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SAMMANFATTNING 

Jag vill med min uppsats undersöka vilka handlingsutrymmen män med rörelsehinder 

upplever sig ha i förhållande till samhälleliga förväntningar på dem som män och som 

rörelsehindrade. Med grund i kvalitativa intervjuer och läsning av framförallt feministisk 

handikappforskning försöker jag tolka och förstå männens berättelser och ställningstagande 

utifrån sin kontext. Männen upplever alla negativa föreställningar om rörelsehindrade i olika 

sammanhang och måste utveckla strategier för att göra motstånd mot dessa. Genom att 

exempelvis hävda sig verbalt istället för fysiskt och omdefiniera oberoende, försöker de bryta 

de stereotypa bildernas makt över deras liv, samtidigt som de i sitt motstånd ibland drar fördel 

av att vara män. I direktkontakt med fördomar i sin vardag kan männen även välja att ha 

överseende med folks fördomar. Flera av männens strategier upplevs som individuella och 

formuleras inte som handikappolitiska ståndpunkter till skillnad från frågor där 

handikapprörelsen varit mer aktiv, där flera män upplever diskriminering och gör ett annat, 

mer aktivt, motstånd.  

 

ABSTRACT 

My aim with this essay is to try to show how some men with physical impairments choose to 

act and think about the stereotypes concerning disabled people. Through the men’s accounts 

given in qualitative interviews and through studying feministic research in disability studies I 

have the intention to understand the men’s accounts in relation to their social context. They all 

experience negative stereotypes of disabled people in various contexts and develop different 

strategies to resist them. For instance by trying to reformulate the notion of independence or 

claim one’s position verbally instead of through physical violence. In their resistance to 

prejudice they have an advantage as men, as masculinity is associated with autonomy. The 

men’s strategies are often individual and not thought of in terms of disability politics. 

However, issues the disability movements have shown greater concern, are more easily 

thought of in terms of discrimination and more actively acted upon.  
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INLEDNING 

Mitt inledande intresse var att undersöka hur män med rörelsehinder förhåller sig till olika 

manlighetsideal. Detta efter att ha läst Annika Perssons uppsats Det tredje könet1, där hon 

teoretiserar rörelsehindrade kvinnors syn på femininitet och sexualitet. Jag intresserade mig 

först för de eventuella likheter som skulle kunna finnas mellan män med rörelsehinder 

erfarenheter och kvinnor, då de i likhet med kvinnor definieras utifrån sina kroppar och 

därmed är utanför den manliga normen. Intresset riktade sig framförallt mot könsidentiteten 

och hur bilder av rörelsehindrade som beroende, asexuella, intellektuellt underlägsna, och 

kroppsligt svaga och oattraktiva står i kontrast med den hegemoniska manligheten. Samtidigt 

intresserade jag mig för hur handikapprörelsen försöker skapa nya ramar för vilka 

erfarenheter som upplevs som diskriminerande. Då intervjuerna allt mer fokuserades på 

handikapprörelsen och frågor om identifiering som rörelsehindrad skiftade delvis min fokus. 

Tillgång till litteratur har även påverkat uppsatsens resultat, då jag funnit mycket intressant 

litteratur kring identifiering som rörelsehindrad och handikappolitik men mindre som 

teoretiserar om män med funktionshinders vardag. I min uppsats vill jag försöka förstå och 

tolka de handlingsutrymmen män med rörelsehinder upplever sig ha och skapar i förhållande 

till olika samhälleliga förväntningar på dem som män och rörelsehindrade. Detta framförallt i 

förhållande till hur olika institutioner, främst medicinskt professionella och 

handikapprörelsen, formulerar vad det innebär att ha ett rörelsehinder.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mitt syfte är att försöka förstå hur männen valde att förhålla sig till samhälleliga förväntningar 

kring att vara man och en identitet som rörelsehindrad i förhållande till sin sociala kontext. 

Med hjälp av feministisk teoribildning av framförallt funktionshindrade kvinnor vill jag tolka 

männens upplevda handlingsutrymmen som män och som rörelsehindrade. Jag försöker 

genomgående att ha ett maktperspektiv, vilket innebär att jag ser mina intervjupersoner som 

både utövare av makt och begränsade av samhälleliga förväntningar. 

 

De frågeställningar jag valt att utgå ifrån är:  

 

1. Hur förhåller männen sig till samhälleliga föreställningar om dem som män och som 

personer med rörelsehinder, då dessa ofta står i motsats till varandra?  
                                                 
1 Persson, Annika Det tredje könet, en kvalitativ studie av tolv rörelsehindrade kvinnors erfarenheter och syn på 
identitet, femininitet och sexualitet (1999) 
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2. Hur använder de sina erfarenheter för att ifrågasätta och omformulera eller understödja 

normer och i vilken mån arbetar de med och mot maktordningar som kön och 

funktionshinder? 

 

3. Hur förhåller de sig till en identitet som rörelsehindrad och till handikapprörelsen?  

 

Min förhoppning är att uppsatsen ska kunna besvara dessa frågor och ge en ökad förståelse för 

rörelsehindrade mäns livsvillkor och därmed bidra till ett kanske något annorlunda perspektiv 

på genusforskningen. Det är min självklara utgångspunkt att genus påverkar båda könen och 

att rörelsehindrade människors liv kan ge ökad kunskap om de hegemoniska förväntningar 

och begränsningar, som omger oss alla. 

INTERVJUPERSONERNA  

Jag tänker nu ge en kort överblick över de sex intervjupersonernas livssituationer. De är alla 

män och har olika former av rörelsehinder, som innebär olika behov av t.ex. hjälpmedel som 

rullstol, hissar och assistans som även innebär att deras olika rörelsehinder är mer eller mindre 

synliga. Fyra har medfödda handikapp och två har fått sina rörelsehinder i tidiga tonår. 

Männen skiljer sig åldersmässigt åt med en relativt jämn spridning från 23 till 54 år. Denna 

spridning innebär att somliga växt upp på internat med andra rörelsehindrade under sin skoltid 

medan andra har levt helt integrerat, vilket är de senaste decenniernas socialpolitiska mål. Det 

finns även en geografisk spridning, från att ha varit bosatt i både mindre samhällen− mindre 

städer och i en storstad. De har olika social bakgrund med olika nivå av utbildning. I den 

konkreta intervjusituationen innebar det att några med akademisk utbildning enklare förstod 

och delade min syn på kön och sexualisering. Männens engagemang i handikappfrågor och 

kontakt med andra med rörelsehinder varierar kraftigt, vilket var lite förvånande, då jag fick 

kontakt med dem främst genom handikapporganisationer. Några lever idag som sambos, 

andra levde ensamma, somliga var heterosexuella och andra homosexuella. Männens 

livssituationer skilde sig åt på många sätt åt, vilket delvis avspeglade sig i de erfarenheter de 

valde att fokusera på, samtidigt som vi även talade om hur de tidigare levt och resonerat och 

hur de tänkte om framtiden.  

 

Jag vill här ta tillfället i akt och påpeka att jag givetvis använder fingerade namn och även har 

försökt att ändra andra uppgifter som eventuellt skulle kunna upphäva anonymiteten utan att 
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förvränga sammanhangen. Männen har även fått godkänna de citat jag använder i analysen, 

för att garantera att de inte upplever att deras identitet röjs genom dem.   

INTERVJU SOM METOD  

Jag har valt att göra halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, för att få möjlighet att följa 

männens egna tankegångar. De flesta intervjuerna tog en och en halv timme, men ibland var 

de kortare och alla utom en utfördes i lokaler för olika handikapporganisationer, som ibland 

var personernas arbetsplats. En utfördes i intervjupersonens hem. Intervjuer är en lämplig 

metod när man vill ”beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och 

utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld”2 Jag var intresserad över hur 

intervjupersonerna tänkte och förhöll sig till att leva i ett samhälle där det finns föreställningar 

om hur män respektive rörelsehindrade är och bör vara.  

 

HUR KONTAKTEN ETABLERADES 

Jag fick kontakt med mina sex intervjupersoner genom Internet, då jag skrev ett brev om min 

tänkta uppsats till olika större handikapporganisationer som organiserar människor som har ett 

rörelsehinder. Jag lade även in mitt brev på ett diskussionsforum som var riktat till ungdomar 

som har ett rörelsehinder. Efter någon vecka hade mina intervjupersoner hört av sig per mejl 

eller telefon till mig. (Förutom en som kom i kontakt med mig genom en av de andra 

intervjuade.) De personer jag har intervjuat har alltså själva, med ett undantag, tagit initiativ 

till intervjun och jag har inte använt mig av mellanhänder i form av t.ex. människor som 

arbetar med habilitering. För mig kändes det skönt att inte heller ha ringt och bett om 

intervjuer, då det kan vara svårt att neka direkt i telefon. Efter vår första kontakt skickade jag 

ut en intervjuguide, för att männen skulle vara väl medvetna om mitt syfte och kunna välja att 

inte delta. Jag ville genom guiden rikta fokus på hur männen förhöll sig till att vara man och 

ha ett rörelsehinder i relation till de ibland motstridiga föreställningar rör de kategorierna. I de 

faktiska intervjuerna användes guiden i varierande omfattning, men den var viktig för mig då 

jag kände att jag lättare kunde ta upp vissa mer privata ämnen. Den var också till hjälp då en 

del av männen också hade tänkt specifikt kring några frågor frågor. Att alla, utom en av 

intervjupersonerna, själva har tagit kontakt och visat intresse och var välinformerade om mitt 

syfte underlättade för mig i intervjusituationen. Samtidigt innebär detta att de personer jag 

intervjuat är män som vill säga sin åsikt och ge sin bild av hur det är att leva som man med ett 

rörelsehinder och andra mer tillbakadragna män kommer inte till tals. Männen är dock långt 
                                                 
2 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997:100) 
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ifrån en homogen grupp och deras förhållningssätt skiljer sig på många sätt åt. Vissa 

intressanta aspekter kan av utrymmesskäl inte vara med i denna uppsats och har inte varit 

aktiva analysverktyg, utan enbart varit en förståelse av den sociala kontexten i min tolkning 

av intervjupersonernas berättelser. Däribland kan nämnas att jag inte har något uttalat 

klassperspektiv vilket skulle vara intressant i förhållande till vilka former av maskulinitet 

männen använder sig av. Nu tänkte jag övergå till att ägna några ord om hur jag påverkat 

forskningsprocessen.  

