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Abstract 

This essay is a qualitative study concerned with questions about disability. I set 
out from a definition of disability which highlights non-disabled peoples´ 
participation in making a disabled person ”the Other”. My aim is to contribute to 
an understanding of the experiences of disabled people as well as problemize the 
way that normality and disability is socially constructed. The empirical material of 
the essay consists of qualitative interviews with disabled men and women and the 
essay is written with a critical perspective. The theoretical framework includes 
concepts such as normality, social construction and power. These have been 
analytical tools that I have used in order to analyze the interviews that I have 
made. With the aid of the theoretical concepts I attempt to question ideals and 
notions that exist in our society. I also highlight unequal power relations and the 
importance of treating these as a democratic and political problem.  
 
Keywords: disability, normality, social construction, the Other and power.   
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1 Inledning 

Jag har valt att ägna min uppsats åt en minoritetsgrupp som till stor del är 
osynliggjord av såväl forskningen som samhället i övrigt: funktionshindrade. Det 
jag vill illustrera i min uppsats är erfarenheter och upplevelser av hur det kan vara 
att leva med ett funktionshinder i vårt samhälle. Genom att ta del av några 
funktionshindrade personers egna berättelser och uppfattningar söker jag bidra 
med en ökad kunskap om konstruktioner av funktionshinder och normalitet. Syftet 
med min uppsats kan därmed sägas vara dubbelt. Mina intervjupersoners egna 
upplevelser bidrar med en erfarenhetskunskap om hur det är att leva som 
funktionshindrad i Sverige idag. Liksom Young (2000) anser jag att om 
perspektiv som ofta inte kommer fram i samhällsdebatten lyfts fram och 
synliggörs kan samhällsforskningen berikas. Genom att låta deras röster komma 
fram hoppas jag kunna bidra till att motverka osynliggörandet av 
funktionshindrade inom forskningen samt i samhället i övrigt.  

Men det mer övergripande syftet handlar om en önskan att utveckla en 
kunskap om vilka sociala föreställningar som är kopplade till att vara 
funktionshindrad. Tack vare personliga upplevelser och berättelser om hur det är 
att leva med ett funktionshinder kan vi få en förståelse för det samhälleliga 
betraktelsesättet på funktionshinder. Med hjälp av erfarenheter från människor 
som i någon aspekt avviker från olika existerande sociala normer och ideal kan 
också en förståelse för vår syn på normalitet synliggöras. En kärna i uppsatsen är 
hur olika socialt konstruerade föreställningar, som jag ser som centrala för 
upprätthållandet av dominans, sätter gränser för vad som är möjligt att säga, tänka 
och göra som funktionshindrad. Därmed ser jag omgivningens betydelse och 
delaktighet i denna konstruktion som viktig att uppmärksamma. Den makt som 
våra föreställningar och referensramar utövar är i allra högsta grad värd att 
undersöka närmre.  

Jag vill inledningsvis även betona att funktionshindrade inte bör betraktas som 
en identisk grupp. Självklart skiljer sig individer åt avsevärt vad gäller 
förutsättningar och möjligheter. Människor med funktionshinder är inte en 
homogen grupp utan olika individer med skilda identiteter, upplevelser och 
livserfarenheter. Dock menar jag att dessa personer, individuella skillnader till 
trots, ändå kan anses ha något väsentligt gemensamt genom att deras 
funktionshinder i viss mån kan utgöra ett annorlundaskap i vårt samhälle. På så 
sätt menar jag att man kan argumentera för att funktionshindrade kan dela ett visst 
perspektiv och att de kan dela vissa centrala erfarenheter även om deras identiteter 
inte alls är identiska.  

 
 

De frågeställningar jag utgår ifrån i min uppsats är: 
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• Vilka normalitetsmarkörer existerar i vårt samhälle? Hur förhåller 
man sig som funktionshindrad kvinna/man till dessa 
normalitetsmarkörer? 

• Vilken betydelse har olika föreställningar (exempelvis om 
funktionshinder, normalitet och beteende) för funktionshindrade 
kvinnor och män? 

• Hur kan vi förstå de strategier och handlingar som kan utvecklas av 
människor som har ett funktionshinder?  

1.1 Avgränsningar 

Begreppen funktionshinder och funktionshindrad är väldigt breda begrepp som är 
omdiskuterade inom forskningen vad gäller definition. En rad skilda skador eller 
sjukdomar kan leda till funktionsnedsättningar och funktionshinder. Eftersom 
funktionshinder är ett så pass omfattande begrepp var det självklart nödvändigt att 
i uppsatsarbetets inledningsfas göra någon slags avgränsning.  
        I min uppsats har jag valt att fokusera på upplevelser och erfarenheter av att 
leva med ett rörelsehinder. Samtliga personer som jag intervjuat är beroende av 
rullstol och har varit rörelsehindrade sedan födseln eller sedan unga år. Jag valde 
att ha beroendet av rullstol som ett kriterium då rullstolen medför att det för 
omgivningen blir uppenbart att personen är funktionshindrad. Jag har valt att 
fokusera på fysiska funktionshinder och inte förståndshandikapp då jag anser att 
förståndshandikapp kan medföra ytterligare aspekter som jag inte kommer att 
diskutera i uppsatsen. Hos dem som jag intervjuat finns en rad olika skador och 
sjukdomar representerade som orsak till funktionshindret. Då så många olika 
skador och sjukdomar kan orsaka rörelsehinder ser konsekvenserna för den 
enskilde individen olika ut. Det går alltså inte att beskriva rörelsehinder som en 
enhetlig funktionsnedsättning men, som Statens handikappråd (1996) belyser, 
finns det ändå många svårigheter i vårt samhälle som är gemensamma för många 
människor med rörelsehinder.  

Vad gäller begrepp kommer jag främst att använda mig av begreppet 
funktionshinder/funktionshindrad och inte rörelsehinder/rörelsehindrad i mina 
teoretiska resonemang och analys. Min motivering till detta är att det inom 
forskningen och litteraturen ofta inte görs någon åtskillnad utan begreppen 
funktionshinder och funktionshindrade används som paraplybegrepp.  
En risk som dock kan urskiljas med att jag använder begreppen funktionshinder 
och funktionshindrad är att jag på så vis är delaktig i konstruktionen av 
funktionshinder och riskerar att bidra till att de som har ett funktionshinder 
betraktas som en homogen grupp (Wendell 1996, Barron 2004). Jag är i högsta 
grad medveten om denna risk. Men genom att sträva efter att ha ett kritiskt 
förhållningssätt samt hela tiden ha en öppenhet för mina intervjupersoners 
tolkningar hoppas jag kunna motverka detta. Liksom Susan Wendell menar jag 
att:  
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it is impossible to engage in social analysis without choosing some categories with 
which to work […] Differences can be unmasked by choosing a category for a 
particular context or purpose, working with it, and listening carefully to those who 
do not identify with it or who disagree with generalizations made about members of 
the category and their experience (1996:71-72). 

1.2 Disposition 

Jag har nu presenterat mitt ämne och de avgränsningar jag gjort i mitt arbete. Min 
ambition med uppsatsen har inte enbart varit att nå en teoretisk förståelse, utan 
även undersöka hur detta ser ut på individnivå, hur makten levs i vardagen och 
synliggöra olika samhälleliga normer, ideal och attityder. Detta har gjorts i en 
arbetsprocess där teori fått möta empiri. Hur detta gått till redogör jag för i kapitel 
två, uppsatsens metodkapitel. Här berättar jag hur jag gått tillväga i mitt arbete 
och vilken vetenskapsteoretisk grund jag står på. 

Därefter följer ett kapitel där jag bland annat för en diskussion kring olika 
perspektiv på funktionshinder samt redogör för mitt perspektiv, det synsätt som 
uppsatsen vilar på. Det perspektiv som jag utgår ifrån inkluderar omgivningens 
betydelse för konstruktionen av annorlundaskap samt byggstenar som den 
personliga erfarenheten och genus.  

I uppsatsens fjärde kapitel behandlas konstruktionen av annorlundaskap. I 
detta avsnitt tar jag upp begrepp som De Andra, samhälleliga föreställningar, 
normalitetsmarkörer och ideal.  

Kapitel fem fokuserar främst på ett begrepp som jag menar är nödvändigt att 
inkludera i analysen: makt. Jag presenterar min syn på begreppet och diskuterar 
kring olika handlingar och strategier som jag anser bär spår av makt.  

Genom att presentera mina tolkningar av teorier och begrepp har jag kunnat 
konstruera en teoretisk förståelse. Denna teoretiska förståelse har jag burit med 
mig till det efterföljande kapitlet, ett kapitel som jag har valt att kalla ”Möten”. 
Denna del av uppsatsen utgörs av mina intervjupersoner, deras verklighet och 
mina tolkningar. I det avslutande kapitlet, kapitel sju, för jag en sammanfattande 
diskussion där jag diskuterar kring resultatet och lyfter fram det som jag funnit 
mest intressant.  
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2 Kunskapsproduktion 

Följande kapitel kommer att behandla det som mer traditionellt brukar gå under 
benämningen metod. Jag har dock valt att ge detta kapitel rubriken 
kunskapsproduktion eftersom jag anser att det bättre överensstämmer med mitt 
sätt att se på mitt arbete med uppsatsen.  Liksom Alvesson & Deetz (2000:11) 
intar jag ett brett förhållningssätt och ”betraktar metoden som en grundval för 
forskarens arbete med empiriskt material”. I enlighet med dessa författares 
perspektiv handlar metod för mig inte främst om databehandling utan är i allra 
högsta grad en reflekterande verksamhet. Det förhållningssätt man har som 
forskare, hur man väljer att närma sig sitt ämne, vilka frågor man ställer samt 
vilka tolkningar man gör av det empiriska material man samlat på sig genomsyrar 
hela ens arbete. Jag vill därför i kommande avsnitt redogöra lite närmare för dessa 
aspekter.   

2.1 Kunskapsteoretisk ansats 

I min syn på samhällsforskning är jag inspirerad av ett kritiskt förhållningssätt (jfr 
Alvesson & Deetz 2000).  Min drivkraft genom hela uppsatsarbetet har varit en 
önskan om att uppmärksamma asymmetriska maktrelationer, ifrågasätta 
antaganden och föreställningar som tas för givna samt erbjuda motbilder till 
dominerande föreställningar, ideal och förståelser. 

Vad gäller mitt perspektiv på kunskap ansluter jag mig till den tradition som 
ifrågasätter forskningens objektivitet och neutralitet, och hävdar att det som kallas 
kunskap i stället ofta handlar om specifika gruppers perspektiv. I enlighet med det 
resonemang som Alvesson & Deetz (2000) för anser jag att forskaren är del av en 
socialt konstruerad värld. Jag är förespråkare av det som Donna Haraway (1988) 
kallar situerad kunskap. Med begreppet avser Haraway belysa hur ”ras”, kön, 
klass och sexualitet är centrala för den verklighet som forskaren talar ifrån. 
Strukturella positioner och erfarenheter är av stor betydelse för vem som får 
möjlighet att tala och om vad (Haraway 1988).  

Liksom Haraway (ibid.) vill jag hävda att objektivitet kan uppnås genom en 
medvetenhet och tydlighet om det specifika perspektiv och den position varifrån 
kunskap konstrueras och artikuleras. Den kunskap jag anser mig producera i 
denna uppsats är skapad av mig, en konkret person som existerar i en speciell 
historisk och samhällelig kontext. Detta hoppas jag är synligt i resultatet och jag 
menar att detta ökar validiteten och objektiviteten (jfr Mulinari 1999:50f, Skeggs 
1999:33-68). Jag hävdar således inte att kraven på objektivitet och sanning bör 
bortses från, däremot anser jag att det är nödvändigt att inse att forskning aldrig är 
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fri från värderingar, först då är kunskap möjlig. Eller som Alvesson & Deetz 
(2000:73) uttrycker det: ”Glöm bort ’objektiviteten’ – förkasta den inte”.  

Min syn på kunskap är alltså att det inte finns en enda objektiv sanning. Men 
jag vill samtidigt betona att jag inte ansluter mig till tron att människan och 
verkligheten endast är sociala konstruktioner. Att påstå att mina intervjupersoners 
kroppar endast är socialt konstruerade menar jag är att förneka dem en identitet. 
Visserligen är min utgångspunkt att omgivningen har en stor betydelse för 
konstruktionen av handikapp men det går inte att bortse ifrån att mina 
intervjupersoner faktiskt är rörelsehindrade och har kroppar som ibland orsakar 
dem smärta och trötthet. 

