserar deras identitetsskapande? Samt hur relaterar 
deras berättelser och identitetsskapande till det omsorgssystem som de är en del av? Jag valde 
också med utgångspunkt i Stämplingsteorin, att angripa frågan utifrån ett avvikarperspektiv, det 
vill säga med fokus på huruvida de berättar om sig själva som avvikare eller inte.  
  
Sammanfattningsvis presenterade resultatet följande svar på mina frågor. Livet med diagnosen 
Downs Syndrom kommer till uttryck i informanternas berättelser som en upplevelse präglad av 
att vara kropp. Detta relaterar dels till deras beskrivningar av Downs Syndrom som en fysisk 
erfarenhet, där framträder berättelsen om ”kroppen som är Downs Syndrom”. Dels relaterar det 
till de normer som dominerar i samhället om vad som är normalt och inte. Och den självbild som 
informanterna ger uttryck för domineras av frågeställningen om sig själva som avvikare i 
kroppslig bemärkelse. Detta resulterar i ett uttryck av kroppen och personen som åtskilda, vilket 
kan ses som ett försök att hantera hur deras upplevelse av sig själva inte stämmer överens med de 
föreställningar de har införlivat från omgivningen om hur en kropp ska vara. Enligt Stier (2003: 
43) är kroppen egentligen inte att förstå som en del av identiteten utan en förutsättning för den. 
Han framhåller också att identiteten går utanför kroppen både i tid och rum. Men i och med att 
det är svårt att föreställa sig själv utan kropp så får vår upplevelse av den stor betydelse för hur vi 
ser på oss själva som helhet. Här ger individerna uttryck för en upplevelse av kroppen som 
avvikande vilket också påverkar deras beskrivningar av sig själva som detsamma.   

Vidare karaktäriseras berättelserna/deras identitetsskapande av upplevd ensamhet som här 
relaterar till individens ”vara” i ett sammanhang. För att fylla det tomrum som avsaknaden av 
nära relationer skapar försöker de med olika strategier att hitta eller skapa sin plats i en 
gemenskap. Här visar informanterna på olika lösningar. Det handlar om upplevelse av gemenskap 
med grannar, att hålla reda på sin plats i släktträdet och om tillhörigheten till de intellektuellt 
funktionshindrade, till exempel. Att få stå i relation till en annan människa är central för 
upplevelsen av att vara människa i en värld tillsammans med andra människor. En ”mänsklighet” 
som de med varierande styrka argumenterar för då de med olika medel utövar motstånd mot 
identiteten som avvikare. 

Mot bakgrund av detta, och i synnerhet till det jag kallar begränsade rum, så menar jag att 
detta visar hur de ”särskilda” miljöer som personen vistas i får betydelse för deras upplevelse av 
tillhörighet och utanförskap. Flera av dem i min studie lyfter fram personalen som deras ”enda 
vänner” och som viktiga när det handlar om relationer med andra människor. Med andra ord 
begränsas individens valmöjligheter när det kommer till relationer och utbudet av sammanhang 
som denne kan och får bli en del av. Den medicinska diskursen som dominerar i samhället, och i 
allra högsta grad inom omsorgssystemet, begränsar således individens utrymme att skapa sin egen 
livsberättelse på annan grund än den medicinska. 
 
När det gäller huruvida berättelserna bekräftar en avvikaridentitet eller inte, så kan vi förstå detta 
på flera sätt. Det vi ser är ett accepterande eller försök till accepterande av identiteten som 
avvikare, där individen (-erna) bekräftar den medicinska diskursen om sin diagnos och om sig 
själv. Åtminstone gäller detta så länge vi talar om kropp. Informanterna accepterar diagnosen 
Downs Syndrom som en avvikande kroppslig företeelse som de har. Vi ser också hur individen 
gör motstånd mot detta och hävdar sin normalitet eller sin ”vanlighet” och hävdar att denne är 
”som vilken människa som helst” eller ”inget märkvärdigt”. I de flesta berättelserna ser vi 
exempel på både och. Svaret på frågan blir därför tvetydigt. Ja, vi får här syn på avvikaridentiteter 
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i de berättelser som samhället skapat om dessa personer och som sedan överröstar 
informanternas röster i de livsberättelser vi får ta del av. Samtidigt ger individerna själva, mer eller 
mindre explicit, uttryck för alternativa berättelser om sig själva. Och frågan är då huruvida 
motståndet lyckas skapa en ”normal-identitet”, enligt en syn på avvikelse och normalitet som 
varandras motpoler? 