 

Jag är själv varken man eller har ett rörelsehinder och har därmed inte direkta upplevda 

kunskaper om området. Jag är även yngre än alla mina intervjupersoner gjorde att jag t.ex. 

inte har egna upplevelser av att vara sambo eller ha barn och att jag inte heller levt i en tid då 

personer med funktionshinder inte levde ”integrerat.” Trots detta faktum valde jag att 

intervjua denna grupp och försökte genom att finna motiverade intervjupersoner och ge dem 

plats, minska inflytandet av att jag inte hade denna direkta kunskap om hur det är att leva som 

man med ett rörelsehinder. I intervjusituationen såg jag gärna att intervjupersonerna styrde 

samtalet, då jag menar att deras val av ämnen visar på vad som är viktigt för dem. En del 

föredrog dock att jag ställde frågor som de svarade på, vilket var svårare för mig, då jag fick 

ansvaret för att se till att frågorna var förståeliga och att de inte var obehagliga för den 

intervjuade, samtidigt som det innebar att min struktur och mina frågor i viss mån ersatte den 

intervjuades egna sätt att resonera. Som jag tidigare tagit upp, fann jag vissa svårigheter att 

tala om sexualitet och manlighetsideal.  Svårigheterna fanns både i att ämnena oftast upplevs 

som privata men även i att en del av männen inte delade min syn på hur manlighetsideal och 

syn på sexualitet hos män med rörelsehinder är beroende av en samhällelig kontext. Detta 

medförde att mitt intervjumaterial inom detta område blev mindre och mer svårarbetat än 

material mer relaterat till rörelsehinder och handikappolitiska frågor, vilket i sin tur avspeglar 

sig i min analys. Samtidigt ville jag i min tolkning och även i intervjusituationen fokusera på 

upplevelsen av att ha ett rörelsehinder i förhållande till samhälleliga föreställningar kring 

rörelsehindrade. Detta har inneburit att fokusen på just rörelsehindret inte alltid står i 

proportion med hur viktigt detta är för personen i sin vardag. Som Kvale poängterar − ”den 

kunskap som förvärvas i ett visst sammanhang är inte automatiskt överförbar till eller 

jämförbar med kunskap från andra sammanhang”3 Således, om jag intervjuat samma 

personer utifrån andra urvalskriterier som exempelvis idrott eller musik, skulle troligtvis jag 

                                                 
3 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997:47) 
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få en annan bild av hur maktstrukturer som kön och funktionshinder verkar i deras liv. Jag har 

i mitt arbete eftersträvat att göra mina intervjupersoner rättvisa    genom att först försöka 

förstå deras tankegångar och relatera dem till sin samhälleliga kontext och därefter med hjälp 

av teorier om kön och funktionshinder som sociala konstruktioner göra männens berättelser 

intressanta i ett större perspektiv.  

SVENSK HISTORISK BAKGRUND 

Jag ger en kort historisk bakgrund, för att problematisera och visa hur olika synsätt påverkat 

hur personer med rörelsehinder har levt och lever idag, och hur olika institutioner haft 

varierande makt. Vid 1800-talets andra hälft börjar människor med olika former av 

funktionshinder att särskiljas från icke-funktionshindrade i lagar. Den brittiske 

handikappforskaren Finkelstein4 vill hävda att kapitalismen var grunden till att människor 

med olika fysiska eller mentala skador åtskildes från det övriga samhället. Han menar att 

maskinerna och kapitalismens behov av standardisering medförde att denna grupp människor 

inte kunde få arbete och försörja sig själva som de tidigare kunnat. Därefter följde en 

diagnosticering av olika former av handikapp och försök till normalisering av de människor 

som avvek från industrins standard genom rehabilitering och hjälpmedel med mål att de skulle 

försörja sig själva. De övergripande förändringar som Finkelstein ser som grund för brittiska 

definitioner av olika handikapp tror jag även kan appliceras på svenska förhållanden och visa 

på den koppling som finns mellan arbete och människovärde. Mer konkret innebär 

utvecklingen i Sverige, enligt Olsson & Qvarsell5, svensk historiker respektive idéhistoriker, 

att intresse väcks från pedagogiskt och medicinskt håll att genom undervisning och träning få 

barn med olika former av funktionshinder att i större grad klara sig själva. Skolorna 

specialiserades så att barn med samma diagnos och handikapp går i en speciell skola som 

finansieras av framförallt privata donationer. För de som idag betecknas som personer med 

rörelsehinder byggdes vanföreanstalter, där både vård och skolundervisning var en del av 

vardagen.  

 

På skolorna bildades kamratföreningar som är grunden för de stora handikapporganisationer 

som finns idag. Under 1950-talet började en mer aktiv handikappolitik föras och stat och 

kommun tog över de skolor som fanns. Samtidigt började anstalterna ifrågasättas, enligt 

                                                 
4 Finkelstein; Vic ”The commonality of disability” ur Disabling barriers- enabling environments red. Swain, 
John m. fl. (1993) 
5 Olsson, Ingrid & Qvarsell, Roger ”De handikappade i historien” ur Perspektiv på funktionshinder och 
handikapp red. Tideman Magnus (1996) 
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Peterson6, psykolog och aktiv i handikapprörelsen, och ersättas av ett synsätt där 

funktionshindrade skulle ”integreras” och ”normaliseras” Begreppet ”handikappad” 

introducerades också som ett samlingsbegrepp för beteckna individer som p.g.a. mental eller 

fysisk skada eller sjukdom hade det svårare att klara sig i samhället.7 Det var således 

fortfarande medicinska definitioner som låg till grund för beteckningen, vilket allt mer 

började ifrågasättas av handikapporganisationer och i forskning på 70-talet. Den terminologi 

som används idag har ett miljörelativt handikappbegrepp och kallas ofta ”social model”. Med 

brittiska feministiska handikappforskaren French ord innebär denna socialkonstruktivistiska 

syn att:  

 
…disability is viewed as a problem located in society rather than within individuals who happen to 

have impairments. Thus the way to reduce disability is to adjust the social and physical 

environment to ensure that needs and rights of people with impairments are met, rather than 

attempting to change disabled people to fit the existing environment.8  

 

Detta synsätt är idag utgångspunkten i nuvarande socialpolitiska riktningen och ligger till 

grund för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade -LSS som trädde i kraft 1994. 

Dess grundläggande principer är ”… tillgänglighet, delaktighet, helhetssyn, 

självbestämmande och inflytande.”9. Den tidigare principen om integrering hade, enligt SOU 

1990:19 samma innebörd, men hade genom sin användning skapat barriärer genom att 

definiera vardagligt deltagande i skilda samhälleliga aktiviteter som integrering istället för att 

enbart definiera tillfällen, då funktionshindrade segregeras.10 Peterson menar dock att tidigare 

lagstiftning präglats av ”… ett fattigvårdstänkande, ett vårdperspektiv och en vi-och-dem-

syn”11, och jag är benägen att hålla med. Även om målen har varit liknande har inte 

tillräckliga medel getts för att personer med funktionshinder ska kunna delta i alla 

sammanhang. Rätten till personlig assistans, som anses vara den viktigaste tjänsten för 

personer med rörelsehinder, kan ses som ett sådant medel att kunna delta på sina egna villkor. 

Lagen är en rättighetslag, vilket ställer krav på att individen själv kräver det den anser sig ha 
                                                 
6 Peterson, Gerd ”Specifik och generell lagstiftning” ur Perspektiv på funktionshinder och handikapp red. 
Tideman Magnus (1996) 
7 Söder, Mårten Handikappbegreppet – en analys utifrån WHO:s terminologi och svensk debatt (1982) 
8 French, Sally  ”Disability, impairment or something in between?” ur Disabling barriers- enabling 
environments red. Swain, John m. fl. (1993) 
9 Färm, Kerstin ”Rätten att veta – Lättläst litteratur, nyheter och samhällsinformation speglat utifrån LSS’s 
grundläggande principer om tillgänglighet, inflytande och självbestämmande” ur Hur lever funktionshindrade 
idag? red. Tideman, Magnus (1996:324) 
10 Handikapp och välfärd - en lägesrapport, Statens offentliga utredningar 1990:19 s. 81 
11  Peterson, Gerd ”Specifik och generell lagstiftning” ur Perspektiv på funktionshinder och handikapp red. 
Tideman Magnus (1996:222) 
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behov av. Detta kan vara problematiskt då många människor med funktionshinder har upplevt 

sig att inte bli bemötta med respekt i sina kontakter med myndigheter.12 Sedan tidigare har 

specifika rättigheter som bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel, handikappersättning, 

färdtjänst, habilitering m.fl. funnits för personer med rörelsehinder men även i generell 

lagstiftning har förändringar gjorts, t.ex. bygglagstiftningen för att skapa tillgängliga 

offentliga byggnader. 13  

 

Handikapprörelsens större organisationer, för personer med rörelsehinder, främst DHR (De 

handikappades riksförbund) och RTP (Riksförbundet för trafik- och polioskadade) har idag 

förändrats från kamratföreningar till intresseorganisationer och är viktiga aktörer i 

utformningen av socialpolitisk lagstiftning.14 Samtidigt är socialpolitisk lagstiftning inte 

direkt av betydelse för en stor del av personer som har funktionshinder då omkring 60 % 

uppger att de inte behöver någon hjälp i sin vardag. Bland de som behöver hjälp i sin vardag 

får de allra flesta hjälp av anhöriga.15 Vidare visar statistik att kvinnor har svårare än män att 

få sina ansökningar beviljade i förhållande till vissa ersättningar, som handikappersättning. 

Men statistiken är enligt SOU 1998:138 i vissa fall bristfällig då avslagna ansökningar oftast 

inte analyseras, vilket skulle ha kunnat visa ifall det finns olika syn på vilka behov män och 

kvinnor med funktionshinder har. Det finns uppenbara risker att kvinnor förfördelas, då de 

exempelvis kan uppvisa en andra symptom än män och tänkas begära mindre i förhållande till 

män.16 Jag har här försökt ge en överblick över hur främst socialpolitiska riktningar, vilka 

samverkar med handikapprörelsen och aktuell forskning är med och skapar de synsätt som 

finns på personer med rörelsehinder. Efter denna redogörelse för svenska förhållanden, 

kommer jag nu övergå till en mer övergripande forskningsöversikt.  