2.2 Det praktiska genomförandet 

Efter att jag nu har presenterat mina kunskapsteoretiska utgångspunkter ska jag gå 
vidare till att redogöra för hur det mer praktiska arbetet med uppsatsen gått till. I 
de följande avsnitten kommer jag att problematisera min roll som icke-
funktionshindrad ”forskare” och motivera mitt val av kvalitativ intervjumetod. Jag 
kommer även att diskutera mitt tillvägagångssätt vid urval av intervjupersoner, 
genomförandet av intervjuerna samt bearbetning av intervjumaterialet.  

2.2.1 Att vara en icke-funktionshindrad ”forskare” 

En problematisering som jag anser viktig att göra gäller min roll som ”forskare”. 
Som medie- och kommunikationsforskaren Karin Ljuslinder (2002) påpekar i sin 
doktorsavhandling är det viktigt att kritiskt granska vad det betyder när icke-
funktionshindrade talar i funktionshindrades sak och definierar deras behov.  
I Storbritannien finns det inom social handikappforskning en pågående debatt om 
huruvida icke-funktionshindrade överhuvudtaget bör forska om funktionshinder 
(Oliver 1999). En del forskare menar att en icke-funktionshindrad saknar en 
funktionshindrad persons erfarenheter och upplevelser och att forskningen därför 
bedrivs bäst om det också är endast funktionshindrade som genomför den. 
Eftersom jag inte är funktionshindrad saknar jag visserligen helt egna erfarenheter 
av vad det kan innebära att leva med ett funktionshinder. Dock menar jag att jag 
ändå kan bidra med värdefull kunskap genom att, utifrån mina intervjupersoners 
berättelser, belysa olika sätt som funktionshinder, normalitet och annorlundaskap 
kan konstrueras på. Liksom Barbara Fawcett och Jeff Hearn anser jag att: 
 

research carried out into disability by a disabled researcher cannot on the basis of the 
experience alone be seen to be more legitimate than research carried out into 
disability by a non-disabled researcher. It is how the research project is conducted, 
how the participants are involved, how attention is paid to ethical issues and the 
extent of critical reflexivity, that have to be regarded as key factors (2004:216).  



 

 10 

Under hela arbetsprocessen har jag därför försökt att vara medveten om min egen 
förförståelse samt ifrågasätta mina egna förutfattade meningar genom att vara 
öppen för nya frågor, perspektiv och tolkningar. 

2.2.2 Varför kvalitativ metod? 

Då min uppsats har en förståelseinriktad ansats och jag fokuserar på individers 
erfarenheter av att leva med funktionshinder föreföll kvalitativ metod som ett 
naturligt val. Den kvalitativa forskningsintervjun har som ambition att, som 
Steinar Kvale uttrycker det, ”förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de 
vetenskapliga förklaringarna” (1997:9).  

Utifrån människors upplevelser och beskrivningar är det möjligt att bygga upp 
intressanta teoretiska resonemang och beskrivningar som är möjliga för andra att 
reflektera vidare över (Thomsson 2002:30). Även om kvalitativa studier inte leder 
till generaliseringar i ordets traditionella betydelse är det min förhoppning att min 
uppsats, som Thomsson formulerar det, ”kan bidra till nya angreppssätt i försöken 
att förstå också andra grupper och situationer än de undersökta och på så vis vara 
generaliserbar” (2002:33).  

2.2.3 Om urval och intervjuer 

För att kunna få tag på intervjupersoner kontaktade jag inledningsvis 
vuxenhabiliteringen i Lund. Vuxenhabiliteringen vänder sig till personer som är 
över 20 år och som har ett funktionshinder. Anledningen till att jag vände mig till 
vuxenhabiliteringen var att jag ansåg att detta var ett lämpligt sätt för att få mina 
urvalskriterier tillgodosedda. De urvalskriterier jag ställde upp var att 
intervjupersonerna skulle vara beroende av rullstol samt ha ett funktionshinder 
som var medfött eller förvärvat innan 20 års ålder. Anledningen till att jag valde 
att göra denna avgränsning var att jag även var intresserad av erfarenheter av att 
växa upp med ett funktionshinder. I mitt urval eftersträvade jag också en viss 
spridning vad gäller kön, civilstånd och livssituation för att kunna få med olika 
perspektiv. Jag önskade också en spridning vad gäller ålder. Jag vände mig därför 
även till barnhabiliteringen som hjälpte mig med att komma i kontakt med en 
intervjuperson som är under 20 år. Då det inledningsvis var vissa problem med att 
få tag på intervjupersoner valde jag att även vända mig till ett företag i Lund som 
sysslar med personlig assistans, Anemon, samt DHR (De Handikappades 
Riksförbund) i Malmö. Slutligen har jag kommit i kontakt med en intervjuperson 
tack vare en personlig kontakt. På grund av sekretesslagen har jag dock inte haft 
möjlighet att först själv kontakta mina intervjupersoner utan jag har varit beroende 
utav nyckelpersoner. Genom det positiva bemötande jag fått från de 
nyckelpersoner som hjälpt mig har jag dock inte haft några svårigheter med att 
uppfylla de kriterier vad gäller intervjupersoner som jag hade (se ovan).  
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Jag är dock medveten om att den urvalsmetod jag har använt mig av medfört att 
jag endast nått personer som var positiva till att prata om sig själva och sin 
situation. Den uppfattning som jag fick var att samtliga som jag intervjuat inte 
hade några svårigheter med att prata om sig själva och sitt funktionshinder. 
Självklart hade det varit intressant att även nå individer som haft ett annat 
förhållningssätt. Men då jag hade begränsad tid på mig för mitt arbete ansåg jag 
den valda urvalsmetoden vara mest lämplig för att kunna genomföra uppsatsen. 

Vad gäller själva intervjuerna valde jag att göra enskilda intervjuer. Jag ansåg 
att denna intervjuform skulle kunna ge mig en bättre möjlighet att fokusera på 
individuella upplevelser och ”gå på djupet” än om jag gjort gruppintervjuer. 
Sammanlagt har jag genomfört 12 intervjuer, 7 intervjuer med kvinnor och 5 
intervjuer med män. En fråga som många som genomför kvalitativa intervjuer 
brottas med är hur många intervjuer som bör göras. Steinar Kvale rekommenderar 
att man ska intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det man vill 
veta” (1997:97). Om man har en förståelseinriktad ansats behöver det inte 
nödvändigtvis till ett stort antal intervjuer (Thomsson 2002:57). ”Kringarbetet, 
reflekterandet över samhället, teorier och metateorier […] kan lyftas fram och bli 
lika stort oavsett antalet intervjuer” (2002:58). Redan innan 12 intervjuer 
genomförts ansåg jag att jag nått en så kallad teoretisk mättnad. Jag upplevde då 
att jag hade tillräckligt material för min uppsats syfte eftersom jag då kunde 
identifiera intressanta aspekter, mönster och teman som skulle vara uppsatsens 
byggstenar. Jag valde dock att genomföra ytterligare några intervjuer för att få ett 
så fylligt material som möjligt. En intervju har jag dock valt att inte använda mig 
av i uppsatsen då personen ifråga inte uppfyllde de kriterier som jag ställt upp. På 
grund av ett missförstånd uppdagades detta inte förrän vid intervjutillfället vilket 
gjorde att jag ändå valde att genomföra en intervju.  

Intervjuerna har inte bara varit en förutsättning för att uppnå uppsatsens syfte 
utan har även inneburit flera berikande möten som gett upphov till många nya 
tankar hos mig.  

2.2.4 Genomförandet av intervjuerna 

De intervjuer som jag gjorde hade karaktären av ett samtal. Inför intervjuerna 
utformade jag en intervjuguide med förslag till frågor. Denna intervjuform har den 
fördelen att det finns möjligheter till flexibilitet, nya frågor och följdfrågor för att 
följa upp intervjupersonernas svar (Kvale 1997:117). Jag valde att fokusera på ett 
antal frågor i min intervjuguide, frågor som formulerades med mina 
frågeställningar som ledstjärna. Min tanke när jag formulerade frågorna var att 
försöka använda mig av så öppna frågor som möjligt för att undvika att 
intervjupersonens tankar skulle styras i en begränsad riktning. Innan intervjun 
inleddes betonade jag att det var intervjupersonens upplevelser och erfarenheter 
jag var intresserad av och att det inte fanns något rätt eller fel svar på de frågor jag 
skulle komma att ställa. Under samtalets gång kom intervjupersonerna att 
fokusera på olika saker och även om jag alltid utgick från min intervjuguide såg 
de följdfrågor jag ställde något varierande ut för de olika intervjuerna. Vid 
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samtliga intervjuer försökte jag dock ställa många ”varför”- frågor, dels för att 
vara säker på att jag förstått den jag intervjuade korrekt men även för att 
problematisera min egen förförståelse.  

Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter och genomfördes i alla fall 
utom ett i intervjupersonernas hem. Under intervjuerna använde jag mig av en 
fickbandspelare. På så vis slapp jag anteckna och kunde istället koncentrera mig 
helt på det intervjupersonerna sade. Jag upplevde att jag därmed fick en större 
möjlighet att följa upp intervjupersonernas resonemang genom att jag kunde ställa 
bättre följdfrågor. Samtliga som intervjuades tillfrågades och samtyckte till att bli 
inspelade och det föreföll inte som om någon besvärades av bandspelarens 
närvaro. Innan jag inledde intervjun var jag noga med att betona att endast jag 
skulle komma att lyssna på det som sades under intervjun samt att jag skulle 
använda mig av fingerade namn i den färdiga uppsatsen. Vid ett tillfälle valde jag 
dock att inte använda mig av bandspelare utan istället föra anteckningar då 
intervjupersonen hade vissa talsvårigheter.  

 

2.2.5 Bearbetning av intervjumaterialet och presentation 

När intervjuerna väl genomförts valde jag att skriva ut det inspelade materialet. 
Detta har varit mycket tidskrävande men ändå värt mödan eftersom det underlättat 
analysarbetet väsentligt. Med omtanke om såväl intervjupersonerna som läsarna 
av uppsatsen har dock vissa justeringar gjorts, exempelvis har felsägningar och en 
del utfyllnadsord tagits bort. Detta har jag valt att göra då den ordagrant utskrivna 
intervjun riskerar att framstå som ett osammanhängande och förvirrat tal 
(Thomsson 2002:105, Kvale 1997:158). Ändringarna är dock gjorda med en 
önskan om att bibehålla och visa individualiteten hos intervjupersonerna. På de 
ställen där jag genomfört justeringar har jag varit noga med att bevara innehållet i 
mina intervjupersoners uttalanden.  

I uppsatsen använder jag mig av citat från intervjuerna för att belysa aspekter 
som är värda att problematisera och reflektera över. Användandet av 
intervjupersonernas ursprungliga formuleringar bidrar till att öka ”tillgänglighet 
för intersubjektiv prövning” (Jeffner 1997:48) en tanke som varit viktig för mig. 
Jag har valt att använda många citat i min text för att på ett mer levande sätt 
återknyta till teoriavsnittet. Tanken är att läsaren ska få möta de intervjuade som 
personer och höra deras röster. Detta möte ökar också uppsatsens genomskinlighet 
och möjligheten för läsaren att kritisera de tolkningar jag gjort.  

Många utav mina intervjupersoner har ofta fört väldigt lika resonemang i vissa 
frågor. I dessa fall har jag valt att citera den person som jag ansåg hade den mest 
träffande formuleringen. Då en del av mina intervjupersoner har varit mer 
uttrycksfulla än andra är detta anledningen till att dessa kommit att få en mer 
framträdande roll.  

I mitt arbete med att strukturera och tolka det empiriska materialet har mina 
frågeställningar varit vägledande för den struktur och uppdelning som uppsatsens 
sjätte kapitel kommit att få. Mitt sätt att läsa intervjuerna och ställa frågor till 
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materialet är styrt av teorin och begreppen, det är genom dem man kan förstå 
erfarenheterna och upplevelserna som delar av något större, som politiska, 
problematiska och intressanta. Utan teorin, begreppen och refererade forskare 
hade denna text sett radikalt annorlunda ut. Det är i korsningen mellan teorin och 
empirin min analys växt fram. 