Det som blir tydligt är ambivalensen i berättelserna, hur de både bekräftar och förnekar, 
vilket jag menar är ett uttryck för obalans eller kamp mellan rådande berättelse och motstånd. 
Som jag ser det innebär detta att individen fastnar i en kamp om vem denne ställer upp på att 
vara utifrån sin egen och andras uppfattning om vem hon är. Mitt identitetsbegrepp som 
omfattar en social process innebär även att individen måste vara delaktig själv om vi ska kunna 
tala om en livsberättelse/identitet. Jag talar här om en nödvändig balansgång mellan individuell 
påverkan och social påverkan i skapande av identiteter. Det jag ser är hur informanternas 
identiteter konstrueras som, vad vi kan kalla en icke-identitet eller en mellanrumsidentitet, 
eftersom deras upplevelser av sig själva visar sig som ett svar på andras berättelser till sådan grad, 
att det är tveksamt om de är att förstå som deras berättelser om sig själva. Med andra ord har inte 
individerna själva bekräftat sig, utan invändningar, som avvikare. Men de har gjort det till viss del.  
 

Avvikelse som karriär och stigma 
 
Som resultatet ovan förtydligade så har fokus i den här uppsatsen varit avvikelse. Vidare bottnade 
min frågeställning i Stämplingsteorin som Becker formulerade. Stämplingsteorin behandlar 
liksom Narrativ konstruktionen av den Andra även om begreppen som används istället är 
avvikare, avvikarkarriär och stämpling. Poängen är att avvikelse skapas i interaktion med andra 
människor och därmed alltså inte är en essentiell egenskap hos en människa. Vad som anses 
avvikande har, enligt stämplingsteorin, sin grund i ett samhälles regler om vad som är accepterat 
och inte. Det är människor som i ett historiskt och kulturellt sammanhang, definierar reglerna 
och i centrum står individens beteende samt huruvida det följer eller bryter mot dessa regler.  När 
en person bryter mot regler som anses viktiga i ett specifikt sammanhang och detta 
uppmärksammas av omgivningen som ett betydelsefullt regelbrott så stämplas denne som 
avvikande. Och bemötandet gentemot denna tar form enligt de premisserna. Men i ett annat 
sammanhang kan samma beteende vara en del av det förväntade och normala och det blir 
därigenom tydligt att det är människors tillämpning av regler och efterföljande sanktioner som 
pekar ut avvikaren. I regel krävs det ett flertal regelöverträdelser med åtföljande stämpling från 
omgivningen för att detta beteende ska permanentas och det slutliga steget i processen är att 
individen bekräftar och därmed stämplar sig själv som avvikare. Becker menar att det är först då 
vi kan tala om en ”ren” avvikare eller en avvikaridentitet (Becker, 1997 [1963]: 8,14). 

Även om Becker ser reglerna som socialt skapade i ömsesidig interaktion så menar han att det 
finns de som är drivande i moraliska frågor och de som är mer utelämnade åt att följa de regler 
som skapats. De som skapar och upprätthåller dessa regler benämner Becker som 
moralentreprenörer, därför att de kämpar för en viss moralisk ordning och i praktiken tvingar 
andra människor att leva efter deras värderingar. Det betyder inte att moralentreprenörerna gör 
detta av elakhet utan det kan i grunden finnas ett gott syfte bakom där målet är ett bättre liv för 
alla, inklusive avvikaren. Men oavsett vad som ligger till grund för ett beteende som stämplar 
människor som avvikare så blir detta en tvingande kraft som placerar människor i utanför- och 
”innanförskap” i relation till varandra. Detta eftersom vi tenderar att glömma att reglerna är just 
skapade av människor och inte något ursprungligt eller med nödvändighet giltigt (a.a.: 148). 

Om vi ser till det omsorgssystem som aktualiseras direkt då ett barn föds med diagnosen 
Downs Syndrom så kan vi säga att individen i princip föds in i ett system som är avsett att 
organisera det avvikande. Och istället för att det, som Becker beskriver, sker ett antal 
regelöverträdelser som slutligen leder till en stämpling av individen som avvikare så träder 
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samhället in i förebyggande syfte och ger den formella stämpeln som avvikare. Detta sker långt 
innan individen själv har haft chansen att bryta emot eller ens fått kännedom om samhällets 
regler. Men när vi ser till den subjektiva aspekten av karriären blir det tydligare att individen (här: 
det lilla barnet) inte inledningsvis är medveten om att denne ses som avvikande. Den 
medvetenheten kommer först långt senare och Becker talar ju också om att individer kan vara 
omedvetet stämplade som avvikare en tid innan de själva blir medvetna om detta och bekräftar 
sig som detsamma. Det som blir intressant att titta på är därför hur och när individen blir 
uppmärksam på detta och om vi överhuvudtaget kan ta för givet att denna medvetenhet kommer. 
Som tidigare forskning visade, och som min undersökning bekräftade, så tycks det finnas en 
medvetenhet om detta men att svårigheten ligger i hur denna medvetenhet ska hanteras samt om, 
hur och i så fall till vilken grad, det är möjligt att utöva motstånd mot identiteten som avvikare. 
Vilket utrymme finns för detta inom omsorgens begränsade rum? 
 