FORSKNINGSÖVERSIKT 

Jag kommer under denna rubrik börja med att ganska brett beskriva hur olika akademiska 

discipliners intresse riktats mot gruppen personer med funktionshinder. I min framställning 

refererar jag inte enbart till rörelsehindrade, utan till funktionshindrade, på engelska 

”disabled”, då mycket av den teoretiska litteraturen har en sådan generellt fokus. Jag kommer 

                                                 
12 När åsikter blir handling - En kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder, Statens 
offentliga utredningar 1998:16 
13 Peterson, Gerd ”Specifik och generell lagstiftning” ur Perspektiv på funktionshinder och handikapp red. 
Tideman Magnus (1996) 
14 Ekensteen, Vilhelm ”Från objekt till subjekt i sitt eget liv” ur Perspektiv på funktionshinder och handikapp, 
red Tideman Magnus (1996)  
15 Kvinnor, män och funktionshinder, Statens offentliga utredningar 1998:138 s. 26 
16 Kvinnor, män och funktionshinder, Statens offentliga utredningar 1998:138 s. 63 
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att först ta upp den medicinska modellen, därefter den socialkonstruktivistiska modellen, följt 

av feministisk kritik av densamma, varpå jag presenterar ”affirmative model”. Därefter följer 

en översikt över mer konkret forskning som relaterar till min uppsats, för att sedan avsluta 

med en redogörelse för Connells maskulinitetsbegrepp.  

Medicinsk modell 

Om vi börjar med forskning kring rörelsehinder och handikapp har forskningen länge 

dominerats av medicinsk forskning kring t.ex. tekniska hjälpmedel, operationer, habilitering 

m.m., vilket är viktigt som en bakgrund till senare samhällsvetenskaplig forskning. Den 

objektifiering av personer med funktionshinder som skedde i den medicinska modellen var 

ofta även norm i tidiga samhällsvetenskapliga studier där kvantitativa studier strävade efter att 

mäta omgivningens attityder till funktionshindrade. 17 Denna medicinska modell, som tidigare 

även motsvarade den generella bilden av funktionshindrade innebar att problemet 

lokaliserades till funktionshindret eller den fysiska eller psykiska skadan och därmed var 

personens ansvar. Möjliga åtgärder var därför ” to correct the impairment or to help the 

person ”come to terms” with it, by negotiating different (less valued) social roles”18 Men med 

början i 70-och 80-talet ifrågasätts den medicinska modellen allt mer inom handikapprörelser 

och ersattes av en syn på funktionshinder som socialt konstruerat. 

Socialkonstruktivistik syn 

Teorin som brukar betecknas ”social model” ”…utgår ifrån att det inte finns någon koppling  

mellan kropp och handikapp/disability”.19 Teorin som är grunden för den brittiska disciplinen 

”disability studies” har skapat ett annat politiskt utrymme då förändringen kan åläggas 

samhället. Denna socialkonstruktivistiska syn innebär att ”handikapp ses som effekten av 

samhällets misslyckande att anpassa sig till funktionshindrade personers behov, snarare än 

personens oförmåga att uppfylla samhällets krav.” 20

 

Denna utgångspunkt ligger till grund för all senare samhällsvetenskaplig forskning. Samtidigt 

har feminister som själva har ett rörelsehinder riktat stark kritik mot hur teorin utelämnar 

                                                 
17 En översikt kring icke-funktionshindrades attityder till funktionshindrade utifrån både kvalitativa och 
kvantitativa metoder finns i När åsikter blir handling - En kunskapsöversikt om bemötande av personer med 
funktionshinder, Statens offentliga utredningar 1998:16 
18 Priestley, Mark Disability - A life course approach (2003: 12) 
19 Gustavsson Holmström, Marie Föräldrar med funktionshinder - om barn, föräldrarskap och familjeliv, 
Carlssons (2002: 39) 
20 När åsikter blir handling - En kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder, Statens 
offentliga utredningar 1998:16, s. 52 

 10



kroppsliga erfarenheter och enbart låter vissa privata erfarenheter bli politiska. Morris, brittisk 

feministisk handikappforskare menar: 

  

”To experience disability is to experience the frailty of the human body.”(…) The experience of 

ageing, of being ill, being in pain, of physical and intellectual limitations, are all part of the 

experience of living. Fear of all these things, however, means there are little cultural 

representations which creates an understanding of their subjective reality”21  

 

Hon uppmanar forskare till att använda sig av liknande erfarenheter för att kunna förstå alla 

de fördomar och det förtryck som hon menar finns mot funktionshindrade, både i privata och 

offentliga sammanhang. Lloyd, även hon brittisk feministisk forskare menar, med stöd i egen 

och närliggande handikappforskning, att kvinnor med funktionshinder inte enbart upplever 

samhällelig diskriminering vad det gäller ekonomisk och social diskriminering, till skillnad 

från män med olika funktionshinder.   
 

”Disabled women are concerned to explore questions of sexuality and sexual identity; to challenge 

stereotypical images and oppressive mores relating to child-bearing and rearing and motherhood; 

to integrate physical and social aspects of self-presentation with critical analysis of the dependent, 

non-assertive disabled woman which society ” requires”22

 

 

Feministisk kritik mot den socialkonstruktivistiska teorin har även ifrågasatt grundläggande 

synsätt på vad exempelvis oberoende är och försökt, i likhet med feministiska 

ståndpunktsteoretiker, skapa en positiv grupptillhörighet. 

Affirmative model 

Swain och French menar att en ny syn på funktionshinder har skapats av funktionshindrade 

själva.  Denna ”affirmative model” är: 
”(…) essentially a non-tragic view of disability and impairment which encompasses positive social identities, 

both individual and collective, for disabled people grounded in the benefits of life style and life experience of 

being impaired and disabled”23  

   

                                                 
21 Morris, Jenny “Personal and political: a feminist perspective on researching physical disability” ur Disability, 
Handicap and Society,  nr. 2,  (1992:164) 
22 Lloyd, Margaret  “Does she boil eggs? Towards a feminist model of disability” ur Disability, Handicap and 
Society,  nr. 3 (1992:212) 
23 Swain, John & French, Sally ”Towards an affirmation model of disability” ur Disability & society  nr. 4, 
(2000:569) 
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Modellen bygger vidare på den socialkonstruktivistiska modellen samtidigt som den motsätter 

sig synen på funktionshindrade som tragiska, som de menar finns även i denna teoribildning. 

De menar att personer med funktionshinder inte vill vara ”normala” och istället ser sitt 

funktionshinder som en positiv tillgång. Genom att känna stolthet, själva tolka sina 

erfarenheter och vägra anpassa sig till normaliseringskrav kan funktionshindrade förändra sin 

självbild och i förlängningen förändra bilderna av funktionshindrade. Synsättet är intressant 

då det innebär att enbart fokusera på positiva aspekter av att leva med ett funktionshinder och 

därmed utmana mycket av all tidigare forskning som undersöker hur personer med 

funktionshinder förhåller sig till samhälleliga (negativa) förväntningar. Samtidigt har synsättet 

en tendens att se personer med olika former av funktionshinder som en homogen grupp, där 

inga maktrelationer finns mellan olika former av funktionshinder utan blott mellan 

funktionshindrade och icke-funktionshindrade. Den brittiske handikappforskaren Deal   

diskuterar hur forskning tyder på att det finns en stark hierarki mellan olika former av 

funktionshinder och att personer med olika former av funktionshinder använder denna 

hierarki och genom distansering från dem de anser vara lägre öka sitt självförtroende som inte 

så svårt funktionshindrade.24 Jag vill hävda att den feministiska forskningen på områden har  

en tendens till att osynliggöra maktskillnader som är beroende av andra maktstrukturer än 

funktionshinder. Feministisk handikappforskning har dock bidragit med att visa tidigare 

forsknings ”manliga” fokus.  

 

Tidigare handikappforskning har till stor del fokuserat på arbetsliv och rehabilitering och när 

mer privata frågor som exempelvis familjeliv teoretiserats har det främst handlat om barn med 

funktionshinder.25 Ett genusperspektiv, som belyser de olika villkor som kvinnor och män 

med funktionshinder lever under har inte funnits.26Maktperspektivet har istället begränsats till 

de samhälleliga strukturer som skapar en tillvaro där ett funktionshinder är en nackdel. 

Feministisk forskning kring kvinnor med funktionshinder har dock, sedan 80-talet börjat 

skrivas av kvinnor med funktionshinder, vilka främst teoretiserar utbildning och arbetsliv 

samt sexualitet.27 Mycket av tidigare forskning har varit med män med olika funktionshinder 

som material. Detta innebär dock inte att vi fått nyanserad kunskap om hur det är att leva som 

man och ha ett funktionshinder.  
                                                 
24 Deal, Mark ”Disabled people’s attitudes toward other impairment groups: a hierarchy of impairments” ur 
Disability and society nr.7 (2003)  
25 Gustavsson Holmström, Marie Föräldrar med funktionshinder - om barn, föräldrarskap och familjeliv, 
Carlssons (2002: 31) 
26 Kvinnor, män och funktionshinder, Statens offentliga utredningar 1998:138 s. 11 
27 Kvinnor, män och funktionshinder, Statens offentliga utredningar 1998:138 s. 11 
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När jag försökt hitta tidigare forskning om mitt område har det visat sig vara mycket 

outforskat.28 Barron, svensk feministisk handikappforskare, har dock skrivit en mycket 

intressant avhandling Disability and gender – autonomy as an indication of adulthood29 om 

hur unga rörelsehindrade män och kvinnors försöker skapa autonomi i sitt liv. Hennes 

genomgående genusperspektiv visar på att de unga männen inte identifierade sig med sitt 

rörelsehinder och att de lättare fann autonomi än kvinnorna, vilket Barron vill mena har sin 

grund i de olika samhälleliga förväntningar som finns kring kön och oberoende. Även studier 

utan tydliga feministiska utgångspunkter kan vara intressanta. Avhandlingen Föräldrar med 

funktionshinder – om barn, föräldrarskap och familjeliv30 ger en inblick i hur personer med 

någon form av fysiskt funktionshinder som har en familj organiserar sitt gemensamma liv. 