Min uppsats handlar om att i ett statsvetenskapligt perspektiv försöka förstå 
och uppmärksamma de teoretiska implikationerna av mina intervjupersoners 
berättelser. Den förståelsen kan aldrig vara heltäckande, inte heller den enda sanna 
kunskapen. Men just därför är den viktig, och just därför bör den utvecklas i 
dialog med andra kunskaper.  
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3 Perspektiv på funktionshinder 

Att förhålla sig till begreppet funktionshinder är ingen lätt sak. Mårten Söder, 
professor i sociologi, pekar på att det finns en rad olika perspektiv på 
funktionshinder (2005). Eftersom det finns flera anspråk på att definiera begreppet 
är det naturligtvis nödvändigt att också jag redogör för med vilket perspektiv jag 
har närmat mig ämnet. I detta kapitel kommer jag därför att föra en diskussion 
kring hur jag ser på funktionshinder och ta upp de aspekter som jag anser vara 
viktiga att inkludera i en analys. Dessförinnan kommer jag dock att beskriva hur 
handikappbegreppet och synen på funktionshinder har utvecklats under de senaste 
decennierna.   

3.1 Handikappbegreppet 

Synen på det så kallade handikappbegreppet har utvecklats radikalt de senaste 
decennierna. Beteckningar och begrepp har ändrats och omdefinierats och nya 
perspektiv har tillkommit. När man tar del av forskning kring funktionshinder kan 
de olika termer som används ibland framstå som något förvirrande. Olika forskare 
har skilda definitioner och perspektiv på vad begreppen innebär och hur de bör 
relateras till varandra. Söder pekade på komplexiteten då han i början av 1980-
talet skrev att ”någon omfattande och medveten enighet om handikappbegreppets 
innebörd och vilka grupper av människor som är handikappade har knappast 
funnits vid någon tidpunkt” (1982:11).  

Genom att studera hur ett begrepp utvecklats kan man skapa förståelse för hur 
olika benämningar och deras sociokulturella innebörder förändrats över tid 
(Ljuslinder 2002). På 1950-talet var vanför och invalid vanligt förekommande 
beteckningar i Sverige (ibid.). Dock började, under detta årtionde, begreppen 
handikappad och handikappade användas för att beteckna människor med nedsatt 
förmåga i olika avseenden och under 1960-talet blev handikappad den vanligaste 
benämningen (Söder 1982:11).  Ordet kommer från engelskans hand in cap som är 
ett namn på ett hasardspel (SHR 1984:5). Termen började användas i 
sportsammanhang och betecknade en förmån som de spelare som var sämre fick 
för att utgångsläget skulle bli så lika som möjligt för alla speldeltagare. Begreppet 
kom dock att få en ändrad betydelse då det började användas i betydelsen ”en 
omständighet som minskar någons chans att klara sig mot en medtävlare” (ibid.). 
Begreppet kom då snarare att betyda svårighet, belastning och hinder. Handikapp 
kom att definieras som en egenskap/svaghet hos en person (Söder 1982).  

Idag har begreppet handikapp till stor del ersatts med andra begrepp. I 
engelskan använder man numera vanligen disability och disabled (Calais von 
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Stokkom & Kebbon 2000:39). På svenska används ofta funktionshinder och 
funktionshindrade. Enligt Statens Handikappråd (SHR) bör man inte tala om 
”handikappade människor” utan ”människor med funktionsnedsättningar” då 
handikappet är en konsekvens av relationen mellan funktionsnedsättningen och 
brister i miljön (SHR, 1984). Men, som Sonja Calais von Stokkom och Lars 
Kebbon belyser så används ordet ofta oreflekterat och inkonsekvent i 
vardagsspråket, ibland syftar man på egenskaper hos en individ och ibland på 
svårigheter i en viss situation (Calais von Stokkom & Kebbon 2000:33).  

 

3.2 Personlig tragedi eller socialt förtryck? 

Fram till för några decennier sedan dominerade synen på funktionshinder som en 
”personlig tragedi” (Barnes & Mercer 2000:79). Den engelske forskaren Mike 
Oliver (1996) benämner detta perspektiv den individuella modellen. Denna syn på 
funktionshinder grundar sig på medicinsk definition och behandling och en gräns 
mellan ”de friska” och de som avviker från en så kallad normalitet görs. Med ett 
sådant synsätt blir rehabilitering av individen det centrala (1996:36). 

Som kontrast till den medicinska definitionen av funktionshinder kom en 
social handikappmodell att utvecklas. I motsats till den individuella modellen 
framhävs att det är samhället som gör människor handikappade och att det är 
samhället, inte individen, som måste förändras. Den sociala modellen ser 
handikapp som ett socialt förtryck och inte som ett individuellt problem eller en 
personlig tragedi (Barnes & Mercer 2000:87). Med ett sådant perspektiv riktas 
uppmärksamheten mot fysiska, sociala och ekonomiska hinder för människor med 
funktionshinder och fokus sätts på de åtgärder som kan vidtas för att minska de 
barriärer som funktionshindrade möter i sin vardag (2000:86). Forskaren Jenny 
Morris, som själv är funktionshindrad, menar att ”det är inte oförmågan att gå som 
gör en person handikappad utan trappan upp till byggnaden” (Morris 1991:10). 
Inom den sociala handikappmodellen avvisas också betoningen på normalitet som 
ett fast eller objektivt tillstånd (Barnes & Mercer 2000:84). Man menar att det 
som vi anser vara ”normalt” är socialt konstruerat.  

Sedan 1970-talet har den svenska handikappolitiken officiellt baserats på vad 
som brukar benämnas ett relativt handikappbegrepp. Detta relativa synsätt innebär 
att handikapp är något som uppstår i mötet mellan en individ och en omgivning 
(Söder, 2005).  

Den betydelse som omgivningen kan ha för att göra individer handikappade 
ser jag som värdefull att ta avstamp i. Min definition av funktionshinder skiljer sig 
alltså från den individuella modellen, där funktionshindret ses som en individuell 
egenskap. Min utgångspunkt är att omgivningen är delaktig i konstruktionen av 
annorlundaskap och det blir därför intressant att studera hur samhället på olika sätt 
kan skapa funktionshinder. Med detta inte sagt att jag har för avsikt att förminska 
de konsekvenser som en funktionsnedsättning eller skada i sig kan ha för den 
enskilde individen, såsom oförmåga att röra sig, smärta och trötthet etcetera. Dock 
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menar jag att omgivningen och olika sociala konstruktioner i högsta grad är 
bidragande till att göra en person handikappad och därmed också är viktiga 
aspekter som måste inkluderas i en analys.  

3.3 Genus och funktionshinder 

Något som den sociala handikappmodellen dock kritiserats för är dess brist på 
genusperspektiv. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen om 
funktionshinder har det länge funnits en omedvetenhet om genus, det vill säga 
sociala föreställningar om kön (se exempelvis Barron 2004, Helmius 1993 och 
Morris 1991, 1993). Funktionshinder har varit i fokus medan betydelsen av genus 
har osynliggjorts. Inom handikappforskningen har mannen varit ”en könsneutral 
representant för det allmänmänskliga” (Barron 2004:18). Att kvinnor och män 
med funktionshinder har olika behov och förutsättningar har fått lite 
uppmärksamhet och som inom många andra områden har forskningen utgått från 
ett perspektiv med mannen som norm. 

Idag har det blivit alltmer accepterat att sociala föreställningar om kön 
påverkar oss på olika sätt. I samhället existerar olika normer, värderingar och 
ideal om hur man bör/får/ska vara som kvinna respektive man. Dessa normer är 
vi, som Karin Barron belyser, tvungna att förhålla oss till, anamma eller ta avstånd 
ifrån. Vi är dessutom även delaktiga i (re)konstruktionen utav olika normer 
(2004:18) 

Genom att inkludera genus i min analys kan likheter och skillnader mellan 
funktionshindrade mäns och kvinnors livsvillkor sättas i fokus. Föreställningar om 
vad vi idag anser vara normalt och onormalt beteende för kvinnor och män (med 
och utan funktionshinder) kan synliggöras och diskuteras kring.  Genom att 
ifrågasätta föreställningar om vad vi ser som accepterat eller önskvärt beteende för 
män och kvinnor, flickor och pojkar kan olika sociala konstruktioner rörande kön 
synliggöras och problematiseras. Sociala föreställningar om manlighet respektive 
kvinnlighet ser något annorlunda ut om man lägger till aspekten funktionshinder. 
Barron pekar exempelvis på att moderskap är något som ses som naturligt för 
kvinnor (2004:31). Dock gäller inte detta för alla kvinnor. Tvärtom har det 
uppfattats, och uppfattas till viss del fortfarande idag, som onaturligt för en del 
funktionshindrade kvinnor att bli mödrar. Exemplet om moderskap visar på hur 
vissa ”roller” ses som onaturliga för funktionshindrade kvinnor. 

Jenny Morris (1993) betonar vikten av att inte enbart studera hur genus som en 
social konstruktion berör funktionshindrade kvinnor utan att man också måste se 
hur genuskonstruktioner berör män. Två forskare som också diskuterar 
nödvändigheten av att studera såväl konstruktion av femininitet som maskulinitet i 
samband med funktionshinder är Michelle Fine och Adrienne Asch (1985). De 
pekar på att det finns en förenlighet mellan ”rollen” som kvinna och den som 
funktionshindrad, båda tenderar att associeras med svaghet och passivitet. Att vara 
man och funktionshindrad är dock två oförenliga roller menar de eftersom att vara 
man i vårt samhälle innebär att vara stark, självsäker och oberoende (ibid.). Olika 
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sociala konstruktioner, samhällets syn på maskulinitet och femininitet, kan alltså 
få konsekvenser för den enskilda individen och påverka dennes livsvillkor och 
vardag på olika sätt.  

3.4 Den personliga erfarenheten 

Förutom dess brist på genusperspektiv har även en viss kritik uttalats mot den 
sociala handikappmodellen för att den inte tillräckligt väl lyfter fram erfarenheter 
av förtryck som opererar på den känslomässiga nivån hos en individ. Carol 
Thomas (1999) och Donna Reeve (2002) argumenterar exempelvis för att man 
inom forskningen måste uppmärksamma ytterligare dimensioner:  

 
The social model of disability should be extended to include social processes and 
practices which undermine the emotional well-being of people with impairments. 
These psycho-emotional dimensions of disability, which affect what disabled people 
can be, rather than what they can do, include being hurt by the reactions of other 
people, being made to feel worthless and unattractive, and have their roots in the 
negative attitudes and prejudices about disabled people within society (Reeve 
2002:495:) 
 

Detta inlägg i debatten om funktionshinder ser jag som värdefullt då det inom 
handikappforskningen funnits en tendens att osynliggöra individuella erfarenheter 
och upplevelser (Thomas 1999). Thomas menar att för att uppnå en bättre 
förståelse måste den personliga erfarenheten lyftas fram i högre grad, ett 
perspektiv som också ofta förespråkas inom feministisk forskning i allmänhet. 
Jenny Morris (1991, 1993) och Liz Crow (1996) är två feministiska forskare 
aktiva inom forskningen om funktionshinder som också betonar vikten av att göra 
det personliga politiskt. Det är ur detta perspektiv på funktionshinder som jag vill 
ta avstamp. Upplevelser, berättelser och exempel från en individs eget liv är 
betydelsefulla eftersom de kan säga oss mycket såväl om funktionshinder som om 
samhället i övrigt. I min uppsats vill jag därför, genom mina intervjupersoner, 
lyfta fram berättelser och erfarenheter av möten med olika förställningar om 
funktionshinder och funktionshindrade. Attityder och kommentarer från 
omgivningen ser jag som viktiga komponenter i konstruktionen av 
funktionshindrade människor som annorlunda. Genom att studera dessa 
erfarenheter på mikro- nivå kan vi också erhålla värdefull kunskap på makro- 
nivå. Innan jag nu går vidare in på nästa kapitel, som jag valt att ge rubriken 
”Konstruktion av Annorlundaskap”, vill jag avrunda med några väl valda ord av 
Carol Thomas: ”The study of experience (our own and others) is a very powerful 
way (and sometimes the only way) to understand the world” (1999:79).  
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4 Konstruktion av annorlundaskap 

Den som växer upp med en funktionsnedsättning påverkas rimligtvis av 
samhällets syn på vad som anses vara normalt respektive onormalt.  Michael 
Foucault (1973) ger i sin bok Vansinnets historia under den klassiska epoken en 
beskrivning av hur ”samhällets avvikande element” behandlats under olika 
tidsperioder. Han belyser att samhälleliga uppfattningar om vad och vem som 
betraktats som avvikande har sett olika ut för olika tidsepoker. Också Staffan 
Förhammar (1991:21), som undersökt det officiella Sveriges inställning till 
funktionshinder under 1800-talet, pekar på hur attityder i samhället har varierat. 
Han visar exempelvis på hur man under tidigare perioder inte gjorde någon 
åtskillnad på olika sorters funktionshinder utan betraktade ”handikappade 
människor som en del av den heterogena gruppen fattiga”. Idag görs däremot en 
åtskillnad på en rad olika funktionshinder. Dessutom utgör en del av de 
funktionsnedsättningar som förr sågs som avvikande inte något handikapp idag. 
Samhälleliga ideal och vad som kommer att bli betraktat som normalt varierar 
alltså, vilket jag kommer att gå djupare in på i nästa avsnitt.  