Jämsides med stämplingsteorin har även Erving Goffman varit av stor betydelse för min 
teoretiska förståelse av de villkor som personer, som betraktas som avvikande, lever under. Och 
jag har sett det som stimulerande att studera mitt resultat i relation till hans tankar om identitet 
och stigma. Det jag ser att Goffman kan bidra med, som tillägg till den tidigare diskussionen, är 
hans fördjupande definition av begreppet stigma samt beskrivning av individens möjligheter att 
hantera sin situation som stigmatiserad. Den moraliska karriären utgör här ett viktigt element för 
förståelsen av detta. Om vi minns att en aspekt av narrativ teori fokuserar möjligheten till 
motstånd genom alternativa berättelser och att Becker ger en beskrivning av processen mot att bli 
eller betraktas som fullständig avvikare (eller inte), så kan Goffman sägas stå närmast 
Stämplingsteorin. Grunden är densamma då Becker talar om sociala regler och Goffman om 
relationer och de båda är överens om att stigma inte har sin grund i individuella egenskaper utan i 
det mellanmänskliga. Men till skillnad från Becker ser Goffman ingen nytta med eller ens 
möjlighet att studera ett så vitt omfattande begrepp som avvikelse, han menar att avvikare 
generellt inte har någon gemensam nämnare av sådan betydelse att det gör dem till en tydligt 
definierad grupp att studera på samma villkor (Goffman, 2006 [1963]: 145). Goffman avgränsar 
sig därför till att fokusera avvikelse i betydelsen egenskaper som anses ”djupt misskrediterande” 
och nyttjar därför begreppet stigma istället för avvikelse (a.a.: 12). 

Utgångspunkten för Goffmans teori är att vi i mötet med en okänd människa får ett första 
intryck som vi sedan baserar vår uppfattning om denne på. Vi tillskriver individen en social 
identitet. Vidare har alla stigman ett och samma huvuddrag nämligen det att individen har ett drag 
eller en egenskap som får oss andra att utesluta honom från gemenskapen för att han i något 
avseende avviker från våra förväntningar. Individen stämplas som avvikande och den avvikande 
egenskapen blir den som framträder tydligast för oss, det vill säga vi ser inte längre individens alla 
andra egenskaper och kvaliteter. Vi andra räknar oss, enligt Goffman, till kategorin ” normala” 
och en väsentlig del i vår betraktelse av den stigmatiserade är vår uppfattning om honom som 
”inte fullt mänsklig” (Goffman, 2006 [1963]: 14). Han menar att vi skapar en stigmateori som 
förklarar individens underlägsenhet och stärker oss i vår övertygelse om att avvikelsen utgör ett 
hot mot vår normalitet. Här är våra ord och benämningar viktiga i vårt försök att hålla den/det 
onormala på avstånd. Goffmans exempel på detta är bland annat idiot och krympling. Exempel 
på vår tids stigmatermer, skulle jag vilja hävda, är (förstånds) handikappad och utvecklingsstörd. 
Goffman lyfter fram hur detta diskriminerande förhållningssätt, som i hög grad bygger på 
diskriminerande stereotyper, begränsar vederbörandes livsmöjligheter, och det oavsett om den 
utifrån tillskrivna egenskapen är vad vi uppfattar som negativ eller positiv (a.a.: 14ff). 

I likhet med Becker menar Goffman att stigmat inte nödvändigtvis är ett stigma i alla 
situationer utan att det i vissa sammanhang kan vara själva inträdesbiljetten till gemenskapen 
vilket innebär att en stigmatiserad inte alltid behöver vara stigmatiserad. Goffmans poäng är att 
stigma och normalitet är delar av samma helhet och att vi alla kan spela respektive roll och ingen 
individ är låst i den ena eller den andra rollen. Han pekar också på att stigmat uppkommer i 
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relation till den grupp man tillhör eller önskar tillhöra och att stigmatiseringen upplevs som 
starkast i närvaron av dem som ses som normala. Därför är det vad som sker i mötet mellan de 
normala och de stigmatiserade som Goffman valt att undersöka och beskriva närmare (a.a.: 16ff). 