Familjernas olika tillvägagångssätt och överväganden visas utan någon form av ett 

könsmaktsperspektiv. En del iakttagelser som t.ex. resonemang kring kompensation i 

hushållsarbete är dock intressanta, även om framställningen inte inbjuder till en diskussion 

kring hur skilda föreställningar kring kvinnors och mäns ansvarsområde i förhållande till 

hemmet kanske behöver omförhandlas. I den feministiska litteratur jag ovan redogjort för har 

jag funnit intressanta resonemang som kritiserar både handikappforskning, handikapprörelser 

och samhälleliga föreställningar om kropp och oberoende. För att kunna relatera männens 

utsagor till manlighetsideal har använt mig av Connells Masculinites31 för att skapa mig en 

bild över vilka teman som kan vara intressanta.  

Connells maskulinitetsbegrepp 

Australiensiska mansforskaren Connell har skisserat en övergripande teori för att tolka och 

försöka förstå olika maskuliniteter. Hans teori bygger vidare på tidigare feministisk forskning 

vars huvudsakliga fokus varit kvinnors erfarenheter av att leva i en patriarkal ordning som 

systematiskt underordnar kvinnor som grupp. För att teoretisera mäns olika förhållningssätt 

till denna könsmaktsordning utvecklar Connell begreppet hegemonisk maskulinitet. Han 

definierar hegemonisk maskulinitet som   

 

                                                 
28 Jag tror dock det finns viss brittisk litteratur som skulle varit relevant, som tyvärr varit omöjlig att få tag på.  
29 Barron, Karin Disability and gender – autonomy as an indication of adulthood (1997) 
30 Gustavsson Holmström, Marie, Föräldrar med funktionshinder - om barn, föräldrarskap och familjeliv, 
Carlssons(2002) 
31 Connell, R.W, Masculinities (1995) 
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…the configuration of gender practice which embodies the currently accepted answer to the 

problem of legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to guarantee) the dominant 

position of men and subordination of women.32   

 

Denna hegemoniska maskulinitet är således beroende av sin samhälleliga kontext och därmed 

andra maktstrukturer som etnicitet, klass, funktionshinder, ålder m.fl. och är under ständig 

omförhandling av olika grupper av män och kvinnor. De män som besitter hegemonisk 

maskulinitet är få, men strävan hos andra män mot samma ideal bekräftar normernas 

legitimitet. Samtidigt som män aktivt kan arbeta för att underminera den aktuella 

könsmaktordningen tjänar de på dess utformning.  I förhållande till min uppsats är Connells 

begrepp användbara för att förstå hur mina intervjupersoner förhåller sig till hegemonisk 

maskulinitet framförallt i förhållande till kropp. Begreppen bildar en schematisk utgångspunkt 

för att se hur mina intervjupersoner använder olika strategier eller maskuliniteter för att 

undkomma underordning som män. Connell refererar till en studie av hur män som förvärvat 

funktionshinder och därmed delvis förlorat möjligheten till kroppslig bekräftelse som män, 

väljer att förhålla sig till hegemoniska definitioner av maskulinitet, där författarna urskiljer tre 

strategier.  

 
One is to redouble efforts to meet the hegemonic standards, overcoming the physical difficulty – 

for instance, finding proof of continued sexual potency by trying to exhaust one’s partner.  

Another is to reformulate the definition of masculinity, bringing it closer to what is now possible, 

though still pursuing masculine themes such as independence and control. The third is to reject 

hegemonic masculinity as a package – criticizing the physical stereotypes, and moving towards a 

counter-sexist politics…33

 

I min studie har jag försökt använda Connells övergripande schematiska teori som en 

grundläggande utgångspunkt jag relaterat männens berättelser till för att förstå 

maktförhållanden såväl mellan män och kvinnor som mellan män.  

PERSONLIG OCH POLITISK IDENTITET SOM RÖRELSEHINDRAD 

Jag har varit intresserad av hur männen förhåller sig till en identitet som rörelsehindrad, en 

beteckning som kan vara förknippad med negativa associationer vilka jag tidigare visat på. 

Flera olika synsätt har präglat vad en identitet som rörelsehindrad kan vara idag, däribland det 
                                                 
32 Connell, R.W, Masculinities(1995:77) 
33 Connell, R.W, Masculinities(1995:55) Baserad på en studie av Gershick Tomas, J. &Adam Stephen Miller 
”Coming to terms: masculinity and physical disability” ur American Sociological Association Annual Meeting 
(1993) 
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medicinska synsättet och olika socialpolitiska riktningar som i sin tur starkt påverkats av 

handikapprörelsens34 politiska agenda. I denna del kommer jag även ta upp hur 

handikapprörelsen, skapar en bild av vilka behov och vilka frågor som är relevanta och 

möjliga att arbeta för som rörelsehindrad.  

 

Intervjuerna kretsade som sagt kring hur det är att leva som man med ett rörelsehinder. 

Männen hade dock valt olika sätt att förhålla sig till att ha ett rörelsehinder, från att vara starkt 

politiskt engagerad i handikappfrågor och ha ett stort umgänge med andra personer med olika 

former av funktionshinder till att nästan uteslutande umgås med icke-rörelsehindrade och inte 

agera handikappolitiskt i grupp. Olika val av förhållningssätt ger olika handlingsutrymmen 

och har olika förtjänster och svårigheter.  

FÖRHÅLLA SIG TILL MASKULINITET 

Connells utgångspunkt i teoretiserande av könsmaktsrelationer bygger på legitimitet snarare 

än fysiskt våld. Samtidigt är våld en realitet i vår värld och används av framförallt män för att 

hävda sig mot kvinnor och andra män. I intervjuerna tog flera av männen upp hur de p.g.a. av 

sitt rörelsehinder inte kunde hävda sig fysiskt i förhållande till andra män. För att inte 

underordna sig denna, under framförallt barndomen, hegemoniska maskulinitet baserad på 

fysisk styrka tvingas de att utveckla andra strategier. Flera menade att de istället hävdade sig 

verbalt idag. Den ursprungliga konkurrensen och hävdelsebehovet i förhållande till andra män 

finns dock kvar och i vissa situationer är fysiskt våld eller möjlighet därtill det maktmedel 

som gäller. Jacob gör en koppling mellan att inte utgöra ett hot och inte ses som sexuell och 

därmed inte uppfattas som man.  

 
M- Men har du upplevt det nån gång att du inte setts som en sexuell varelse, för att jag 

tycker? 

J- Mest av andra män. (…) Upp till det att jag var 23 kände jag mig så osäker. Jag gillade 

inte att gå ut med min flickvän, alls, för jag gillade inte när killar ogenerat kan stöta på den 

man är ihop med för att man tror, dom tycker att jag inte utgör nåt hot. (…) I den här 

korridoren bor det en sån här riktigt…en sån kille som jag verkligen kan känna mig lite.. 

                                                 
34 Med handikapprörelsen syftas här främst på de större organisationerna. Intervjupersonerna nämner i detta 
sammanhang DHR (De handikappades riksförbund) och RTP (Riksföreningen för trafik- och polioskadade). 
Men flertalet mindre föreningar finns som engagerar människor med mer specifika diagnoser, som delar samma 
socialkonstruktivistiska syn på rörelsehinder men som inte haft ett lika stort direkt inflytande socialpolitiskt.   
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hotad av. Du vet en sån här lång, snygg, skägg hade han, ganska muskulös och så hade han 

ett trumset på sitt rum.  

M- Vad var det hotande med honom ? 

J- Jag tyckte att han kändes som mer manlig än jag gjorde förmodligen och han stötte 

ogenerat på Viktoria som hon hette. (…) Det kändes bara som han var så på hela tiden. Och 

det var inte första gången och jag har haft det så med andra tjejer också men då har 

tjejerna sagt -Nämen alltså jag är med honom. (…) Men fortfarande den här killen sitter och 

stöter på min tjej hela kvällen igenom till dess att jag bara blir förtvivlad, ska börja slåss och 

så där och jag, det är bäst jag går härifrån. 

 

Att uppfattas som asexuell har Jacob främst upplevt i förhållande till andra män. I litteratur 

kring hur personer med olika funktionshinder uppfattas av andra och sig själva som 

könsvarelser har fokus ofta varit hur den funktionshindrade själva internaliserar fördomar, där 

funktionshindrade inte ses som sexuella eller överhuvudtaget som könsvarelser. 35 

Svårigheterna skulle finnas i att en kropp med ett fysiskt synligt funktionshinder inte ses som 

vacker och åtråvärd36 och även antas vara sexuellt oförmögen37. Med utgångspunkt i männens 

berättelser finns liknande föreställningar om kroppars åtråvärdhet, i samhället men den 

antagna internaliseringen, som innebär att inte själv uppfatta sig som sexuell, har uteblivit. En 

av männen pratade dock om hur han efter flera försök där kärleken inte varit besvarad börjat 

tänka att han inte skulle träffa någon. Detta är dock inte att från början ha internaliserat en 

bild av sig själv som asexuell, vilket är utgångspunkten i mycket forskning inom området.  

 

Störst fokus i intervjuerna, med de som tar upp frågan är istället andras fördomar och hur de 

har gjort motstånd mot liknande föreställningar. Men samtidigt berättar flera av männen om 

hur de i en annan tid, under tonåren, hade svårare att inte ta till sig av fördomar. I förhållande 

till kroppsideal talar flera om hur de tidigare ansåg ouppnåeliga kroppsideal vara åtråvärda, 

medan de nu har en annan distans och inte låter dem vara av betydelse i sina liv. Jacob 

berättar om hur han idag resonerar kring kroppsideal.   
 

J- Jag har försökt ställa mig utanför. Det klart man ändå varit frustrerad över att man 

aldrig kommer kunna bygga upp, i och för sig, Nämen det känns så onödigt. Samtidigt  det 

är en frihet att slippa känna det här, behöva jaga efter nånting sånt.  

                                                 
35 Milligan, Maureen S. & Neufeldt, Aldred H. ”The myth of asexuality: A survey of social and empirical 
evidence” ur Sexuality and disability  nr 2. (2001) 
36  Priestley, Mark Disability- A life course approach (2003:95) 
37 Milligan, Maureen S. & Neufeldt, Aldred H. ”The myth of asexuality: A survey of social and empirical 
evidence” ur Sexuality and disability  nr 2. (2001:92) 
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M- Har du alltid tyckt så? 