4.1 Normalitet 

För att förstå konstruktionen av annorlundaskap anser jag att begreppet normalitet 
är nödvändigt att föra en diskussion kring. Magnus Tideman (2000) diskuterar 
begreppet och pekar på att det i huvudsak finns tre olika sätt att se på normalitet: 
individuell eller medicinsk normalitet, statistisk normalitet samt normativ 

normalitet. Det första sättet att betrakta normalitet är med utgångspunkt från en 
medicinsk definition och innefattar begreppet frisk. Exempelvis betraktas ett 
sjukdomstillstånd som avvikande och med behandling och rehabilitering 
eftersträvas det normala, friska tillståndet.  

Med ett annat synsätt, statistisk normalitet, avses det genomsnittliga. Det är 
inriktat på möjligheten för människor med funktionshinder att leva ett ”vanligt” 
genomsnittligt liv. Normalitet bedöms utifrån medelvärde och standardavvikelse 
för en normalfördelningskurva. 

Teoretiskt sätt skulle begreppet normal kunna vara ett icke-värdeladdat 
begrepp, som endast syftade på det som är ”vanligt” (Morris 1991:15). Även om 
en individ avvek från det normala, det vanliga, skulle detta inte nödvändigtvis 
också behöva framkalla fördomar. Oftast ser dock verkligheten annorlunda ut: 
”Those who do not conform to what is average in terms of appearance, function, 
behaviour or belief are no longer ’normal’ […] They challenge the way in which 
their society is certain it is right and admirable to be” (Morris 1991:16). Citatet 
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leder oss in på ett tredje sätt att betrakta normalitet: normativ normalitet. Det 
normativa sättet att betrakta normalitet utgår från de värderingar om vad som 
anses vara normalt som finns i ett samhälle vid en viss tidpunkt. Genom att 
exempelvis inte leva upp till olika normer, värderingar och ideal kan en individ bli 
klassad som annorlunda eller onormal. Att leva med ett rörelsehinder innebär att 
på olika sätt avvika från det ”normala”. De rådande samhälleliga föreställningarna 
om vad som anses vara normalt kan därför få konsekvenser för människor med 
funktionshinder, människor som genom sitt rörelsehinder avviker från normen. 

4.2 Samhälleliga föreställningar 

Den roll som existerande gemensamma föreställningar spelar i ett samhälle är 
någonting som professor Daniel Bar-Tal (2000) diskuterar. Föreställningar 
(beliefs) definierar han som ”basic units of knowledge categories such as 
ideology, values, norms, decisions, inferences, goals, expectations, religious 
dogmas, or justifications. They are stored in individuals’ minds and are also 
expressed in various human products, such as books, newspapers, films, or even 
paintings” (2000:xii).  

Det som Bar-Tal främst fokuserar på är så kallade societal beliefs, 
samhällsomfattande föreställningar. Detta definierar han som ”enduring beliefs 
shared by society members, with contents that are perceived by society members 
as characterizing their society” (2000:xiv). Många av de exempel som Bar-Tal 
använder sig av utgörs av föreställningar om vad som är karakteristiskt för en viss 
nation eller en särskild religiös grupp. Även om det inte riktigt är så jag 
kontextualiserar begreppet beliefs anser jag Bar-Tals resonemang ändå vara 
användbart då han lyfter fram hur vissa föreställningar, ideal och synsätt kan 
komma att dominera i ett samhälle. Dominerande föreställningar och ideal är, som 
Bar-Tal påpekar, mäktiga mekanismer som sätter press på avvikare. 

Jag kommer i följande avsnitt att diskutera en del föreställningar som jag anser 
vara centrala för vårt samhälle idag och som kan fungera som 
normalitetsmarkörer. Dessa normalitetsmarkörer menar jag är betydelsefulla i 
konstruktionen av annorlundaskap.  

4.2.1 Den ”normala” kroppen 

Med den medialisering som skett bombarderas vi dagligen av olika budskap om 
hur vi bör vara. Vi matas ständigt med olika ideal, en del mer eller mindre 
omöjliga att leva upp till. Wendell (1996) belyser hur kroppsliga ideal fått en allt 
större betydelse i vårt samhälle och kritiserar den pågående objektifieringen av 
kroppen. Hon menar att kroppsliga ideal visserligen skiftar men att det alltid 
existerar något ideal i ett samhälle. Definitionen av en normal kropp i vårt 
samhälle är enligt henne ”a young, healthy, energetic, pain-free body with all parts 
present and a maximum range of graceful movement” (Wendell 1996:91). Det 
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kroppsliga idealet fungerar som en normalitetsmarkör och avvikelser från ett visst 
ideal ”are feared, ignored, despised, and/or rejected in a society and its culture” 
(Wendell 1996:85). En konsekvens kan bli att människor försöker leva upp till 
den standard som det existerande idealet sätter upp. På olika sätt försöker vi 
kontrollera våra kroppar, allt för att uppnå den perfekta kroppen.  

Det kroppsliga idealet inkluderar inte bara aspekten utseende utan sätter även 
upp ideal för exempelvis kroppslig styrka och funktion, rörelse samt energi. För 
många människor med funktionshinder är detta dock ideal som är omöjliga att 
leva upp till. Wendell menar att funktionshindrade kan framkalla rädsla hos icke-
funktionshindrade då de påminner om att det är möjligt att hamna utanför idealet:  

 
Since almost everyone tries to appear as ‘normal’ as possible, those who appear 
clearly ‘abnormal’ according to their society’s standards are constant reminders to 
those who are currently measuring up that they might slip outside the standards. In 
this aspect, people with disabilities arouse fear. But they are also reassuring, in that 
encountering them can make ‘normals’ feel more ‘normal’ by comparison. These 
reactions are completely understandable, given the disciplines of normality, and they 
all contribute to the ‘Otherness’ of people with disabilities (Wendell 1996:89).  

Den ”normala” kroppen manifesterar sig också som normalitetsmarkör i 
samhällets uppbyggnad. Denna typ av exkludering är något som Morris (1991) 
uppmärksammar. Många offentliga byggnader, restauranger och affärer är byggda 
efter den gående människan som norm och är därmed inte tillgängliga för 
personer med funktionshinder.  

4.2.2 Oberoende som normalitetsmarkör 

Ytterligare en central dygd i vårt samhälle är oberoende något som Oliver (1998) 
menar stämmer väl in med det rådande ideologiska samhällsklimatet som betonar 
konkurrens och individualism. Oberoende kan definieras utifrån ett samhälles 
förväntningar på vad individer ”normalt” klarar av att göra själva. Morris (1991) 
pekar på hur en persons förmåga att utföra olika vardagssysslor är en nödvändig 
förutsättning för att denne ska bli sedd som oberoende. Följaktligen kan också de 
funktionshindrade personer som inte klarar av att exempelvis tvätta, klä på sig och 
handla själva komma att bli klassade som beroende och nedvärderade.  

I själva verket så är, som Oliver (1998) påpekar, ingen människa i ett modernt 
industrisamhälle helt oberoende eftersom vi lever i ett tillstånd av ömsesidigt 
beroende. Det som jag därmed ser som betydelsefullt att lyfta fram är att det som 
faktiskt anses vara normalt och onormalt i ett samhälle, som klassas som beroende 
respektive oberoende, är sociala konstruktioner. Som icke-funktionshindrad kan 
man klassificera de människor som inte kan utföra vissa sysslor som beroende, 
medan man ofta förblir blind för sitt eget beroende (jfr Oliver 1998, French 1998, 
Wendell 1996 och Morris 1991). Få människor reflekterar troligen över att det 
faktum att vi inte själva förser oss med vatten och elektricitet kan ses som ett 
beroende: ”It is instructive to remember that, to people who meet their own needs 
for water, food, shelter, and clothing more directly, all of us who live in 
industrialized societies may seem as helpless as infants” (Wendell 1996:146).  
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French (1998) problematiserar hur de situationer där icke-funktionshindrade 
exempelvis är beroende av hjälp ofta ses som ”normala” medan detta inte gäller 
för funktionshindrade i de fall beroendet kan kopplas till deras funktionshinder. I 
ett samhälle som dömer ut ett visst slags beroende som icke-önskvärt kommer en 
del människor också riskera att bli nedvärderade. Det kan därför vara värt att se 
över våra ideal och omvärdera vårt sätt att se på oberoende och beroende:   
 

I believe that if everyone with a disability is to be integrated fully into society, 
without being ’the Other’ who symbolizes moral failure, then social ideals must 
change in the direction of acknowledging the realities of our interdependence and 
the value of depending on others and being depended upon (Wendell 1996:151). 

4.3 Människor med funktionshinder som De Andra 

Ett begrepp som utvecklats inom feministisk teori och som kan användas för att 
förstå funktionshindrades sociala position är begreppet The Other, eller på 
svenska, De Andra. The Other användes ursprungligen av Simone de Beauvoir 
(1952) för att beskriva mäns syn på kvinnor (och kvinnors syn på sig själva). 
Mannen sågs som subjekt, kvinnan som objekt eller Den Andra (Wendell 1996). 
Liksom Malmberg (1996) och Wendell (1996) anser jag dock att begreppet även 
går att applicera på funktionshindrades situation.  

Det som sker när en individ betraktas som Den Andra är att denne tillskrivs en 
icke-normalitet. När vi gör människor till De Andra grupperar vi dem som objekt 
utifrån våra erfarenheter istället för som att se dem som subjekt som vi skulle 
kunna identifiera oss med (Wendell 1996). Ljuslinder (2002) menar att begreppet 
tydliggör att annorlundaskapet skapas genom både kategorisering och värdering. 
När vi kategoriserar en grupp människor som De Andra värderar vi dem 
nedsättande i förhållande till oss själva. Genom att tänka i dikotomier och betrakta 
den andra parten som ”onormal” distanserar vi oss. De Andra ges en symbolisk 
mening, ofta någonting vi tar avstånd ifrån. För icke-funktionshindrade människor 
kan människor med funktionshinder exempelvis symbolisera ofullständighet, 
oförmåga att kontrollera sin kropp och associationer görs till svaghet, smärta och 
död (Wendell 1996). 

Sociologen Erving Goffman (2001) menar att varje samhälle avgör vilka 
medel som kommer till användning för att dela in människor i kategorier och vilka 
egenheter som kommer att uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna 
inom en viss kategori. Utifrån den kategorisering som görs kommer också vissa 
normativa förväntningar att ställas på en viss individ. Ofta är vi dock inte 
medvetna om dessa normativa förväntningar eller krav förrän det blir fråga om de 
uppfylls eller inte. Goffman (ibid.) menar att det troligen är först då som vi blir 
medvetna om att vi hela tiden haft vissa föreställningar om hur en viss individ 
”borde vara”.  

En intressant fråga som är värd att ställa är vad det är som gör att människor 
kategoriserar och om det är ofrånkomligt. Emile Durkheim (1997) menar att 
kategorisering är grundläggande för socialt liv. Däremot finns det inget som säger 
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att kategorisering nödvändigtvis också måste innebära värdering. Men, som Karin 
Borevi och Per Strömblad påpekar ”när det gäller indelning och etikettering av 
människor måste man dock beakta att beteckningar långt ifrån alltid är 
värdemässigt neutrala” (SOU 2004:9).  

4.3.1 Kategorisering av De Andra och allas lika värde 

Ett problem som kan ses med kategoriseringen av De Andra är att denna 
kategorisering kan leda till att människor med funktionshinder inte blir betraktade 
och bemötta som fullvärdiga samhällsmedborgare. Fysisk olikhet kan komma att 
bli det som legitimerar ett ojämlikt bemötande (Ljuslinder 2002). Detta blir 
problematiskt om man har som utgångspunkt att alla människor är lika mycket 
värda och ska bemötas med samma respekt.  