Goffman argumenterar för att de stigmatiserade oftast har liknande erfarenheter och kan 
sägas genomgå ett antal faser i vad han kallar en moralisk karriär där de lär sig att acceptera och 
leva med sitt stigma. Här lyfter Goffman fram ett antal olika karriärvägar beroende på de val 
individen gör och han visar också på hur denna tillhörighetsfråga aktualiseras i flera omgångar 
under en individs liv. I vissa perioder tycks tendensen vara att alliera sig med ”likasinnade” medan 
det i andra perioder är de normalas gruppgemenskap som efterfrågas. Det är i denna ambivalens 
avgörandet ligger för vilka strategier individen använder sig av i sitt identitetsskapande. Antingen 
önskar han tillhöra de normala och väljer då strategier för att kunna hävda sin egen normalitet 
eller också accepterar han sitt stigma och finner fördelar med grupptillhörigheten hos ”de egna”. 
Dessa ställningstaganden formar sedan utvecklingen av den moraliska karriären (a.a.: 46). 
Goffman menar att individen istället kan och bör upptäcka fördelarna med att vara öppen med 
och acceptera sitt stigma gentemot omvärlden. Han ser det som den bästa lösningen och hävdar 
att individen på så sätt visar acceptans och respekt gentemot sig själv samt minskar de spänningar 
som annars kan uppstå och skapa problem i kontakter med de normala. När individen nått dit 
anser Goffman att denne nått den moraliska karriärens slutgiltiga mål (a.a: 108). 

Sammanfattningsvis behandlar Goffman i synnerhet de stigman som inte är uppenbara i den 
sociala interaktionen och han anser det i princip ointressant att forska kring stigman som i de 
flesta fall är det. Här hänvisar han till att den gruppen är så liten att det därför inte blir 
sociologiskt relevant (a.a: 80). Jag håller inte med Goffman om detta. Även mindre och i 
synnerhet marginaliserade grupper har ett intresse för samhället som helhet. De marginaliserade 
grupperna utgör i sig en motpol till och på så vis en förutsättning för de dominerande gruppernas 
existens. I relation till de underordnade grupperna definieras majoriteten. Förutom detta lägger 
Goffmans teori om stigma det huvudsakliga ansvaret på den stigmatiserade individen att lösa de 
spänningar som dess stigma orsakar i det sociala livet. Det kräver att individen har stor kunskap 
om hur samhället fungerar och förmåga att hantera sitt identitetsskapande på ett medvetet sätt i 
förhållande till detta. Kunskapen om samhället har individen, enligt Goffman, genom att vara en 
del av samhället i sitt dagliga liv. Här är jag tveksam till i vilken utsträckning detta kan anses gälla 
personer med Downs Syndrom. Även om det kan finnas insikt om sitt eget stigma, som tidigare 
forskning och min undersökning visat, så ser vi också de svårigheter dessa individer har att 
hantera det sociala livets regler, här om hur vi berättar om oss själva för varandra. För dem som 
hanterar detta någorlunda bra återstår ändå konsekvenserna för den egna upplevelsen av en 
identitet och detta i synnerhet i relation till vilken grupp som utgör referensen för denna identitet. 
För precis som Goffman skriver, så instämmer jag i att grupptillhörigheten är mycket viktig (om 
inte avgörande) för den identitet som blir möjlig.  
 

Mot nya perspektiv 
 
Den tidigare, sociologiska forskningen om intellektuellt funktionshindrade, som jag 
sammanfattade i uppsatsens inledning, har hittills koncentrerat sig på individens delaktighet i 
samhället samt stigmatisering och dess konsekvenser. Däri belyses självbild och livskvalitet som 
varandras förutsättningar. I allt högre utsträckning ifrågasätts också synen på de 
funktionshindrade som avvikare, detta i enlighet med ”den språkliga vändningen” och det ökade 
intresset för kategoriseringar samt skapande av mening via narrativ. 

I stora drag beskriver befintlig forskning upplevelser av utanförskap i förhållande till ”det 
vanliga samhället” och till personer utan funktionshinder, inklusive den egna familjen. I flertalet 
studier tycks man ta för givet att individen upplever tillhörighet till personer med samma eller 
liknande diagnos. Eventuellt avståndstagande betraktas enbart som motstånd gentemot andras 
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åsikter om dem och om de stereotyper som en sådan tillhörighet påtvingar dem. Här visar min 
undersökning att individerna upplever diagnosen eller dess konsekvenser som ett hinder även i 
relation till de som utifrån betraktas som ”deras egna”. Det här gör att utanförskapet i relation till 
”det vanliga samhället” blir ännu större, därför att det inte finns en upplevelse av gemensam 
”avvikartillhörighet”. Individen upplever sig vara ensam. I motsats till Goffman och stora delar 
av den forskning som bedrivs på området menar jag därför att det inte bara är intressant och 
relevant att studera vad som händer mellan de stigmatiserade och ”de normala” utan att vi även 
behöver se till relationerna inom gruppen intellektuellt funktionshindrade. De få studier som 
intresserat sig för detta har till exempel lyft fram hur individen genom olika strategier kan höja sin 
egen självkänsla genom att jämföra sig med dem som de uppfattar har större svårigheter än 
individen själv. Här antyds snarast en konkurrens eller tävlan om att ”vara mest normal” för att 
kunna konstruera/bibehålla en positiv självbild, mer än vad det visar på en upplevd gemenskap. 