J- När man är i tonåren, vill man ju va, vill man se ut som alla andra. Man vill ju kunna 

göra saker som alla andra. En grej som besvärade mig under några år när tjejer var så 

fixerade vid mäns stjärtar. Först var det såhär, nej jag har ingen stjärt överhuvudtaget för 

jag sitter ner men sen så blev det också en befrielse. Jag slipper bry mig om hur jag ser ut i 

jeans. Det handlar om att förvandla sådan där grejer på nåt sätt. 
 

Jacob har själv arbetat för att lägga vikt vid andra saker och i citat ovan framstår 

rörelsehindret närmast vara en positiv erfarenhet som ger upphov till att Jacob kan och måste 

ifrågasätta manliga kroppsideal. Liknande tankar har framförts av företrädare för affirmative 

model som menar att personer med funktionshinder genom funktionshindret har fördelar och 

enklare kan ifrågasätta ideal relaterade till kön och kroppar och känna stolthet för sin olikhet. 

I männens berättelser finner jag dock inte fog för en liknande gemensam stolthet med andra 

personer med funktionshinder, även om jag tyvärr inte frågat efter detta specifikt. Snarare 

menar jag att männen oftast individuellt ifrågasätter föreställningar, de som män med 

rörelsehinder inkluderas i, utan att se denna kritik som en gemensam handikappolitisk 

ståndpunkt.  

ATT DEFINIERA SITT OBEROENDE 

Männen måste i sitt vardagliga liv förhålla sig till bilden av rörelsehindrade som beroende,  

som enligt brittiska handikappforskaren Priestley, har sin grund i uppfattning av 

rörelsehindrade som, ”… recipients of adult care and financial resources.”38 Denna 

uppfattning är skapad i samverkan med den medicinska modellens syn på en kropp med ett 

rörelsehinder som fysiskt inkapabel att utföra vissa saker och därmed beroende. Men 

handikapprörelser har utmanat denna bild av vad oberoende är och definierar oberoende 

snarare i termer av kontroll och val. French menar ”We are all dependent on each other to 

some degree, yet any limitations disabled people have are labelled and regarded as 

qualitatively different.”39  Detta innebär att själv leva efter definitionen av oberoende som att 

besitta kontroll och valmöjligheter i sitt liv inte alltid ses av andra, icke-rörelsehindrade såväl 

som rörelsehindrade som oberoende. Förändringar, som rätten till assistans har förändrat 

socialpolitiska definitioner av oberoende samtidigt som den mer traditionella synen alltjämt 

finns krav i folks medvetande. Hur förhåller sig då intervjupersonerna till samhälleliga normer 

där de som rörelsehindrade ses som beroende men som män bör vara oberoende? 
                                                 
38 Priestley, Mark Disability- A life course approach (2003:117) 
39 French, Sally ”What’s so great about independence?” ur Disabling barriers- Enabling environments, red. 
Swain, John m.fl. (1993:46) 
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Bland männen är det idag två som använder sig av assistans utifrån och en som har assistans i 

form av sin flickvän. Under skoltiden har dock alla av de yngre haft assistans och enbart en av  

männen har inte haft assistans.40 Av de som har assistans idag innebär assistansen att  

hushållsarbete som städning, tvättning som skulle vara mycket fysiskt ansträngande eller 

omöjligt, blir gjort. En av männen har dock använt assistansen och skapat sig själv ett arbete 

kring att förbättra sitt hus. Med Kents egna ord: 

 
K- Jag har haft en upp och nedgång i rent fysiskt och kanske lite mental kapacitet också men 

den trenden den bröt jag med att jag skapade mig ett jobb utifrån att ha hjälp av mina 

assistenter att göra saker kring mitt hus. Det har varit jättepositivt. (…)Vi har inte haft 

några som helst hämningar i vårt jobb. Det har också gjort, det har jag också påpekat i mina 

intervjuer med mina assistenter att jag ibland har 10-timmars arbetsdagar. Påfrestande, det 

är jobbigt, man får mycket lättare muskelkramper. Man måste äta som en gris för jag har 

en fysik som är lagom, inte överdriven på nåt sätt. (…) Jag fungerar som en sorts logistiker, 

byggledare, byggtekniker för dem. Är det material som ska köpas så är det bara pang ut i 

bilen, lasta så mycket det går och så hit och så lastar dom av(…) 
 

Kent betonar att han i sin relation till assistenterna inte är passiv mottagare av assistans utan 

hur han organiserar arbetet. Assistansen var ett sätt för honom att skapa sig ett arbete, vilket 

han under en tid inte kunnat få på den vanliga arbetsmarknaden. Arbete är och har varit 

centralt för framförallt en form av arbetarklassmaskulinitet. Kent beskriver hur arbetsdagen är 

fysiskt arbetsamt för både honom och hans assistenter och anknyter här till föreställningar om 

manligt arbete som fysiskt krävande men även genom sina benämningar som chef sin 

dominanta position. Kent utmanar synen på rörelsehindrade som beroende och passiva genom 

att sträva efter maskulina teman som auktoritet och handlingskraft i förhållande till arbete. 

 

När männen som haft assistans i skolan berättar om hur de kände inför det, varierar 

upplevelserna från att ha varit en person som varit i vägen till att ha varit som en kompis och 

en idol. Viktigt för en positiv relation verkar vara att ha något gemensamt intresse med sin 

assistent, så att fokus inte enbart blir på rörelsehindret. De som inte har assistans idag har 

olika förhållningssätt till assistans där en del hyser definitioner av oberoende som mer knyter 

an till den traditionella definitionen av att sköta sig själv. Jacob säger: 

                                                 
40 I praktiken innebär personlig assistans att själv välja och rekrytera sina assistenter, till skillnad från tidigare då 
liknande arbeten utfördes av t.ex. hemtjänst. Denna tjänst skiljer sig dock från den assistans en del av männen 
hade under sin skoltid, då assistansen tilldelades dem.  
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J- En grej som jag lägger väldigt mycket vikt vid är också det här att klara mig för mig själv, 

att stå på egna ben. Jag känner inte behov av assistans. Jag skulle må, jag skulle känna, det 

skulle kännas väldigt konstigt om jag hade nån med mig som knöt mina skor, eller lyfte ner 

saker från hyllor och såna där saker. Det är det jag har kompisar till. Nej men.. Så 

assistenten skulle bara va i vägen i mitt liv.  
 

Jacobs tankar tror jag påminner om hur de flesta icke-rörelsehindrade tänker om hur de skulle 

uppleva assistans. Samtidigt finns det en skillnad i att Jacob tydligt betonar vikten av att klara 

sig själv, vilket således inte är eller har varit självklart, vilket icke-rörelsehindrade inte 

behöver poängtera. Detta kan härledas både till fysiska förutsättningar såväl som till 

förväntningar på att en person med ett rörelsehinder behöver assistans, såsom Jacob fick i 

skolan under sin uppväxt, utan att trivas med den. Att inte använda sig av assistans innebär att 

vara närmre normaliteten, att inte avvika lika starkt från hur icke-rörelsehindrade lever. När 

jag senare talar om delat hushållsarbete med de av männen som lever eller levt i 

samboförhållande framkommer att de ser på fördelningen dem emellan som en kompensation. 

De menar att de gör vad deras kropp klarar av och kanske kompenserar med att utföra 

uppgifter som är mindre fysiskt krävande som t.ex. pappersarbete. Motståndet mot assistans 

vill jag härleda från en förflyttning mellan det privata och det offentliga rummet. Männen utan 

assistans upplever inte hjälp från vänner, sambos eller andra anhöriga som en hjälp som 

placerar dem som beroende av den andra, utan som ömsesidig kompensation fri från 

maktstrukturer. För att återknyta till French resonemang menar hon att funktionshindrade 

hindras än mer att be om hjälp, då det finns ett socialt tryck på att de ska ”… ’manage’ and 

’overcome’ their disability, to be ’independent’, to be ’normal’…41, ett större tryck än icke-

funktionshindrade upplever på att klara sig själva då deras begränsningar och behov av hjälp 

ses som normalt. 

IFRÅGASÄTTA MEDICINSK NORMALITET 

Hur förhåller sig männen till den medicinska vetenskapens makt och dess syn på kroppen? 

Männen har alla haft kontakt med habilitering42 under sin uppväxt och i varierande omfattning 

                                                 
41 French, Sally ”What’s so great about independence?” ur Disabling barriers- Enabling environments, red. 
Swain, John m.fl. (1993: 47) 
42  Habilitering är ett samlingsbegrepp för de insatser som görs för att minska eller kompensera ett 
funktionshinder och kan för personer med rörelsehinder innebära kontakt med ortopeder, sjukgymnaster, 
speciallärare, kuratorer, psykologer, logopeder , arbetsterapeuter, m.fl., en professionalisering som fortsatt sedan 
50- och 60-talet. Information ur  ”Insatser och resurser inom habilitering, vuxenhabilitering och rehabilitering” 
ur  Handikapp och välfärd? – En lägesrapport, Statens offentliga utredningar 1990:19 s. 119-122 
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genomfört operationer i syfte att förbättra sin fysiska förmåga. I nuläget, som vuxna, har 

männen mindre kontakt med medicinskt professionella, vilket överensstämmer med generella 

mönster.43 Handikapprörelsen och forskning relaterad till den socialkonstruktivistiska synen 

på funktionshinder har riktat massiv kritik mot de professionellas makt över 

funktionshindrades liv.  Den medicinska synen har inneburit att funktionshindret har setts som 

en förlust eller en tragedi, och att funktionshindrade behöver samhällelig hjälp för att lösa 

deras ”problem” för att försöka bli så ”normala” som möjligt. 

 

Som jag nämnt tidigare har männen idag inte lika nära kontakt med olika medicinskt 

professionella som de generellt sett hade under sin barndom och tonår. I kontakten med 

myndigheter behövs dock de professionellas auktoritet fortfarande. Från att under barndomen 

haft träning genom habiliteringen tränar nu männen, efter egen lust eller låter helt enkelt bli. 

Männen anser sig ha bra kunskap om sin kropps möjligheter och begränsningar och därmed 

hur de vill disponera sina krafter. Christer som idag har amputerat ett av sina ben ovanför 

knät, ett ben som tidigare värkte, kritiserar hur han menar professionella, här sjukgymnaster 

han träffar i sitt arbete, styrs av det eftersträvansvärda i normalitet snarare än funktion.  