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna fastställs alla människors 
lika värde (http://www.manskligarattigheter.gov.se). Att alla människor har lika 
värde innebär att alla har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem 
respekterade. Detta är ett synsätt som också avspeglas i de fri- och rättigheter som 
finns i den svenska grundlagen. Jag utgår från denna människosyn som betonar 
varje enskild människas rätt att få sitt värde respekterat. Rätten till respekt anser 
jag vara en ovillkorlig rätt. Denna respekt får inte förändras med skiftande 
situationer eller vara beroende av en människas förmåga att hävda denna rätt. Den 
får inte heller förändras efter till exempel art och grad av funktionsnedsättning 
(SOU 1991:46).  
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5 Det handlar om makt… 

Att kategorisera och betrakta människor som annorlunda, onormala, avvikande 
eller de Andra handlar i min mening i allra högsta grad om makt. Min syn på makt 
är att maktutövning inte alltid behöver vara uppenbar vid en första anblick och att 
individer inte behöver vara medvetna om maktens existens.  

Det behöver således inte nödvändigtvis handla om ett ”öppet stämplande” av 
individer som avvikande eller onormala för att det ska vara fråga om en ojämlik 
maktsituation. Funktionshindrade kan visserligen ibland bemötas av fientliga 
attityder och kränkande kommentarer från omgivningen. Men betydligt vanligare 
än ett öppet fientligt bemötande är att icke-funktionshindrade bär på 
föreställningar, ofta förutfattade meningar om hur det är att vara funktionshindrad 
(Morris 1991). Wendell (1996) menar exempelvis att även om olika sorters 
funktionshinder tillskrivs skilda symboliska betydelser i olika samhällen så 
tenderar funktionshinder generellt att associeras med exempelvis tragik, svaghet, 
passivitet, beroende och hjälplöshet. Wendell, som själv är funktionshindrad, 
upplever att den betydelse som ofta tillskrivs funktionshinder leder till att 
omgivningen förväntar sig att hon ska vara i ett konstant olyckligt tillstånd. Att 
man som funktionshindrad kan vara glad och nöjd med sitt liv uppfattas som 
egendomligt (ibid.).  

Även Lois Keith (1996) problematiserar att man som funktionshindrad 
förutsätts vara och bete sig på ett visst sätt. Genom ett antal funktionshindrade 
människors berättelser belyser Keith hur det exempelvis tas för givet att en 
funktionshindrad person ska hålla sig till rollen som passiv och tacksam. Att 
avvika från denna, av samhället tilldelade roll, ses inte alltid med blida ögon av 
andra.  

5.1 Den subtila makten 

Med de ovanstående exemplen vill jag synliggöra att makt finns inneboende i 
människors vardagliga handlingar, attityder, förväntningar och förgivet taganden. 
Dock krävs det ibland att man skrapar lite på ytan för att maktaspekten ska kunna 
blottläggas. Till skillnad från Robert Dahl anser jag inte att makt måste vara 
synlig för att man ska kunna tala om maktutövning (Clegg 1989:83). I min syn på 
makt är jag istället inspirerad av Michel Foucault. Foucault menar att makten 
främst verkar genom disciplinerande mikropraktiker, vilket varit fruktbart för mig 
då jag intresserar mig för vardagen och erfarenheten. Foucaults perspektiv på 
makt skiljer sig från tidigare definitioner. Enligt honom är makt mer än de så 
kallade A – B relationer där det är uppenbart att makt utövas. Foucault erbjuder en 



 

 24 

annan analysnivå då han argumenterar för att makten kan vara subtil och finnas 
överallt, även i våra vardagsrutiner: ”Power not only produces subjects, it lies at 
the bottom of all our social practices: politics, medicine, religion, psychiatry, 
work. These practices are situated in a context in which power is everywhere” 
(Digeser 1992:980). Mats Beronius skriver: 

 
Relationer och former av makt manifesterar sig med andra ord ända ned i 
detaljerade tekniker och procedurer, vilka det gäller att identifiera. En av 
maktanalysens uppgifter blir att lokalisera platsen för sådana tekniker för att 
på så sätt specificera hur makt opererar, vad den gör och hur den gör det. 
(Beronius 1986:32) 

 

Ett sådant perspektiv på makt innebär att makt blir en fråga om hur snarare än 
vem. Liksom Barron (2004) ser jag makt som en relation eller en ständigt 
pågående process. Att makt fungerar i vardagen, i ”det lilla” är en central 
utgångspunkt och innebär att maktmekanismer fungerar i vardagslivets rutiner, i 
individen. Med hjälp av mina intervjupersoners berättelser vill jag synliggöra hur 
makt artikuleras i individen och hur vissa aspekter av makt ofta förblir oupptäckta 
och accepterade (jfr Beronius 1986:29f). Med ett Foucaultianskt maktperspektiv 
blir samhälleliga attityder, normer, ideal och värderingar intressanta att fokusera 
på. Vad definierar vi som normalt respektive onormalt beteende (för människor 
med funktionshinder såväl som icke-funktionshindrade)? Vad är accepterat för 
individer att göra, säga, tänka och vara?  

5.2 Internalisering och ”the gaze” 

Individens eget deltagande i vad som benämns disciplinering är en grundtanke hos 
Foucault. Han menar att social reglering kan åstadkommas av deltagarna själva 
(1977). Centralt för Foucaults maktsyn är hur den enskilde individen kan 
internalisera olika fördomar, föreställningar och stereotyper och på så sätt bidra 
till en reproduktion av diskursiva ”sanningar”. Den engelska forskaren Jenny 
Morris (1991) diskuterar hur människor med funktionshinder omedvetet kan 
införliva och acceptera fördomar och attityder som existerar i samhället. Hon 
tydliggör sitt resonemang genom ett exempel: “One example of internalised 
oppression is when a disabled person believes that they do not have the right to be 
a sexual being, having internalised the prejudice that disabled people are asexual” 
(Morris 1991:25). 

Foucault (1977) belyser hur individer kan utveckla en medvetenhet om hur de 
betraktas av andra och sedan ändra sitt beteende i en strävan att bli accepterade 
och betraktade som normala. Forskarna Donna Reeve (2002) och Jenny Morris 
(1991) diskuterar samma problematik och belyser den maktaspekt som 
exempelvis ligger i att funktionshindrade blir ”stirrade på” utav okända människor 
på stan. I det följande citat fångar forskaren Jenny Morris ”stirrandets” (the gaze) 
disciplinerande makt:  
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It is not only physical limitations that restrict us to our homes and those whom we 
know. It is the knowledge that each entry into the public world will be dominated by 
stares, by condescension, by pity and by hostility (Morris 1991:25). 

 

Att konstant utsättas för andras blickar och känna att man betraktas som 
annorlunda kan vara energikrävande och psykiskt väldigt påfrestande. Sally 
French (1998) tar upp hur en strävan efter att framstå som normal leder till en 
enorm stress och ineffektivitet hos många funktionshindrade. Hennes resonemang 
tydliggör återigen vilken betydande roll och makt samhällets sociala 
konstruktioner av normalitet och funktionshinder har.  

5.3 Motstånd 

Den Foucaultinspirerade maktsynen som jag är inspirerad av kan riskera att 
framstå som enbart negativ och inte innefatta någon möjlighet till förändring. 
Dock finns det ett väsentligt begrepp som Foucault (1980:121) menar är förbundet 
med makt: ”Där makt finns, finns motstånd”. Hans perspektiv på motstånd är att 
det inte står utanför maktrelationerna. Han talar alltså inte om ”icke-makt” utan 
snarare ”makt mot” (Beronius 1986:25). Denna motmakt kan se ut på många olika 
sätt. Enligt Foucault bör motstånd inte bara förstås som rebelliska och upproriska 
handlingar. Istället är det viktigt att också uppmärksamma handlingar och 
strategier som inte är lika iögonfallande som det öppna upproret. En del 
motståndshandlingar kan vara så svaga att de är svåra att upptäcka men ändå ha en 
väsentlig inverkan på ”maktkonstellationens och styrkeförhållandenas 
organisering och utveckling” (Beronius 1986:26).  

Reeve (2002) applicerar Foucaults resonemang om motstånd på 
funktionshindrades situation. Hon diskuterar olika sorters handlingar som hon i 
foucaultiansk anda menar kan ses som motståndshandlingar. Förutom de mest 
uppenbara tecknen på motstånd, som exempelvis demonstrationer tar hon även 
upp exempel som hon benämner motstånd eftersom dominerande perspektiv 
utmanas. Exempelvis kan forskning som belyser relationen mellan 
funktionshindrade personer och deras barn bidra med alternativa synsätt på vad 
det innebär att vara förälder eller att ta hand om någon. Därmed kan hegemoniska 
synsätt på föräldraskap och vårdande utmanas. Genom att introducera alternativa 
perspektiv och utmana rådande normativa föreställningar, ideal och värderingar 
finns alltså möjligheter till förändring. Dock anser jag, liksom Shakespeare 
(1994), att det trots förändringspotentialen föreligger restriktioner. Kulturella 
representationer av funktionshinder, fördomar och attityder begränsar vad som 
faktiskt är möjligt för den enskilde individen att göra och förändra.  

Jag har nu behandlat mitt teoretiska ramverk. De begrepp som jag diskuterat i 
detta och föregående kapitel, såsom normalitet, normalitetsmarkörer, De Andra, 
makt samt handlingar och strategier, kommer jag att bära med mig till nästa 
kapitel, ett kapitel som jag valt att kalla ”Möten”. Som rubriken antyder, är det 
mina intervjupersoners upplevelser och erfarenheter som kommer att stå i fokus.  
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6 Möten 

Den här delen av uppsatsen bärs upp av de personer som jag haft förmånen att 
intervjua under mitt uppsatsarbete. Utan mina möten med de kvinnor och män, 
killar och tjejer, som delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter av att leva 
med ett funktionshinder hade inte denna uppsats varit möjlig. I den följande texten 
är det deras röster som jag vill lyfta fram då jag anser att deras berättelser och 
exempel belyser väsentligheter på ett helt annat sätt än vad endast en teoretisk 
diskussion förmår. Dock vill jag återigen poängtera att även om det genom de 
olika citaten är intervjupersonernas egna röster som läsaren möter är det mina 
tolkningar och teoretiska reflektioner som binder ihop texten. 

6.1 Kroppen som normalitetsmarkör 

Utifrån mina intervjupersoners egna erfarenheter kan det konstateras att kroppen 
är en viktig normalitetsmarkör i vårt samhälle. Det kroppsliga idealet som 
Wendell (1996:91) belyser, det vill säga ”a young, healthy, energetic, pain-free 
body with all parts present and a maximum range of graceful movement” fungerar 
som en måttstock och avvikelser från ett visst ideal ”are feared, ignored, despised, 
and/or rejected in a society and its culture” (Wendell 1996:85). När man 
diskuterar normalitetsmarkörer är det viktigt att belysa den maktaspekt som 
innebär att den som avviker från det “normala” riskerar att bli betraktad som 
annorlunda och även behandlad därefter.  

Ingrid, som är funktionshindrad på grund av en polioskada, pekar på att för att 
man ska bli betraktad som normal i vårt samhälle är det en förutsättning att man 
kan gå:  

 
Man ska vara gående för att bli betraktad som normal. Bara man får rullator så är det 
klippt. Då anser dom en vara annorlunda.  
 

Betydelsen av att ha en kropp som inte är fysiskt avvikande manifesteras på olika 
sätt, inte minst i samhällets uppbyggnad. Som gående är detta något som jag själv 
inte i någon större utsträckning reflekterat över tidigare, men genom en del av 
mina intervjupersoner har jag blivit medveten om i vilken stor utsträckning 
samhället faktiskt är konstruerat utifrån ”den gående människan” som norm.  
När jag intervjuar Joakim betonar även han att för att passera för normal så ska 
man inte vara funktionshindrad: 

 
Susanne: Vad är det som gör att du känner så? 
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Joakim: Jag kommer ju inte in på vilken restaurang som helst där det är trappor och 
där de gående kommer in.   

 
Konsekvenserna av att ett samhälle har förmågan att gå som norm blir därmed att 
funktionshindrade ofta exkluderas från det offentliga rummet. Många byggnader 
är år 2005 fortfarande dåligt anpassade för funktionshindrade vilket medför att en 
person som är rullstolsbunden inte kan ta sig in överallt. Miriam lyfter fram att det 
på åtskilliga offentliga platser praktiskt taget förutsätts att man kan gå:   

 
Om man är på museum så måste man gå runt allting och så får man inte se vissa 
grejer för hissen är på ett annat ställe än vad trapporna är […] I Sverige är det rätt 
ofta så faktiskt. Det är inte många ställen de har bra hissar och man får inte se allting 
och så.  