Goffman tar även upp hur individen pendlar mellan olika tillhörigheter, som ”normal” eller 
som ”avvikare”. Och som jag tolkar honom menar han att den stigmatiserade också uppnår 
tillhörighet i dessa grupper, i synnerhet i avvikargruppen där denne kan åtnjuta fördelarna av att 
de andra förstår hans situation, men att han ibland också strävar mot och tillfälligt också kan 
uppnå tillhörighet till de normalas gemenskap. Åtminstone så länge han lyckas dölja sitt stigma. 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang menar jag att det inte är självklart att det är så, 
berättelsernas jag tagit del av tyder snarare på att individen fastnar mitt emellan olika 
gruppkonstellationer och blir utan naturlig tillhörighet. Det Goffman i övrigt talar om som ett 
sidosteg från den moraliska karriären, då individen hävdar sin egen mänsklighet eller normalitet, 
tolkar jag istället som uttryck för individens motstånd mot stämpeln som ”avvikare” som andra 
människor ger honom. Men en viktig skillnad kan vara att Goffman talar om roller medan jag 
tränger djupare ner i den mänskliga existensen, eller åtminstone strävar efter att göra det då jag 
talar om identitet. 
 
Utanförskapet, som tidigare forskning beskriver, förstås vanligtvis som en stigmatiserande 
situation där grunden läggs för en avvikaridentitet. Och lösningen som lyfts fram är ökad social 
delaktighet. Men fortfarande kvarstår frågan om hur detta ska göras.  Min undersökning visar, i 
linje med tidigare forskning, att omsorgssystemet och dess personal har ett stort ansvar för att 
hjälpa individen att komma in i samhället. Uppenbarligen är det den personal som omger dem 
som de ser som sina vänner, inte andra funktionshindrade och inte några andra utanför dessa 
”begränsade rum”. När det gäller Goffmans beskrivning av hur individen hanterar sitt stigma 
lägger han (som påpekats tidigare) detta ansvar på individen vilket kräver att individen har 
kunskap om både samhället och strategier för att klara av detta. Jag har utifrån denna 
undersökning förstått det som att individen har kunskap om sitt stigma och om dess sociala 
konsekvenser men att denne ofta brister i förmågan att kunna hantera detta då det sociala livet 
bygger på förmågan att kunna skapa, upprätthålla samt förmedla en sammanhängande berättelse 
om sig själv. Det är det här jag ser som min undersöknings viktigaste bidrag till befintlig 
forskning. 

Då jag i undersökningens inledning ställde frågan var det huvudsakligen innehållet i 
berättelserna som jag intresserade mig för. Jag frågade mig hur de skulle berätta om sig själva och 
om dessa berättelser skulle förmedla upplevelser av att vara avvikare, eller inte. Men som jag 
påpekade i resonemanget om ”det öppna frågandets princip” så väcktes nya frågor på vägen. 
Frågor som snarare hade att göra med berättelsens form och berättandets villkor. Resultatet visar 
betydelsen av att behärska berättandet som teknik, i vilket det ingår både berättelse som innehåll, 
form och handling. Vidare visar informanternas berättelser (och analysen av dem) hur viktigt det 
är att kunna vara en del i en social gemenskap och i samhället. Jag vill hävda att då individen inte 
behärskar de socialt accepterade reglerna om hur vi berättar om oss själva för varandra så kan 
detta skapa och/eller förstärka ”en avvikelse”. Detta eftersom berättelserna är så grundläggande 
för vårt sociala och individuella liv. Vägen till ökad social delaktighet och bättre möjligheter till att 
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skapa sin egen berättelse torde ligga i förmågan att behärska berättandets oskrivna regler, en 
kunskap som vi tillgodogör oss genom samspel med andra. Som berättelserna visade finns det i 
samspelet med omsorgspersonalen en tendens att dessa tar över och berättar i individens ställe. 
Det blir också tydligt att det medicinska perspektivet och diagnosen dominerar i de berättelser 
som tar form. En medvetenhet om detta hos personalen skulle kunna leda till nya möjligheter för 
individen. För fördjupad kunskap skulle jag därför vilja se mer forskning på området. Det är 
viktigt att undersöka vilka möjligheter som finns för personer med Downs Syndrom att 
formulera samt artikulera sina egna livsberättelser i relation till omsorgssystemet så som det ser ut 
idag, för att i framtiden kunna skapa bättre förutsättningar för detta.  