 
C- Ibland frågar de mig, har du problem med protesen eftersom du går med kryckkäppar. 

- Nej det har jag inte. Ska jag ha det? -Nä men eftersom du går med kryckkäppar. För dem 

är det en naturlig del att träna upp en person efter en amputation till att gå utan 

kryckkäppar. Men då säger jag, jag har lust till att gå med kryckkäppar. Jag har en  

trygghetskänsla när jag går med käppar och så kan jag gå längre. Jag vill hellre gå 1 km och 

kunna ha det trevligt efteråt istället för att jag utan kryckkäppar kan gå en halv kilometer 

och är trött och har ont alla stans efter att jag har gjort det. 

 

Liknande övervägande gör flera av männen. Att använda tekniska hjälpmedel kan förutom att 

spara på kroppens krafter även vara en möjlighet att känna större trygghet. Lennart berättar 

om hur en elektrisk rullstol gjorde att han kände sig tryggare när han skulle se om sina barn. 

Tekniska hjälpmedel kan som sagt öppna nya möjligheter, samtidigt som två av männen 

berättar om det motstånd de tidigare haft mot att använda dem. Deras rörelsehinder blev mer 

påtagligt i och med att bristande tillgänglighet var mer aktuellt om man t.ex. använde en 

rullstol. Även i förhållande till omgivningen upplevde de att de sågs som mer rörelsehindrade. 

Att inte använda tekniska hjälpmedel kan vara ett försök att undvika andra personers sympati 

                                                 
43 Priestley, Mark Disability- A life course approach (2003) 
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och oro, då en person, som använder fler tekniska hjälpmedel oftast uppfattas som mer 

rörelsehindrad, därmed avvikande.  

SYN PÅ HANDIKAPPRÖRELSEN  

Att överhuvudtaget engagera sig i en förening för rörelsehindrade är långt ifrån den 

självklarhet det har varit, då personer med ett rörelsehinder inte längre antas ha separat 

skolgång och ett umgänge med andra rörelsehindrade. De större föreningarna för personer 

som har någon form av ett rörelsehinder har sitt ursprung i kamratföreningar som bildades för 

att utbyta olika erfarenheter.44 Många föreningar har även idag ett stort anhörig- och   

föräldrainflytande även om föreningarna idag snarare bör karaktäriseras som 

intresseorganisationer som riktar sig ut mot samhället. Idag arbetar t.ex. DHR mycket med 

påverkan mot riksdag, departement och andra myndigheter och deltar även i remissarbeten 

och utredningar. Nya föreningar bildas dock av personer med mer specifika skador eller 

funktionshinder. De har dock inte lika många medlemmar och har andra mål med sin 

verksamhet, enligt Ekensteen. Vidare menar han att de istället arbetar för att få tillräckliga 

forskningsanlag eller rehabiliteringsresurser för den specifika skadan.  

 

Ekensteens karaktäristisk av handikapprörelsen överensstämmer på vissa punkter bra med 

männen berättelser. Christer berättar om hur han under 70-talet, då han förvärvade sin skada 

lärde sig leva med den med hjälp av andra verksamma i en handikappförening.  

 
C- Där lärde man sig alla saker, hur man skulle köra bil, få hjälp med proteser, artoser och 

kryckkäppar och rullstolar. Så alla de här saker som idag kommer till en på sjukhuset när 

man får en sjukdom, det lärde vi oss på det sättet, för då var det nog inte så utbyggt med 

arbetsterapi och sjukgymnastik och kuratorer utan då fick man själv ta initiativ(…)  

 

Den allt mer utbyggda habiliteringen och därmed ökade professionaliseringen har övertagit en 

del av de funktioner den tidiga handikapprörelsen hade, vilket Christer inte ser som odelat 

positivt, då rörelsehindrade får en mer passiv roll. Samtidigt menar de av männen som varit 

engagerade i olika handikappföreningar att detta, handfast hjälp, fortfarande är en viktig del 

av föreningens verksamhet. Björn berättar: 

 

                                                 
44 Ekensteen, Vilhelm ”Från objekt till subjekt i sitt eget liv” ur Perspektiv på funktionshinder och handikapp, 
red. Tideman Magnus (1996) 
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B- Ja men på de här lägren, först och främst kan man ju umgås då. Sen också att man kan 

få olika tips och idéer. Vi brukar ha föreläsningar av fackfolk, ortopedingenjörer, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kirurger, läkare (ohörbart )   

M- Vad föreläser de då om? 

B- Det har bara om liknande  skador som jag har, handoperationer eller fotoperationer (…) 
 

Jag frågar vidare om vilken nytta de i föreningen kan ha av varandra, vilka sorters 

kunskap de kan ge varandra.  
 

B- (…) det är väl i sådana fall framförallt föräldrar som har barn som har liknande skador 

som sätter sig ner och pratar och diskuterar sådär lite allmänt, kommer med tips och idéer 

hur man ska göra.  

M- Hur man underlättar vardagen? 

B- Ja om man har strul med försäkringskassan eller om proteser eller saker i vardagen som 

du sa. 

 

Föreningen arbetar, i likhet med andra föreningar och lokalföreningar, på en mer praktisk nivå 

för att sprida kunskap till dess medlemmar om medicinska ingrepp och hur de ska kräva sina 

rättigheter av myndigheter, samtidigt som de fyller en social funktion. Att inbjuda 

representanter från sjukvård skulle kunna tolkas som att den medicinska modellen och 

betoningen på fysisk förändring alltjämt är rådande. Men kan även ses som en möjlighet för 

föräldrar med barn att tillsammans med dessa diskutera olika operationer och få kunskap om 

möjliga följder av en operation. Ett liknande utbyte, där föräldrar inte står ensamma mot den 

professionella sfären skulle kunna innebära en annan styrka att ifrågasätta sjukvårdens 

auktoritet och innebära att föräldrar och barn tillsammans med andra skapar en egen bild av 

vad rörelsehindret innebär45. Den socialkonstruktivistiska synen på rörelsehinder har, som jag 

diskuterat tidigare, delvis ändrat föreningars syfte till att mer kräva rättigheter från officiella 

instanser från att själva försökt hjälpa andra med liknande rörelsehinder att leva på bästa sätt. 

I förhållande till myndigheter finns det fortfarande, trots den i grunden 

socialkonstruktivistiska synen på funktionshinder, ett regelverk som kräver medicinsk 

dokumentation för att få använda tjänster som assistans. Finkelstein, brittisk forskare i 

handikappfrågor, menar att   
 

                                                 
45 Sellerberg, Ann-Mari, Handikapp och organisering – en sociologisk tolkning (1993:18) 
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The growth of specialist professions and their public visible role as gate-keepers to medical, social 

and welfare services provide an effective reinforcement to the view that disability is a medical 

problem. 46

 

Jag har tidigare nämnt den kritik som framförts mot vad feministiska handikappforskare 

menar är handikapporganisationers fokus på det offentliga rummets begränsningar i t.ex.  

tillgänglighet och möjlighet till arbete och rehabilitering. Det är frågor som går att relatera till 

skilda ansvariga myndigheter och medicinska instanser. Detta medan erfarenheter starkare 

knutna till det privata rummet och kroppen som moderskap, syn på rörelsehindrade som 

asexuella, tragiska, intellektuellt underlägsna, oattraktiva och beroende inte i motsvarande 

grad diskuterats eller varit grund för handikappolitiskt arbete. I intervjuerna framkommer en 

liknande bild, där frågor relaterade till myndigheter talas om i termer av handikappolitiska 

frågor. Samtidigt har den handikappolitiska agendan allt mer utvidgats, där assistansreformen 

är ett tydligt exempel på hur det privata har blivit en offentlig rättighetsfråga.  

BILDEN AV RÖRELSEHINDRADE  

Flera av intervjupersonerna har eller hade haft ett motstånd mot att identifieras av andra som 

rörelsehindrade och speciellt i förhållande till handikapprörelsens aktiva medlemmar, vilka 

flera kategoriserade som mer ”sociala och äldre” men ibland även som mer negativt 

”gnälliga”, ”tycker synd om sig själva”. Bland intervjupersonerna är idag hälften aktiva i 

föreningar och har ett större umgänge med andra personer med rörelsehindrade. Som jag 

skrivit om tidigare karaktäriseras handikapprörelsen idag framförallt av sociala evenemang 

där personer med liknande rörelsehinder och ofta anhöriga träffas för både gemenskap men 

också för att dela med sig av praktisk kunskap. Peter, som är aktiv i handikappidrott menar att 

det är viktigt för barn med olika funktionshinder att träffa andra personer med 

funktionshinder.  

 
P- Sen är det viktigt för barnen med att de känner att de är bra på nånting. Är de bland 

icke-handikappade, får de oftast inte den möjligheten, det tar ju ofta längre tid liksom att 

anpassa sig till nåt. Det är det ju bra t.ex. att vi har idrottsskolan. Där får de känna att jag är 

bra på detta, de är inte sämst.  

 

                                                 
46 Finkelstein, Vic ”The communality of disability” ur Disabling barriers- enabling environments, red. Swain, 
John, m.fl. (1993:149)  
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Peter upplever även att det bildas andra normer för hur man uppför sig mot varandra. Det är 

t.ex. lättare att be om hjälp. Han upplever att personer med rörelsehinder hjälper varandra utan 

att tänka på det, då de lättare kan känna igen sig och förstå andras behov av hjälp. För honom, 

och för en annan av männen verksam i en handikappidrottsförening fanns det en frihet i 

sammanhang med andra personer med rörelsehinder, där andra villkor gällde, villkor 

dikterade med större hänsyn till dem själva. De uppfattade dock inte idrottsföreningen som 

politisk utan det var en plats för gemenskap och träning. I idrottsföreningar kan personer med 

rörelsehinder träffas utifrån gemensamma intressen. I vårt samhälle träffar personer med 

rörelsehinder främst icke-rörelsehindrade i sin vardag såvida de inte själva söker kontakt 

genom olika föreningar. De som var aktiva i olika föreningar definierade sig som 

rörelsehindrade eller handikappade själva och hade ingen stereotyp bild av hur varken icke-

rörelsehindrade såväl som rörelsehindrade är.  