 

Även Jim betonar exkluderingen av människor med funktionshinder. Under vår 
intervju berättar han om hur mycket tid och energi som kan krävas för att utföra 
ett enkelt ärende på stan på grund av att många butiker och platser är utformade 
för gående:  
 

Trottoarkanter, kullerstenar. Det är mest såna saker som jag reagerar på. Som när det 
inte finns hiss nånstans. Höga bord. Alla såna hinder. Som igår var jag på Vodafone 
och då var det en kant. Jag sa till dom att dom får göra om så att man kan ta sig in.  

 

Det är inte bara samhällets uppbyggnad som bidrar till konstruktionen av 
handikapp och annorlundaskap. En viktig faktor som jag vill poängtera är den 
betydelse som bemötande och attityder hos omgivningen kan ha. Okända 
människor på stan, sjukvårdspersonal, familj, skolkamrater etcetera, alla kan ha 
sin del i konstruktionen av annorlundaskap. Det är inte bara barriärer som fysiska 
hinder i form av höga trottoarkanter och trappor som spelar roll utan också 
människors reaktioner på det som betraktas som ”annorlunda” är av stor vikt. 
Okända människor som stirrar på en på stan och undrande blickar är vad 
funktionshindrade kan tvingas möta i sin vardag och något som en del av mina 
intervjupersoner har stor erfarenhet av. Att en fysiskt avvikande kropp kan mötas 
av rädsla ger Ingrid exempel på då hon berättar om hur en del av hennes 
skolkamrater knappt ville prata med henne när hon började skolan.  

Nina tar upp en lite annan aspekt utav hur kroppen fungerar som 
normalitetsmarkör i vårt samhälle. Genom sina sjukhusbesök har hon erfarenhet 
av den medicinska normalitetens fokusering på ”den normala kroppen”. Hon 
berättar om den betydelse som hon menar att sjukvården tillskriver förmågan att 
kunna gå. Vid sina möten med sjukvårdspersonal har hon upplevt att det som 
många gånger har varit det centrala är förmågan att kunna gå, något som hon 
upplevt som jobbigt: 
 

Många inom sjukvården säger så dumma grejer. När jag fick mina höfter så kom det 
in en: Åh, är du inte uppe och går ännu? Och då blir man lite sådär….Och då hade 
man alla på sig ’ åh nu ska Nina upp och gå ’… Det var jag som fick säga ’ men 
herregud jag har inte kunnat gå sedan jag var sju’ .Det är det jag tror i samhället med 
fördomar och så, folk tror att livet är slut om man inte kan gå. Det är precis som att 
kan man inte gå kan man inte göra någonting […] När jag opererade mig så var det 
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en del som ”åh, sen så kan du gå lite mer och så”…men det är inte det som är det 
primära för mig. Huvudsaken är att jag inte har ont. 
 

Omgivningens attityder och bemötanden kan precis som brister vad gäller 
tillgänglighet leda till exkludering En exkludering som orsakas av att ens kropp 
inte lever upp till existerande samhälleliga ideal. Jim och Henrik berättar om hur 
funktionshindrade nekats tillträde till restauranger. Personer med funktionshinder 
ansågs helt enkelt inte ”passa in”. Nina berättar också om hur hon vid en del 
tillfällen när hon varit ute och roat sig har fått klargjort för sig att hon inte passar 
in på grund av att hon är funktionshindrad: 

 
Det är ju folk som frågar, när man går ut på KB eller på disco: ”Varför är du här? Du 
kan ju inte dansa!”. Och jag och min pappa vi var på Tivoli för några år sen, då var 
det en farbror, nu var han i och för sig berusad, men han undrade varför jag var där 
för jag kunde ju inte åka några karuseller. Mycket såna saker. 

 
Att som funktionshindrad bli ifrågasatt för att man vistats på ett dansställe har 
även Ingrid erfarenhet av. Deras exempel visar på att det finns föreställningar om 
att vissa platser är förbehållna icke-funktionshindrade. Uppenbarligen kan det av 
en del människor betraktas som konstigt att man är på vissa platser om ens kropp 
avviker från idealet. I nästa avsnitt ska jag närmare ta upp och diskutera 
föreställningar om funktionshinder, olika föreställningar och förutfattade 
meningar som mina intervjupersoner mött och fortfarande möter i sin vardag. 

6.2 Attityder och föreställningar om funktionshinder 

Det perspektiv som länge dominerat vad gäller funktionshinder är synen på 
funktionshinder som en ”personlig tragedi” (se 3.2). Som omnämnts i tidigare 
avsnitt av uppsatsen är det ett betraktelsesätt som innebär att den som är 
funktionshindrad associeras med bland annat svaghet, passivitet, hjälplöshet och 
tragik. Detta synsätt grundar sig på en medicinsk definition. Synen på 
funktionshinder som en personlig tragedi har kommit att utmanas av bland annat 
den sociala handikappmodellen. Denna modell betonar omgivningens betydelse 
för konstruktionen av handikapp. Inom den sociala modellen ses handikapp som 
ett socialt förtryck och inte som ett individuellt problem eller en personlig tragedi 
(Barnes & Mercer 2000).  

Ingrid, som är en av mina äldre intervjupersoner, tycker att hon har upplevt en 
attitydförändring vad gäller allmänhetens syn på funktionshinder. När hon växte 
upp sågs ett funktionshinder som något oerhört tragiskt. Fastän hon känner att en 
hel del fördomar lever kvar så upplever hon inte längre att hon möts av den 
inställning som hennes omgivning hade när hon växte upp:  

 
Förr var det ”Åh, vad har du gjort med ditt ben?” och ”Oh, vad det är synd om dig!”. 
Det tycker jag har försvunnit för barn idag är så upplysta så det är inte alls på det 
sättet som det var tidigare. Tidigare var det jättesynd om en.  
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Även om en attitydförändring har skett har jag under mitt intervjuarbete fått 
exempel på att föreställningen om funktionshinder som en personlig tragedi till 
viss del fortfarande är närvarande i samhället. Det finns exempelvis 
föreställningar om att man som funktionshindrad måste leva ett tragiskt liv och att 
man inte kan vara positiv och glad. Detta är något som Nina fått erfara. Hon får 
ofta uppleva att människor reagerar med förvåning på att hon är positiv och 
utåtriktad som person. En kommentar som Nina får höra mycket när hon är ute är 
att ”det är ju så fantastiskt att se såna som dig ute!”. Nina har fått uppfattningen att 
folk tror att om man inte kan gå kan man heller inte vara en glad och aktiv 
människa: 

 
Jag är ju rätt öppen och positiv och är med överallt och ger mig ju inte, envis, ska 
vara med överallt…. Också tycker dom….oh det är så roligt och fantastiskt och 
lalala… Ett tag var det jättemycket så att jag var så fantastisk. Det blev jag så 
fruktansvärt trött på. Jag är ju bara jag! Vad fan är det som är så fantastiskt? Det är 
ju inte ett dugg fantastiskt. Jag har ju inte åstadkommit någonting.   

 
Mina intervjupersoner har under våra samtal gett åtskilliga exempel på att det 
existerar diverse föreställningar om funktionshinder och människor med 
funktionshinder. Som jag tidigare belyst gör vi ofta kategoriseringar omedvetet. I 
många fall är vi inte medvetna om de föreställningar vi har, de normativa 
förväntningar som vi kommer att ställa på en viss individ. Först då det blir fråga 
om dessa förväntningar uppfylls eller ej blir vi medvetna om att vi haft vissa 
föreställningar om hur en viss individ ”borde vara” (Goffman 2001).  

En del av dem som jag har intervjuat berättar om hur de på olika sätt brutit 
mot omgivningens bild av livet som funktionshindrad. Precis som Nina menar 
Miriam att en vanlig föreställning som finns är ”att om man är rullstolsbunden då 
sitter man bara inne”. Då hon på olika sätt brutit mot denna föreställning har hon 
fått uppleva en viss förvåning hos en del personer i hennes omgivning. För hennes 
del har det exempelvis handlat om att hon är ute så pass mycket som hon är, att 
hon till exempel åker in till stan själv. Eller att hon utövar en sport, att hon har 
något att göra på fritiden (Miriam spelar rullstolsbasket två gånger/vecka). 
Miriams uppfattning är att många utgår från att hon lever ett väldigt passivt liv, att 
hon på grund av sitt funktionshinder inte gör någonting alls när hon kommer hem 
från skolan. 

Under min intervju med Henrik berättar han om att han upplever att det finns 
utbredda föreställningar om att man som funktionshindrad inte klarar av särskilt 
mycket själv:  

 
Förväntningarna är att du inte ska kunna så mycket själv och du ska inte ha något 
arbete. Folk blir så förvånade när jag säger att jag har arbete, körkort och bil, egen 
lägenhet och att jag knappt har någon hjälp.  

  
Detta är något som ännu en av mina intervjupersoner har erfarenhet av:  

 
Ingrid: Ja, det är många saker så, när det gäller hemmet. När dom kommer hem till 
mig och säger: ”Tänk att du kan ha sådan ordning och reda omkring dig, hur orkar 
du, hur klarar du det? Har du mycket hjälp?  
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Ingrid delar Henriks uppfattning om att många tror att funktionshindrade inte 
klarar av någonting. Förutom att människor uttryckt en förvåning över att hon 
kunde ha det välstädat hemma har hon också stött på fördomar om att man som 
funktionshindrad inte klarar av att arbeta:  
 

I och med att man har ett rörelsehinder så tror dom inte att man klarar av ett riktigt 
jobb. Men jag har ju själv jobbat i trettio år inom optikbranschen så för mig var det 
jättekul att kunna vara med precis som alla andra. Så på mitt jobb gick det bra men 
jag vet ju dom som har det jättesvårt. 
 

Nina menar att om man har ett funktionshinder så ses man fortfarande som en 
person som inte förstår eller kan samma sak som en gående:  
 

Det förutsätts att man inte kan någonting om man har ett handikapp […] Man får 
kämpa rätt hårt för att få folk att fatta att man kan någonting. Och man får liksom 
vara dubbelt så jävla bra, du måste vara….det räcker inte bara med att vara 
medelmåttigt okej för då blir det mycket såhär klapp på huvudet liksom ”oh, vad 
fint, hon försöker ju”. Utan ska man vara bra så måste man vara dubbelt så mycket 
bättre än en ”frisk” (Ninas anm.) för att bli tagen på allvar.  

 

Niklas menar att ”beroende på handikapp så kan ’normala’ människor ’se ner’ på 
handikappade. Att de är olika sorters människor”. Att man som funktionshindrad 
ses som ofullständig och blir betraktad som Den Andra på grund av sitt 
funktionshinder, betraktar jag som ett demokratiskt problem då jag utgår från alla 
människors lika värde och rätt att bli bemötta som fullvärdiga 
samhällsmedborgare. Jag anser det vara högst problematiskt att fysisk olikhet kan 
leda till ett ojämlikt bemötande, exempelvis att okända människor inte vänder sig 
till den som sitter i rullstolen utan till dennes sällskap. I min mening behöver dock  
detta ojämlika bemötande inte nödvändigtvis bero på illvilja. Wendell (1996:85) 
pekar på att vi har en rädsla för det som är annorlunda, en rädsla som ofta 
avspeglar sig i vårt handlande. Inte desto mindre är det påfrestande för den som är 
funktionshindrad att inte bli bemött på ett jämlikt sätt. Jim minns exempelvis ett 
tillfälle när han var med sin ex-flickvän ute på stan:  
 

Då vände dom sig till min förra detta flickvän och frågade varför jag satt i rullstol. 
Det slutade med att hon sa till dom att fråga mig istället. För jag kan faktiskt prata 
för mig själv. 

 
Också Marianne och Ingrid upplever det som väldigt påfrestande att människor 
inte tilltalar dem utan deras assistent eller den som kör deras rullstol. Ingrid 
berättar om att detta inträffar även när det är hon som ställer en fråga: 
 

Jag sitter rätt ofta i rullstol och när min man kör mig och vi kommer någonstans där 
vi ska prata om någonting så pratar dom inte till mig utan till honom. Så dom tror 
väl att man är lite knäpp om man sitter i rullstol. […] Dom tror inte jag kan svara för 
mig själv.  
Susanne: Hur känns det? 
Ingrid: Det känns jättejobbigt. Då säger jag ”ursäkta men det var faktiskt jag som 
frågade”.  
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För Joakim är det vanligt förekommande att okända människor vänder sig till hans 
assistent istället för att prata med honom. En händelse som han berättar om anser 
jag tydligt illustrerar föreställningen om funktionshinder som en personlig tragedi:   
 

Jag och en assistent var i Malmö, vid Jägersro. Mamma var och handlade så vi 
väntade på henne. Då kom det fram en gammal tant och gav min assistent hundra 
kronor och sa: ”Köp något roligt åt honom”.  