Jag ser det också som viktigt att närmare studera alla de relationer som blir möjliga eller 
”omöjliga” för en person med Downs Syndrom samt hur och varför. I synnerhet med fokus på 
relationerna inom gruppen intellektuellt funktionshindrade. När både individen själv och dem 
som denne samspelar med har svårigheter med berättandet så är det förståeligt att det kan bli 
svårt att skapa relationer. Och även i andra sociala sammanhang kan det uppstå problem. Så här 
med syftet att analysera en intervju eller ett samtal kan jag i efterhand leta samband och skapa 
sammanhang som fördjupar min förståelse. På så vis kan jag ta emot även en berättelse som i 
början tycktes svår och osammanhängande. Men i det vardagliga mötet människor emellan 
fungerar det inte så. Där lyssnar vi och tolkar direkt och anpassar vårt möte efter det, om det ens 
blir något av som vi kan kalla för möte. På så vis kan livsberättelsen ses som en risk eller 
möjlighet, risk att bekräfta en redan etablerad berättelse om sig själv eller möjlighet att skapa en 
ny. 
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Undersökningens giltighet 
 
Narrativ teori och metod, här inspirerad av hermeneutiken, handlar om att tolka människors 
tolkningar av sig själv för att förstå hur de erfar världen och sig själva. Att forska i berättelser kan 
därför inte bedömas utifrån en objektiv sanning eller om det är rätt eller fel tolkning då den 
sanning som förmedlas är kontextuell (Johansson, 2005: 313f). För att bedöma undersökningens 
giltighet kan vi därför endast se till händelsen i sig: intervjun och det möte som tog form. Genom 
att utförligt dela med mig av informanternas berättelser har jag försökt öka möjligheten för 
läsaren att själv bedöma om de tolkningar jag har gjort är rimliga samt om de bildar en god gestalt 
(Ödman, 2005: 86f). Här finns det naturligtvis utrymme för ett flertal olika tolkningar, dels 
beroende på vilket perspektiv den som tolkar utgår ifrån och dels beroende på vad denne väljer 
att lyfta fram. Jag har, som jag tydliggjort, velat lyfta fram frågan ur ett avvikarperspektiv, vilket 
kan tyckas som att jag bekräftar den stämpling som sker ifrån samhällets sida och att jag själv på 
detta sätt bidrar till att förstärka ett sådant synsätt. Det är inte min avsikt. Däremot är det min 
förförståelse att det är som avvikare dessa människor behandlas i samhället idag. Därför menar 
jag att det är en nödvändig utgångspunkt för att få syn på och kritsikt kunna granska hur detta 
sker. Här hur det gestaltar sig inom individen själv. 

På så vis kan det också tyckas som att jag fastnat i den onda hermeneutiska cirkeln och endast 
bekräftar min egen förförståelse (a.a: 83), något som jag hoppas att min redovisade öppenhet 
inför materialet motbevisar. En öppenhet som dessutom ledde mig in på en annan förståelse av 
problematiken än den jag hade innan, nämligen den om språket, kommunikationen och 
berättelsens roll i exkluderingen av de som ”vi” ser som annorlunda. En förståelse som jag inte 
hade innan och troligtvis inte hade landat i om jag inte valt just den narrativa metoden. Samtidigt 
kan resultatet ses som en kompletterande beskrivning av hur stämpling (till avvikare) sker i en 
språklig process. Berättelsen som förmedlare av ”identiteter” i den sociala interaktionen, är 
avgörande för hur individen exkluderas från samhället i stort. Frågan är hur Becker skulle 
definiera dessa identiteter av motsägelse där individen besvarar stämpeln med motstånd och på 
ett sätt ”fastnar” däri. Går det då att tala om en avvikare enligt stämplingsteorin? Troligtvis skulle 
han mena att de befinner sig ”mitt i karriären” och här upplever jag ett tomrum i teorin som i sig 
inte förklarar vad det innebär: att befinna sig i ständigt ”blivande som avvikare”. Kanske även 
detta kan bli föremål för fortsatt forskning. 

Varken Becker eller Goffmans teorier har, som vi ser, använts i den direkta analysen eller för 
tolkningen av materialet. Det betyder inte att de inte fyller någon funktion. Även om dessa 
begrepp inte använts som verktyg i den konkreta analysen så har de funnits med som ett ramverk 
att jämföra mina resultat och tolkningar mot, på samma sätt som den tidigare forskningen gjort. 
Min förhoppning är att dessa teoretiska avsnitt har hjälpt, inte bara mig utan även läsaren, att 
nyansera och fördjupa sin kunskap om avvikelsens problematik. Även om de inte, i relation till 
undersökningen, bidrar med svar så bidrar de ändå med frågor. Som jag ser det är också frågor en 
form av kunskap då vi genom dem kan belysa nya perspektiv. Här hoppas jag att mina 
resonemang och ibland retoriska frågor snarare inspirerar än förvirrar och att det kan öppna för 
nya synsätt. 