 

Två av männen kände motstånd mot att karaktäriseras som rörelsehindrade i förhållande till 

en kollektiv identitet. En av männen betonade starkt att han inte var en ”typisk 

rörelsehindrad” och menade att skillnaden framförallt låg i den ”passivitet” som han upplevt 

hos andra personer med rörelsehinder. Den andra mannen menade att rörelsehindret inte var 

centralt för honom och att han därför inte tänkte på det hos andra. De såg inte att de hade 

något gemensamt, som intressen eller mål, med andra personer som har ett rörelsehinder som 

grupp, till skillnad från de andra männen som har mer kontakt med rörelsehindrade i olika 

organisationer. I den svenska feministiska handikappforskaren Barrons studie, Disability and 

gender- autonomy as an indication of adulthood, diskuterar hon hur hennes intervjupersoner, 

yngre män med rörelsehinder motsatte sig att kalla sig rörelsehindrade, som ett sätt att 

undvika en stigmatiserad identitet, att enbart ses som rörelsehindrad. En annan tendens hon 

ser är hur de som inte vill kategoriseras som rörelsehindrade själva, har en stereotyp bild av 

andra personer som har ett rörelsehinder, som en homogen grupp. 47    

 

I förhållande till mina intervjuer är framförallt den första observationen aktuell, viljan att inte 

ses enbart som rörelsehindrad. Flera av de andra männen hade under sin ungdomstid känt ett 

liknande motstånd och rädsla för att enbart ses som rörelsehindrad. I en brittiskt intervjustudie 

av Watson48 med män och kvinnor med olika former av funktionshinder om deras 

                                                 
47 Barron, Karin Disability and gender – Autonomy as an indication of Adulthood  (1997:130) 
48 Watson, Nick, ”Well, I know this is going to sound very strange to you, but I don’t see myself as a disabled 
person: identity and disability” ur Disability & society nr5. (2002) 
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förhållningssätt till en identitet som funktionshindrade, framkommer att merparten av de 

intervjuade inte identifierar sig med funktionshindrade och inte heller anser sitt 

funktionshinder vara av betydelse för deras självuppfattning. De strävar, enligt Watson, efter 

att separera eller rekonstruera sin bild av kroppen från sin identitet, då deras fysiskt avvikande 

kroppar används för att kategorisera dem som funktionshindrade.  De ifrågasätter individuellt 

sin tillskrivna identitet samtidigt som de ifrågasätter idéen om normalitet.  

 

Bland mina intervjupersoner finns, som jag tidigare diskuterat olika förhållningssätt till att 

identifiera sig som rörelsehindrad. Samtidigt menar jag att ingen underordnar sig en 

tillskriven identitet som rörelsehindrad, vilket skulle innebära en negativ självbild och  

innebära att anse sig ha mycket mindre möjligheter. I Barrons intervjustudie finner hon en 

grupp unga kvinnor som har utvecklat en syn på sig själva som maktlösa vilket i deras dagliga 

liv gör dem passiva. Kvinnorna ger inte uttryck för någon egen önskan, utan beslut tas alltid 

tillsammans med andra vuxna. Barron härleder kvinnornas passivitet till samhälleliga 

förväntningar på kvinnor som mindre oberoende än män.49 Att vara man och ha ett 

rörelsehinder skulle således kunna innebära större möjligheter till att inte uppfattas som passiv 

då män och pojkar i större grad uppmuntras vara aktiva och oberoende.  

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DISKRIMINERANDE BEMÖTANDE 

I intervjuerna talade vi om upplevd diskriminering och att uppleva begränsningar p.g.a. andra 

människors negativa uppfattningar om personer med rörelsehinder.  Jag upplevde att flera 

lättare betecknade otillgänglighet i den fysiska miljön, som t.ex. otillräckligt med hissar, 

avskurna stadskärnor för biltrafik men även myndigheter som Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingens negativa attityder mot personer med rörelsehinder som diskriminering, 

än när de mötte negativa attityder i sin vardag i t.ex. affärer. De flesta, men inte alla, 

intervjupersonerna pratade lättare, mer omfattande och mer upprört om dåligt bemötande  av 

myndighetspersoner än om hur de blev bemötta av folk de inte hade någon personlig relation 

till.  

 

Alla utom en säger sig ibland uppleva negativa attityder från människor som de inte har någon 

personlig relation till. Samtidigt väljer en del av männen att ofta lägga liknande upplevelser på 

ett personligt icke-politiskt plan, genom att antingen mena att egen projektion ligger bakom 

hur de tolkar folks bemötande eller att välja att inte lägga stor vikt vid liknande upplevelser.   
                                                 
49 Barron, Karin Disability and gender – Autonomy as an indication of Adulthood  (1997:110-111) 
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Ingen av männen berättar om hur de i en liknande situation aktivt agerat för ”rörelsehindrades 

sak” utan det vanligaste förhållningssättet är att ha överseende med folks fördomar. Jag väljer 

att ta upp hur en intervjuperson resonemang kring bemötande, vilket inte är representativt för 

de andra männen men som ändå ger inblick i olika strategier som jag menar de andra männen 

använder sig av i varierande grad. Jag frågar Björn om han upplever att han blir mer negativt 

bemött som en följd av negativa bilder av rörelsehindrade som grupp.  

 
B- Det tänker jag inte på.  

M- Varför inte då? 

B- Jag anser alltså att det är så pass kort kontakt så det är ingenting som jag behöver, etsa 

sig fast. Om han var otrevlig mot mig eller sådär.. 

M- Men händer det? 

B- Nej.. jag tycker bara det låter som sunt förnuft. Det är den uppfattning jag fått att är jag 

trevlig mot folk så är de trevliga tillbaka. Är jag otrevlig så blir dom otrevliga också. Jag 

tror nog att är man bara trevlig och sådär och vänlig blir man vänligt bemött tillbaka. Ofta 

ser jag till exempel om man går på bio och säger att - Du jag skulle behöva göra det och det 

för att. - Javisst då går vi den här vägen. Man får ju hjälp så det är inga problem. Jag har 

inte stött på det hittills.  

 

Björn betonar i sitt svar vikten av att vara en trevlig och öppen person. Han upplever inga 

problem med att särbehandlas genom att t.ex. få ta andra vägar till offentliga lokaler utan 

betonar att är man trevlig så hjälper andra gärna till. Detta tillvägagångssätt skiljer sig åt från 

hur Björn resonerar kring bemötande av myndighetspersoner. Vi pratar om hur de nyckfulla 

svårigheterna med att få t.ex. assistans eller bostadsanpassning 

 
B- (…) jag tror det beror tyvärr på att folk värderar olika. Till exempel jag håller på nu och 

bostadsanpassar min lägenhet och då fick jag först en handläggare och hon var väldigt 

knepig, så att jag krävde att få en ny för hon, den första, hon mer eller mindre 

omyndigförklarade mig i ett brev som hon skickade. (…) Jag anser att det här accepterar 

inte jag, så jag fick en ny och då fick jag tillbaka en som jag haft vid två tidigare tillfällen 

och hon såg sakerna på ett helt annat sätt. (…) Det är väl den enda nackdelen, du bedöms på 

så olika saker.  

M- Och det gäller att stå på sig också? 

B- Jaja, absolut och det är väl det. Och tyvärr det är ju inte alla som gör det och jag har väl 

haft den turen att mina arbetsterapeuter har ju varit väldigt. Hon kan bråka om hon vill, 

jag har alltid haft starkt stöd bakom mig. (…) Och t.ex. jag pratade ju med min kollega som 

har ansvar för bostadsanpassning och tillgänglighet och hon var helt förfärad över vad hon 

skrivit. 
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Björn har här flera officiella institutioner som handikapprörelsens representanter och  

medicinskt professionella bakom sig. Detta gör att han har en styrka och kan kräva sina 

rättigheter. Då det inom detta område finns tydligt reglerade rättigheter är det också lättare att 

kräva dem och upptäcka diskriminering än i daglig kontakt med enbart ”medmänniskor”. I 

förhållande till myndigheter kan man tänka sig att Björn har mer att vinna, då en 

bostadsanpassning skulle förbättra hans vardag medan att låta människors negativa attityder 

etsa sig fast eller agera mot dem skulle kanske snarare vara en förlust och befästa Björn i en 

roll som enbart rörelsehindrad. Som jag poängterade tidigare är Björns olika förhållningssätt 

till bemötande av personer, vilka han inte har en personlig relation till respektive de där det 

finns en tydlig maktrelation, inte representativt för männen som grupp. De andra männen 

upplevde diskriminerande bemötande även av personer där den tydliga maktrelationen, som 

finns i förhållande till representanter för myndigheter, inte fanns. Ingen av männen talar dock 

om att konfrontera människor med deras fördomar utan försöker snarare undvika obehag för 

sig själva och andra. Jag tolkar männens resonemang som att de uppfattar att de har mindre att 

vinna på att strida för rörelsehindrades rätt till ett värdigt bemötande från personer ”på gatan” 

än i förhållande till myndigheter. Att ignorera fördomsfullt beteende i sin vardag är således en 

strategi för att inte låsas fast i en den negativa bilden som finns av rörelsehindrade som grupp.  

MÖJLIGA GEMENSAMMA POLITISKA STRATEGIER 

Efter att ha diskuterat hur männen i sin vardag resonerar kring en identitet som rörelsehindrad, 

vill jag ta upp de förhoppningar och tvivel de hade kring politisk kamp för förändring av 

samhället i handikappolitiska frågor. De två äldre männen, som tillika var mycket aktiva i 

handikappolitiska frågor var de som diskuterade handikappfrågor ur ett 

organisationsperspektiv. Bland de förhållandevis yngre männen fanns en större skepsis mot 

att identifiera sig och agera som rörelsehindrad i termer av vad de uppfattar som politiskt. En 

av männen var aktiv i idrottsförening för personer med funktionshinder men såg inte detta 

som en politisk förening, utan främst som en möjlighet till social gemenskap och hälsa. En av 

de förhållandevis yngre männen agerade dock själv i handikappolitiska frågor genom att 

diskutera med kommunala tjänstemän. Bland de fyra yngre männen fanns dock inte 

förhoppningar om att genom gemensam identifikation och delade erfarenheter med andra 

rörelsehindrade och gemensam politisk kamp kan förändra samhället, vilket de två äldre, mer 

engagerade, männen såg som en möjlighet.   
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Då Lennart och jag diskuterar handikapprörelsens nuvarande fokus och grund, menar Lennart 

att handikapprörelsens fokus på förändring av samhället gjort att egna erfarenheter inte 

diskuterats.(I detta sammanhang är det erfarenheten av att vuxit upp inom en vanföreanstalt 

och hur det påverkat Lennarts syn på sig själv.)  