 
Många upplevelser och erfarenheter vad gäller omgivningens föreställningar om 
hur man ”ska vara” samt vad man klarar av respektive inte klarar av som 
funktionshindrad är gemensamma för både män och kvinnor som jag intervjuat. 
En del av mina intervjupersoner berättar om att det finns en bild av att man som 
funktionshindrad inte ska säga ifrån om något är fel. Jim pekar på att många 
människor blir förvånade när han säger ifrån. Han har fått uppfattningen att de 
helt enkelt inte väntar sig att han ska klara av att säga ifrån för att han är 
funktionshindrad. Ann–Christine berättar om att hon upplever att man som 
funktionshindrad ”ska vara snäll”. Man får inte ha för hårda krav, inte vara för tuff 
utan vara ”tacksam för det man får”.  

Dock finns det ytterligare aspekter som jag tycker är intressanta att ta upp just 
för att de tydliggör hur genuskonstruktioner kan påverka funktionshindrades liv. 
Att inkludera genus i analysen är värdefullt då man på så vis kan uppmärksamma 
konstruktionen av kön. Michelle Fine och Adrienne Asch (1985) pekar på en 
intressant aspekt då de menar att det finns en förenlighet mellan ”rollen” som 
kvinna och den som funktionshindrad, båda tenderar att associeras med svaghet 
och passivitet. Att vara man och funktionshindrad är dock enligt dem två 
oförenliga roller (ibid.). Deras resonemang är värdefullt på så vis att det tydliggör 
att det finns olika förväntningar på sociala beteenden för kvinnor och män och 
följaktligen även för flickor och pojkar. När jag intervjuar Marianne så tar hon 
just upp att hon kan tänka sig att det är svårare för en man att vara 
funktionshindrad eftersom mannen är den som traditionellt varit familjeförsörjare. 

Under mina intervjuer kommer det upp ytterligare exempel på att genus är 
användbart för att förstå funktionshinder och föreställningar om funktionshinder: 
Att som kille inte kunna vara med sina kompisar och spela boll är något som både 
Jim och Henrik berättar om och minns som avgörande händelser. Det var då de 
blev medvetna om att de hade ett funktionshinder och ”inte var som alla andra”. 
Nina tror att det i viss mån kan vara lättare för en flicka att hantera det faktum att 
man är funktionshindrad då ”tjejer ska vara mera stillasittande”:  
 

Vi kan sitta och skriva och rita medan killar ska vara ute och sparka boll, cykla, 
sporta. Visst idag är det många som sitter och spelar tv-spel och då är det inte 
samma. Men det här med att vara ute och leka cowboy och sånt. Det finns ju otroligt 
många klassiska mönster. Och kan man då inte springa, jobbigare för killar på så 
sätt.  
 

Nina tror också att det kan vara lättare för en flicka att vara svag och gråta:  
 

Det kan säkert vara jättejobbigt för män, att de kanske blir mer klappade på huvudet. 
Jag känner en kille, jag tror att det jättejobbigt för honom. Jag tror att han har 
mycket komplex.  
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Sociala konstruktioner kan alltså leda till att vissa ”roller” ses som naturliga för 
män och andra för kvinnor. Men det kan också finnas roller som inte anses som 
naturliga om man är funktionshindrad. Tidigare belyste Barron (2004:31) att det 
har uppfattats, och till viss del fortfarande kan uppfattas, som onaturligt för 
funktionshindrade kvinnor att bli mödrar. Ingrid, som är den utav mina 
intervjupersoner som har barn, delar med sig av de reaktioner hon mötte under 
graviditeten och tiden efter att hon fått sin förste son:  
 

När jag fick mitt första barn så sa dom: ”Men hur ska du klara det, och sköta 
honom?”. Jag sa jag tar en dag i sänder, jag hittar alltid på idéer hur jag ska klara 
saker. ”Ja men lyfta upp honom från golvet?” Det ordnar sig, då sätter jag mig på 
golvet. Och det gjorde jag, jag levde på golvet det första tre åren kan man säga. Så 
att man hittar alltid lösningar. Människor tror inte att man klarar så mycket som man 
gör. […] 
Susanne: Hur reagerade du när folk sa så?  
Ingrid: Man blev ledsen. Man blev ledsen för att man tänkte att tror dom inte att jag 
kan vara en bra mamma som vilken som?  

 
För den som är funktionshindrad och rullstolsbunden handlar funktionshindret 
alltså inte bara om att man inte kan gå. Det faktum att ens kropp avviker från 
normen kan, som mina intervjupersoner berättat om, exempelvis leda till att man 
ibland blir behandlad på ett ojämlikt sätt av människor i sin omgivning. Detta är i 
min mening en maktutövning, men en inte alltid uppenbar sådan. En okänslig 
kommentar och ett felaktigt bemötande kan framstå som en petitess men kan 
upplevas som väldigt påfrestande för den som utsätts. Att betraktas som 
annorlunda kan, som French (1998) belyser, vara energikrävande och psykiskt 
väldigt påfrestande.  

Sociala konstruktioner av normalitet och funktionshinder kan uppenbarligen 
ha en betydande roll och makt. I nästa avsnitt kommer jag bland annat ta upp 
exempel på handlingar och strategier som kan utvecklas av den som är 
funktionshindrad, handlingar som bemöter ”annorlundastämpeln” och olika 
existerande föreställningar om funktionshinder.  

6.3 Handlingar och strategier 

Mina intervjupersoners berättelser om erfarenheter av attityder och bemötanden 
från andra människor exemplifierar att funktionshindrade alltför ofta betraktas 
som annorlunda, som De Andra. I föregående avsnitt har jag visat på att det 
existerar vissa föreställningar om funktionshinder och människor med 
funktionshinder. Inte alltför sällan finns det förutfattade meningar om vad en 
person som är funktionshindrad klarar av respektive inte klarar av samt om vad 
som är ett förväntat beteende för en funktionshindrad. Känslan av att man i andras 
ögon ses som annorlunda kan leda till ett visst agerande hos den enskilde 
individen.  
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Hos mina intervjupersoner har jag sett varierande strategier för att hantera det 
annorlundaskap som omgivningen ibland tilldelar den som är funktionshindrad. 
Ingrid berättar om hur hon som barn upplevde det som väldigt jobbigt att visa sig 
ute då så många människor reagerade negativt på att hon var funktionshindrad. 
Hon fick ofta kommentarer som tydde på att personer tyckte att det var väldigt 
synd om henne. Det faktum att ens omgivning behandlar en som om man vore 
annorlunda eller onormal kan resultera i att man också kommer att känna sig 
annorlunda, mindre värd eller som i Ingrids fall, till och med skämmas för att man 
är funktionshindrad. Följande citat är ett utdrag ur intervjun med Ingrid. Citatet är 
ett utmärkt exempel på det som Morris (1991) och Foucault (1987) 
problematiserar, hur man som funktionshindrad kan internalisera den syn andra 
människor har på en och vilka konsekvenserna kan bli av detta:   

 
Jag var den första i byn (som var funktionshindrad, min anm.) och jag fick höra 
mycket ”åh vad synd om dig!” och ”ska du alltid ha det så?”. Det upplevde jag som 
förskräckligt. Och det gjorde att man drog sig undan. […] Jag skämdes för mig själv 
när jag skulle visa mig för mina klasskamrater första gången. Då hade jag skena på 
benet och korsett. De började gråta när dom såg mig för dom tyckte så synd om mig. 
Och då började ju jag också gråta. Så jag tänkte ser det så hemskt ut? Och då var det 
ett tag som jag inte ville följa med någonstans, inte visa mig. Men min yngre bror sa: 
”Nu följer du med!”. Han fick mig ut igen.  

 

Ingrid känner att det stöd som hon fick hemifrån har betytt mycket för henne. Hon 
menar att funktionshindrade som känner att de inte orkar visa sig ute kanske inte 
har fått den kicken hemifrån som hon fick. Om man gång på gång får budskapet 
utav omgivningen att man är annorlunda och inte passar in kan det resultera i att 
man istället drar sig undan och väljer att inte gå ut. På så sätt besitter den 
funktionshindrades omgivning en enorm maktposition eftersom dess agerande och 
bemötande kan spela en avgörande roll för personens välbefinnande.  

Känslan av att man av omgivningen betraktas som avvikande kan också leda 
till andra typer av handlingar, exempelvis ett behov av att utmana dominerande 
föreställningar (jfr Reeve 2002, Beronius 1986). För Nina har det genom åren 
varit något av en drivkraft. Hon har för sig själv och sin omgivning hela tiden haft 
en vilja att bevisa att hon klarar av olika saker, att hon ”kan precis lika bra som 
alla andra”. Nina menar att inte någon ska komma och tro att man inte klarar av 
saker bara för att man inte kan gå:  
 

Susanne: Det är viktigt att visa att man kan?  
Nina: Ja, det är det. Fast det har jag lugnat ner mig med. För att det har jag märkt, 
jag fattade inte det för tio år sen. Jag åkte till USA i tre månader efter gymnasiet och 
billuffade. Sen gick jag på folkhögskola en termin. Sen åkte jag iväg tre månader 
och bodde på Irland. Sen efter det så tågluffade jag ett halvår… och det var liksom 
det, jag åkte till Roskilde, till olika festivaler, jag var aldrig hemma, det var liksom 
grejer hela tiden. Jag skulle göra precis som alla andra. Och då mådde jag så pass 
bra att det funkade. Men jag känner nu efteråt att det var mycket för att ingen skulle 
komma och säga att jag inte kan tågluffa. Och så kan jag känna till viss del nu också 
fast jag har gett upp mycket mer. 

 
Ingrid berättelse innehåller också erfarenheter som liknar Ninas vad gäller 
behovet av att utmana de föreställningar som andra människor har angående vad 
man som funktionshindrad klarar av respektive inte klarar av: 
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Ingrid: Ibland har man ju pressat sig själv. Bara för att man har hört dom här 
kommentarerna. Dom ska minsann få se att det här klarar jag lika bra som vem som! 
Susanne: Det har blivit en drivkraft?   
Ingrid: Precis, det har det. Och likaså med städning och sånt. Jag har inte velat ha 
extra hjälp. Men nu, nu har jag det. Nu klarar jag det inte längre, sen jag fick min 
post-polio. […] Men det har drivit mig mycket, att folk har haft den tanken att man 
varken kunde sköta hem eller barn.  

 
För Jim har Lundaloppet (ett motionslopp, min anm.) blivit ett sätt att visa att man 
som funktionshindrad faktiskt klarar av en hel del aktiviteter:  
 

Då får man ju visa att man klarar av det i alla fall fastän man sitter i stol. Jag har kört 
Lundaloppet i tio år. Och då visade jag att jag klarade av det även om jag satt i stol.  

 
För en del av mina intervjupersoner är det alltså viktigt att vara oberoende och 
inför sig själv och andra visa att man klarar sig själv. Att visa för omgivningen att 
man är oberoende är något som även Miriam ser som centralt: ”Visa att man 
klarar av att ta hand om sig själv. Flytta hemifrån själv, visa att man klarar av det, 
alltså praktiska saker. Visa att det här kan jag”. Att vara oberoende och vara 
kapabel att klara av praktiska saker är något som en del av mina intervjupersoner 
återkommer till under intervjuerna. En bidragande faktor till att det är så viktigt att 
bevisa att man är oberoende kan rimligtvis vara att oberoende fungerar som en 
stark normalitetsmarkör i vårt samhälle (se Oliver 1998). För Henrik har förmågan 
att vara oberoende just den innebörden att det får honom att känna sig normal: 
 

Susanne: Du sa innan att du knappt har någon hjälp alls, är det viktigt att vara 
oberoende? 
Henrik: Det är ganska viktigt, ja. För att känna sig och närma sig de personer som är 
”normala” (Henriks anm.) Alltså känna sig som en normal människa.  