På samma sätt har inte min avsikt varit att presentera ett färdigt och uttömmande resultat. Jag 
har presenterat det sätt på vilket frågorna besvarades för mig, nu, och hur de samtidigt väckte fler 
och nya frågor, frågor som jag med lust och nyfikenhet vill fortsätta utforska.  

 
Ett annat kriterium för en undersöknings giltighet handlar om insiktsfullhet i betydelsen; hur den 
nya kunskap som kommit fram ger både forskare, informant och läsare ny insikt och förståelse, 
genom att lyssna och ta till oss den andres berättelse kan vi också förstå mer av oss själva och den 
värld vi lever i (Johansson, 2005: 315). För mig personligen har undersökningen åstadkommit en 
djupare och mer nyanserad insikt i dessa individers livsvärld. Men den har också förändrat mitt 
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sätt att se på mig själv. I början såg jag narrativ som en ren teori och metod att samla in och 
analysera mina data med. Under arbetats gång kom det att förändra mitt sätt att tänka och förstå 
mig själv och min omvärld som berättelser. De berättelser som här presenterats understryker hur 
livsberättelsen skapas i interaktion med andra och vad som händer då någon ”brister” i förmåga 
att förmedla en berättelse enligt de socialt accepterade reglerna om hur en berättelse ska vara. När 
berättelsen tystnar tar någon annan vid. Men vad händer då med berättaren? Alla livsberättelser 
ovan är starkt präglade av andras berättelser om dem, det blir tydligt framförallt i den medicinska 
diskursens dominans i deras förståelser av sig själva. Vissa livsberättelser är nästan helt och hållet 
ett verk av någon annan, någon som står bredvid och talar om för individen vem och vad hon är. 
Samtidigt så kan inte personer med diagnosen Downs Syndrom förväntas stå utanför de diskurser 
som råder i samhället. Men det är viktigt att se i vilken grad de berättar om sig själva eller blir 
berättade om. Identiteten som människa kan endast skapas i en gemenskap med andra människor. 
Precis som berättelsen kräver att det finns någon som lyssnar. Först då vet vi berättelsens 
innebörd. Men min berättelse kan inte berättas av någon annan för då är den inte längre min. När 
min berättelse berättas av någon annan så tystnar jag med.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Ulrika Netterstedt och går på Mälardalens Högskola. Anledningen att jag tar kontakt 
med dig är för att jag ska skriva en uppsats som handlar om personer som har Downs Syndrom 
och jag undrar om du vill låta mig intervjua dig, alltså ställa några frågor om hur det är att leva 
med Downs Syndrom. Det jag är mest intresserad av är hur du upplever det att ha kontakt med 
till exempel habilitering eller dagcenter eller kanske att bo i en gruppbostad om det är det du gör. 
Det kommer jag att fråga om och några saker till.  
 
Jag kommer att träffa och intervjua 5 vuxna personer som har Downs Syndrom och om du vill 
vara en av dem så kommer det att ta 1-2 timmar lite beroende på hur mycket du orkar och vill 
berätta för mig. Du får själv bestämma var vi ska träffas i så fall och vilken tid som passar dig. 
För att göra det lättare för mig att komma ihåg kommer jag att använda en bandspelare som 
spelar in vårt samtal men sedan kommer det bandet att förstöras.  
 
Om du väljer att vara med kommer du att vara anonym, det betyder att den som läser den färdiga 
uppsatsen inte kommer att känna igen att det är du som har svarat på frågorna. Du kan också när 
som helst ändra dig om du inte vill vara med längre. 
 
Skulle du vilja vara med i min undersökning så ring mig eller be någon du känner att ringa mig på 
telefonnummer xxx-xxxxx. Du kan också ringa om du har fler frågor om min undersökning eller 
om vad en intervju är så svarar jag på dina frågor. 
 
 
Med vänlig hälsning Ulrika Netterstedt  
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Bilaga 2 Intervjuguide   
 
Känns det bra att bli intervjuad idag? Du kan avbryta intervjun när som helst. Har du några  
frågor innan vi börjar?  Förklara kort om uppsatsen: först några korta frågor om ålder m.m. sen 
du berätta fritt , sen några frågor, ca 1-2 timmar beroende på vad du orkar. 
____________________________________________________________________ 
 
BAKGRUNDSINFO: (Kön), ålder, boende, utbildning, sysselsättning, familj, civilstånd 

- Hur bor du?  
- Har du familj? Flickvän/pojkvän? 
- Hur ser en typisk dag ut för dig? Vad gör du? Vad tycker du om det, hur är det? 
- Vad gör du på fritiden? Har du vänner som du träffar? Intressen? 