 
L- Jag tror överhuvudtaget. Handikapprörelsen har inte arbetat så mycket genom att arbeta 

med att dela egna erfarenheter, att stärka varandra på det sättet. Man kan ju också tänka 

sig varför pratar man inte mer om de upplevelser som jag tog upp nu, hur det var att växa 

upp på det sättet och vad har det betytt för min syn på olika saker. Det är ju en erfarenhet 

ändå som är viktig. (…) Jag känner nog mer att jag är försiktig på nåt sätt, kanske 

konservativ på nåt sätt och tror att det som är, det man är inne i just nu är bra. Eller att det 

finns nån sorts faktor som handlar om att du ska väl va ganska nöjd och man inte ser att 

idag är jag en mycket friare, jag är en fri varelse och kan göra mina val på ett helt annat sätt 

än jag kunde. (…) Men jag har ingen upplevelse av att det här är nånting man pratar så 

mycket om inom handikapprörelsen utan vi är inriktade på att samhället ska förändras, 

samhället ska göras tillgängligt, vi ska ha samma rättigheter och så där. Och det klart, vi ska 

ha samma möjligheter men samtidigt har man ju nånting mer i sig i den erfarenheten man 

har och det är också nånting jag tycker är viktigt att man kan ha ett utbyte av. Jag tror att 

det finns en risk om man lever sitt liv och bara försöker lämna det här bakom sig och inte 

bearbetar det så påverkar det dig och ditt liv väldigt mycket.  

 

Lennart menar att personer med rörelsehinder skulle kunna ge varandra mer än 

intressepolitisk solidaritet i handikappfrågor genom att skapa kunskap i erfarenhetsutbyte med 

andra med liknande upplevelser. Vår fokus är här på upplevelsen av negativa samhälleliga 

förväntningar och hur personer med rörelsehinder tillsammans skulle kunna omformulera och 

göra motstånd. Det brittiska synsättet affirmative models grundantaganden påminner om 

Lennarts tankar men är mer positivt. Dess förespråkare menar att personer med olika former 

av funktionshinder genom utbyte av erfarenheter kan skapa en bild av fördelarna, det positiva 

med att ha ett funktionshinder. Christer ser möjligheter till en liknande positiv utveckling i 

jämförelse med gayrörelsen.  

 
C- Det finns många likheter för det finns en acceptans och en respekt för den person man är. 

Och den skulle ingå också, lite mer fram i ljuset...I gayrörelsen har man verkligen förstått 

det här med – Vi är dem vi är, ingenting annat. Vi är stolta över de vi är, det tror jag nog 

också att man kunde prova i handikapprörelsen. Kanske det kommer, för ungdomar idag, 

det är så stor skillnad på att vara ung och handikappad idag i förhållande till vad det var för 

trettio år sedan. 
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Men vilka grunder finns för en liknande identitetspolitisk rörelse? Som jag tidigare diskuterat 

finns det eller har det funnits ett motstånd bland flera av männen mot att kategoriseras och 

identifiera sig som rörelsehindrad i skilda sammanhang. Litteratur kring identitet och politisk 

organisering bland personer som har olika former av funktionshinder är motsägelsefull kring 

vilka svårigheter som finns för organisering baserad starkare på identitet.   

 

I jämförelse med politiska rörelser baserad på kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet menar 

Finkelstein att en rörelse för rörelsehindrade är annorlunda då rörelsehindrade ofta skulle vilja 

vara icke-rörelsehindrade och i sitt dagliga liv arbetar genom exempelvis habilitering, för att 

anpassa sina kroppsliga förutsättningar till samhälleliga krav50. Det finns en dubbelhet i att 

handikapprörelsen arbetar för att eliminera samhälleliga hinder samtidigt som man stöder 

forskning för att fysiskt kunna uppnå samma funktion som icke-rörelsehindrade. Vidare finns 

det ytterligare svårigheter, för en handikappolitisk rörelse, i att personer med olika former av 

funktionshinder är geografiskt, socialt och kulturellt spridda samt själva kan hysa negativa 

attityder mot andra personer med funktionshinder. French menar vidare att funktionshindrade 

som grupp är relativt maktlös i det brittiska samhället.51 Men trots liknande svårigheter 

framställer flera teoretiskt dominerande forskare organisering av människor med olika former 

av funktionshinder baserad på en gemensam identifiering som antingen verklighet eller 

möjligt utan att djupare teoretisera de andra identiteter även personer med funktionshinder 

rimligtvis bör har. I mina ögon finns en tendens att tona ner eller inte alls uppmärksamma hur 

andra maktstrukturer som kön, klass, etnicitet, ålder verkar och skapar olika möjligheter till 

makt och ibland motstridiga intressen för att istället betona skillnaden mellan personer med 

och utan funktionshinder som den viktigaste maktstrukturen. Barron kritiserar hur 

handikappforskares syn på identitet bygger på essensialism, där personer med 

funktionshinders ”sanna” identitet är som funktionshindrade. Hon menar att synen är att 

”those categorized as disabled are obliged to accept an identity, which others have defined as 

their ’true’ identity.” 52 Som påpekats tidigare vill Barron snarare se hur männen genom sitt 

motstånd mot kategorisering som rörelsehindrade försöker undvika att enbart ses som just 

rörelsehindrade.  Detta motstånd mot att kategoriseras och identifiera sig själv som 

                                                 
50 Finkelstein, Vic ”The communality of disability” ur Disabling barriers- enabling environments, red. Swain, 
John, m.fl. (1993:10)  
51 French, Sally ”Disability, impairment or something in between?” ur Disabling barriers- enabling 
environments, red. Swain, John, m.fl. (1993:22)  
52 Barron, Karin Disability and gender- Autonomy as an indication of adulthood (1997:131) (Understrukning i 
original)  
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rörelsehindrad uppfattas av många handikappforskare som ett problem.  Deal, brittisk 

handikappforskare menar:  

 
It’s vital that a disabled person does not try to enhance their self-esteem trough attempting to 

distance him/herself from others they perceive to be lower down in the hierarchy of impairment, 

due to stigma of association. Such action is likely isolate those perceived as less accepted by 

society, creating a further level of social oppression, but this time from within one’s own 

community (if we agree with the notion of disability as a defining feature of self-identification.) 53  

 

I ovanstående citat menar Deal att funktionshindrade (om vi nu antar premissen att personer 

med ett funktionshinder uppfattar detta som viktigt för sin identitet) inte bör distansera sig 

från andra funktionshindrade då detta skapar en ny nivå av förtryck. Denna uppfattning 

bygger på en endimensionell bild av personer med funktionshinder, där det enda förtryck de 

upplever är i förhållande till sitt funktionshinder. Den något mästrande tonen, som jag tycker 

mig finna även i andra texter, uppmanar funktionshindrade att vara bättre än icke-

funktionshindrade, vara altrustiska och se till andras bästa.  

AVSLUTNING 

Männen jag har intervjuat har växt upp i olika tider. Handikappforskning, handikapprörelser 

och socialpolitiska riktningar har skapat större handlingsutrymmen för hur personer med 

någon form av ett rörelsehinder kan välja att förhålla sig till det. Från att tidigare inneburit 

delvis separat uppväxt på internatskolor och därmed större kontakt med rörelsehindrade och 

troligtvis även större identifikation som rörelsehindrad, finns idag andra möjligheter. 

Fortfarande måste dock männen förhålla sig till de oftast negativa föreställningar som finns 

kring rörelsehindrade, som avvikare från normen. Jag har i min uppsats haft Connells teori om 

olika maskuliniteters ständiga omförhandling som utgångspunkt då jag tolkat männens 

berättelser. Jag har försökt visa hur de utmanar föreställningar om rörelsehindrade de möter i 

sin vardag individuellt, genom att omformulera traditionella synsätt på kropp och oberoende, 

samtidigt som de i flera fall bekräftar och strävar efter samma ideal. Männens ibland 

motstridiga förhållningssätt bekräftar Connells processartade syn på hur maskuliniteter 

omformuleras i relation till den sociala kontexten. Denna har i min uppsats framförallt 

utgjorts av de olika institutioner som försöker (om)skapa bilden av den rörelsehindrade. Jag 

har försökt visa att olika synsätt, som medicinsk och socialkonstruktivistisk syn på 

                                                 
53 Deal, Mark ” Disabled people’s attitudes toward other impairment groups: a hierarchy of impairments” ur 
Disability and Society Vol 18,  nr 7 (2003: 907)  
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rörelsehinder samexisterar och i olika sammanhang är självklara och ifrågasatta av männen. I 

detta sammanhang har handikapprörelsen synsätt och arbete skapat större ramar för ett 

ifrågasättande. De frågor som rörelsen arbetat mer aktivt med benämner männen oftare som 

diskriminering, som politiskt viktiga frågor och de är lättare att sätta ord på. Den kritik mot 

handikapprörelsens manliga fokus som framförts av feministiska handikappforskare, är 

därmed relevant då handikapprörelsen har haft en viktig roll i att politisera rörelsehindrades 

upplevelser. Den feministiska kritiken har även riktats mot samtida forskning och de har i mitt 

tycke framförallt introducerat intressanta tankar om icke-funktionshindrades normerande syn 

på kroppars förhållande till oberoende och till kön. En paradox är dock att de i sin forskning 

starkt ifrågasätter den dikotomi som finns mellan funktionshindrade och icke-

funktionshindrade samtidigt som mycket av deras forskning kring politisk kamp och identitet 

som funktionshindrad bygger på och återskapar denna dikotomi. Detta är som jag tidigare 

nämnt problematiskt, då upplevelsen av att ha ett funktionshinder inte behöver vara viktig för 

en persons identitet, vilket var fallet för en del av de män jag intervjuat. Det innebär även att 

andra förhållningssätt och individuella strategier inte uppfattas som legitima sätt att förändra 

bilder av funktionshindrade. Att människor som har någon form av funktionshinder inte 

handlar för funktionshindrades ”bästa” behöver inte uppfattas som ”förnekelse” av 

funktionshindret utan kan indikera att personen upplever sin livssituation och sina 

handlingsmöjligheter mer beroende av andra maktstrukturer.  
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