 
Det ideal som jag menar existerar i vårt samhälle om att man ska vara oberoende 
är något som Per tidigare funderat på och kommit att ställa sig kritisk till. Efter 
vår intervju lät han mig ta del av en artikel som han skrivit i vilken han bland 
annat förklarar sin syn på funktionshinder. I sin artikel tar han också upp och 
kritiserar den syn som han menar dominerar i samhället. Hans resonemang ligger 
nära det som French (1998) och Wendell (1996) för. Liksom dessa forskare ser 
Per ett behov av att ifrågasätta rådande ideal och att omvärdera vårt sätt att se på 
oberoende och beroende: 
 

Stora delar av vårt samhälle har som ideal att varje individ skall vara helt oberoende 
av andra människors omtanke. Detta strider fundamentalt mot vår tro som på denna 
punkt säger det rakt motsatta (Per är medlem i katolska kyrkan, min anm.) […] Och 
där tror jag att vi med synliga handikapp har en stor uppgift att fylla, om vi bara får 
chansen. Både att visa att vi är beroende av andra, och att visa att andra är beroende 
av oss.  

 
Under intervjuerna ger mina intervjupersoner olika typer av exempel på 
handlingar som mer direkt syftar till att utmana rådande föreställningar om 
funktionshinder och funktionshindrade. Dessa handlingar kan ses som ett 
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uppenbart motstånd mot funktionshindrades situation, mot dominerande 
föreställningar och betraktande av funktionshindrade som annorlunda. Henrik har 
exempelvis varit ute och demonstrerat för att uppmärksamma problem med 
tillgänglighet. Jim har planer på att kontakta Sydsvenskan för att uppmärksamma 
bristerna vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade. Att uppmärksamma de 
problem som funktionshindrade möter i samhället är något som även Ingrid 
arbetar för. Hon betonar att funktionshindrade måste ut och synas så mycket som 
möjligt, att människor måste informeras. Även hon ser det som viktigt att 
uppmärksamma brister vad gäller tillgänglighet och berättar om ett kommande 
projekt där hon och några andra rullstolsburna ska ge sig ut på stan i rullstol och 
visa på hur jobbigt det är att till exempel åka buss med rullstol. Då varje buss 
endast tar en rullstol, och man är två eller tre som har rullstol och vill åka, så får 
de andra stå och vänta på nästa buss. För att få så stor genomslagskraft som 
möjligt ska de försöka få media att uppmärksamma deras handling.   

Nina har tidigare varit ute och föreläst, bland annat i skolor, om hur det är att 
vara rullstolsbunden. Hon menar att det är viktigt att visa barn redan när de är små 
att det inte är något konstigt att vara funktionshindrad. Genom att visa att man inte 
är så himla annorlunda som en del människor tycks tro anser hon att formandet av 
olika fördomar kan motverkas.  

Joakim menar också att det är genom information som man kan ändra på 
föreställningen om människor med funktionshinder som annorlunda. Han har 
tidigare varit engagerad i ett projekt om bemötande av personer med 
funktionshinder och varit ute i skolor och berättat om sig själv och sitt 
funktionshinder. Han poängterar att det är viktigt att barn och ungdomar får träffa 
och umgås med funktionshindrade för att få en förståelse för att 
”funktionshindrade är som vem som helst. Det är bara att vi ser lite annorlunda ut 
och att vi inte kan göra allting”.  

Niklas och Miriam tycker att det kan vara extra viktigt för dem och andra som 
är funktionshindrade att visa sig ute för att ändra på attityder gällande 
funktionshinder. Detta är något som också Henrik lyfter fram:  

 
Susanne: Du sa innan att du tycker att det finns fördomar, föreställningar om att man 
inte är ”normal”. Hur skulle man kunna minska de fördomarna? 
Henrik: Ut och visa sig bland människor. Gå på krogar, vara med på 
fritidsverksamhet. Inte bara sitta hemma och gnälla att det finns fördomar utan att vi 
själva får agera lite. Mötas på halva vägen.  

 

En rad olika handlingar av funktionshindrade kan alltså bidra till att minska de 
fördomar som finns och hjälpa till att utmana dominerande perspektiv, ideal och 
värderingar. Dessa handlingar kan hjälpa till att minska den rädsla för det som är 
annorlunda som jag, liksom Wendell (1996:85), anser ligger bakom en del av 
omgivningens beteende mot den som är funktionshindrad. Dock menar jag att det 
är samhället och vi som inte är funktionshindrade som bär det största ansvaret. 
Liksom Shakespeare (1994) menar jag att kulturella representationer av 
funktionshinder, fördomar och attityder begränsar vad som faktiskt är möjligt för 
den som är funktionshindrad att göra och förändra. Det är bara genom en 
förändring av dessa som vi kan uppnå ett jämlikt samhälle.  
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7 Avslutande diskussion 

Vi har nu kommit till det allra sista kapitlet av uppsatsen och det är dags att 
avrunda hela arbetet. Det som jag framförallt har velat uppmärksamma i min 
uppsats om funktionshinder är den (ofta subtila) maktutövning som jag anser finns 
i de sociala konstruktioner som görs. Ofta kan dock sociala konstruktioner vara 
omärkbara och svåråtkomliga då de bor i exempelvis våra förgivet taganden, ideal 
och värderingar. Just därför har det för mig varit så viktigt att ifrågasätta och 
belysa dessa ”självklarheter”, uppmärksamma och problematisera vad vi tenderar 
att betrakta som naturligt respektive onaturligt, vem som blir betraktad som 
normal respektive onormal.  

I min uppsats har jag visat på att vad och vem som anses som normal(t) i ett 
samhälle inte är något statiskt utan hela tiden förändras. Med hjälp av den teori 
som jag använt mig av samt med hjälp av mina intervjupersoner har det blivit 
synbart att kroppen och förmågan att vara oberoende fungerar som viktiga 
normalitetsmarkörer i vårt samhälle. Normalitetsmarkörer fungerar som 
maktfyllda exkluderingsmekanismer eftersom de som inte lever upp till olika 
samhälleliga normer riskerar att bli stämplade som annorlunda.  

Ett tema som löpt genom hela uppsatsen och som varit centralt för mig är hur 
omgivningen på olika sätt kan vara delaktig i konstruktionen av annorlundaskap. 
Med detta har jag exempelvis avsett den betydelse som omgivningens 
föreställningar om funktionshinder och funktionshindrade kan ha samt vilken roll 
icke-funktionshindrades attityder och bemötanden kan spela. Under mitt arbete 
med uppsatsen har jag kommit till den slutsatsen att människor med 
funktionshinder alltför ofta behandlas och betraktas som annorlunda, som De 
Andra. Därmed inte sagt att detta alltid sker. Då min uppsats är av kvalitativ natur 
har jag inte för avsikt att generalisera. Dock är det ett faktum att mina 
intervjupersoner genom åren samlat på sig erfarenheter och upplevelser av att inte 
bli bemött som ”en vanlig människa” på grund av sitt funktionshinder. Ett 
ojämlikt bemötande anser jag inte bara vara problematiskt för den enskilde 
individen utan bör betraktas som ett allvarligt demokratiskt problem.  

Känslan av att man i andras ögon ses som annorlunda eller onormal kan leda 
till ett visst agerande hos den enskilde individen. Mina intervjupersoners 
berättelser har visat på varierande strategier för att hantera det annorlundaskap 
som omgivningen ibland tilldelar den som är funktionshindrad. En del handlingar 
visar på hur man som funktionshindrad kan internalisera den syn som andra har på 
en. Andra handlingar har visat på en vilja att bemöta de fördomar som man stött 
på hos omgivningen. De föreställningar som icke-funktionshindrade haft har hos 
vissa av mina intervjupersoner fött en drivkraft, en strävan att bevisa det motsatta. 
Olika (motstånds)handlingar och strategier kan vara viktiga då de kan bidra till att 
utmana dominerande perspektiv, ideal och värderingar. Detta är något som jag 
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hoppas att min uppsats också kommer att bidra till. Jag hoppas även att ytterligare 
forskning kommer att göras i framtiden, forskning som belyser hur och varför 
olika kategoriseringar görs samt identifierar den makt som finns i olika sociala 
konstruktioner.   

Jag vill avsluta denna uppsats med en viktig önskan, en önskan som många 
utav mina intrevjupersoner framfört. Denna önskan handlar om att, även om man 
har ett funktionshinder, bli betraktad och behandlad som den fullvärdiga 
medborgare man är.   
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9 Bilaga 

 
INTERVJUGUIDE 

 
Nedan följer de frågor som jag arbetat utifrån under intervjuerna. Eftersom alla 
individer är olika har varje intervjuperson kommit att fördjupa sig i olika frågor. 
Således har intervjuerna kommit att skilja sig något åt. Vid varje intervju har jag 
dock utgått från denna intervjuguide. 

 
 

• Jag berättar lite om mig själv och min uppsats 
 

• Ålder? 
 

• Civilstånd? 
 

• Yrkesarbetar du? I så fall med vad? 
 

• När fick du ditt funktionshinder? Sjukdom/skada? 
 

• Har du barn? 
 

• Tycker du att det finns fördomar om människor med funktionshinder?  
 

• Har du själv mött några fördomar? 
 

• Hur upplever du att okända människor beter sig mot dig när du har din rullstol?  
 

• Har du erfarenhet av att någon gång ha blivit annorlunda behandlad för att du är 
funktionshindrad? 

 
• Har du någon gång blivit kränkt på grund av ditt funktionshinder? 

 
• Hur tycker du att det var att gå i skolan och vara funktionshindrad? 

 
• Upplever du att icke-funktionshindrade har svårt att förstå hur det är att leva med ett 

funktionshinder?  
 

• Hur skulle eventuella fördomar om funktionshindrade kunna minskas? 
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• Vad är det som ger en människa ett värde i vårt samhälle?  Hur ska man vara för att 
”duga”?  Bli betraktad som ”normal”? 

 
• Vilka ideal om hur man ”bör vara” som människa anser du förmedlas av samhället?  

 
• Hur tycker du att man ”bör vara”? 

 
• Hur ser det kroppsliga idealet ut i samhället anser du? 

 
• När blev du medveten om att du hade ett funktionshinder? 

 
• I vilka situationer tänker du på ditt funktionshinder?  

 
• Har du någon hjälp i din vardag? 

 
• Finns det någon syssla som du inte klarar själv? 

 
• Finns det något tillfälle som du tycker det är jobbigt att be om hjälp? Varför? 

 
• Är det viktigt att klara olika vardagssysslor själv? Varför? 

 
• Upplever du att du är annorlunda för att du har ett funktionshinder? 

 
• Har du någon gång känt dig otillräcklig på grund av ditt funktionshinder? 

 
• Tror du att funktionshindrade skäms för att de har ett funktionshinder? 

 

• Har du någon gång skämts för att du har ett funktionshinder? 
 

• Finns det situationer då du upplevt att du varit tvungen att kompensera för ditt 
funktionshinder för att kunna hävda dig?  

 

• Upplever du att det från omgivningen finns vissa förväntningar på att en 
funktionshindrad kvinna/man ska vara på ett särskilt sätt? I så fall vilka? 

 
• Har du någon gång upplevt att du brutit mot eventuella förväntningar vad gäller 

exempelvis beteende som omgivningen haft på dig?  
 

• Hur ”ska man vara” som man/kvinna i vårt samhälle? 
 

• Vad är kvinnlighet/manlighet för dig? 
 

• Många kvinnor/män som är rullstolsbundna tycker att de har svårt att bli sedda av 
omgivningen  som kvinna/man och inte bara funktionshindrad. Hur upplever du det?  

 
• Anser du att det är någon skillnad vad gäller de problem som funktionshindrade män 

respektive kvinnor möter? I så fall vad?  
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• Tycker du att funktionshindrade kvinnor respektive funktionshindrade män har olika 
möjligheter?  

 
• Vad anser du hör till kvinnorollen/mansrollen?  

 
• Vilka ideal förmedlas av samhället? 

 
• Vad är det mest positiva med att ha ett funktionshinder?  

 
• Vad är det mest negativa med att ha ett funktionshinder? 

 
• Upplever du att ditt funktionshinder påverkat dig som person? 

 
• Är det någonting du vill tillägga? 

 
• Har du några frågor? 

 
• Av det vi har pratat om, vad tycker du är viktigt att jag betonar i min uppsats? 

 
• Kontakta mig om det är något du vill prata mer om, fråga etc. 

 
• Får jag lov att kontakta dig om jag skulle behöva ställa ytterligare frågor? I så fall, hur 

når jag dig bäst? 
 
 
Frågor för de intervjupersoner som har barn: 
 

• Hur upplever du att det är att vara funktionshindrad och ha barn?  
Vad är positivt ?  
Vad är negativt? 
 

• Vilka reaktioner har du mött från omgivningen?  
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