 
ÖPPEN INLEDNING 

- Berätta 5 saker om dig själv/Beskriv dig själv med 5 ord 
- Om du skulle få skriva en bok om ditt liv vad skulle den handla om då? 
- Vad är bra med dig? 
- Vad är dåligt med dig? 
- Hur tror du att de som känner dig skulle beskriva dig? 
- Hur tror du att de som inte känner dig skulle beskriva dig; folk i affären el. på stan? 

 
UPPVÄXTEN 

- Vill du berätta om hur det var när du växte upp? Minns du något särskilt? 
- Hur var det att vara barn/ungdom?  
- Vad var bäst och sämst? 
- Vad brukade du göra? Hur hade du det med kompisar? Var träffades ni? 
- Vilken skola gick du i? Hur var det att gå i den skolan? 
- Finns det något du skulle vilja ändra på om du kunde? 
- Något som du skulle vilja tillbaka till/ha tillbaka om det gick? 
- Fanns det några människor som var särskilt viktiga för dig i barndomen? Varför? 

 
ATT LEVA MED DOWNS SYNDROM  

- Kommer du ihåg första gången du förstod att du har Downs Syndrom? Kan du berätta 
om hur det kändes eller vad du tänkte? 

- Kan du beskriva hur det är för dig att leva med Downs Syndrom?  
- Tror du att det finns några skillnader eller likheter med att leva utan Downs Syndrom? 
- Tänker du på att du har DS, i vilka situationer i så fall? Berätta om någon 

händelse/situation då det blir extra tydligt för dig. 
- I vilken situation tänker du minst på att du har Downs Syndrom, jag menar när spelar det 

minst roll? 
- Har det någon betydelse för dig som person att du har Downs Syndrom? Tror du att du 

hade varit en annan person om du inte hade haft det? 
- Har du några vänner som har Downs Syndrom?  
- Brukar ni prata om hur det är att ha Downs Syndrom eller om hur det är att ha kontakt 

med Hab? Vad tror du de tycker? 
- Har du andra vänner med andra diagnoser? Tror du att det är någon skillnad för dem 

jämfört med er som har Downs Syndrom? Vad? Eller varför inte? 
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- Hur ser du på ditt liv som vuxen? Vad är skillnaden mellan att vara vuxen och att vara 
barn? 

- Vilka människor är viktiga för dig idag? Varför? 
- Vad i livet är viktigast för dig eller vad tycker du är meningen med livet? 

 
BEROENDE/BEHOV AV OMSORG 

- Vad klarar du av att göra själv och vad får du hjälp med? Har du kontakt med 
habiliteringen? Personlig assistent? God man? 

- Får du den hjälp du behöver eller skulle du behöva mer eller kanske mindre hjälp än du 
får? 

- Känner du att du har möjlighet att påverka den hjälp du får? 
- Hur tycker du det är att få hjälp av andra?  
- Vilket är ditt första minne av kontakten med t.ex Habiliteringen? Kommer du ihåg vad 

det var och vad du tyckte om det? 
- När du ser tillbaka på det idag; vad tror du det har betytt för dig att ha kontakten med 

habilitering m.m.? Hur hade det varit om du inte haft dem? 
- Har du känt att det har varit nödvändigt/tvunget att ha kontakt med habilitering eller 

frivilligt?  
- Är det möjligt att du hade klarat dig utan hab? Hur hade det varit i så fall? 
- Har du några tankar om hur du kunde ha fått hjälp på ett annat sätt? 
- Vad är beroende  respektive självständighet för dig? 
- Känner du det som att du är beroende av stöd från omsorgen? Vad tänker du om det?  
- Hur tycker du att de som hjälper dig bemöter dig? Skiljer det sig åt från hur dina vänner 

eller familj bemöter dig? 
- Känner du att du har möjlighet att påverka hur ditt liv ser ut; vad du gör och hur du bor 

t.ex? 
 
FRAMTID: 

- Hur tror du ditt liv kommer att vara om 5 eller 10 år? Kan du se dig själv i framtiden? 
- Hur vill du att det ska vara då, har du några drömmar om saker du vill göra t.ex eller hur 

du vill bo? 
 

________________________________________________________________________ 
 
Jag har inget mer att ta upp; har du några frågor eller något annat du kommit att tänka på som 
du vill säga? Om jag får ytterligare frågor eller inte förstår sammanhangen sedan när jag 
skriver rent det här är det ok att jag ringer dig då? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


