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Abstract 
 

Author: Nea Glad  
Title: The invisibilized struggle: Voices about activism and resistance among people with 
intellectual and neuropsychiatric functional diversity. (translated) 
Supervisor: Ulrika Levander 
Assessor: Lars B Ohlsson 
 
This study is based on interviews with people with intellectual and neuropsychiatric 
functional diversity. The aim was to examine how people with intellectual and 
neuropsychiatric functional diversity pursue resistance and activism and construct their 
position within the activism. I also wanted to investigate how the activist position can be 
possible to intake for the interviewees, even though they are often represented as not political. 
The results showed that people with intellectual and neuropsychiatric functional diversity in 
many ways get limited by stigmatizing representation, which makes it difficult to take an 
activist position. At the same time the interviewees are upsetting the order when they engage 
in, both conscious and unconscious, activist actions that challenge the stereotypical 
representation. This entails that the interviewees’ resistance makes it possible for more people 
to engage in various forms of resistance and activism. 
 
Key words: activism, resistance, intellectual functional diversity, neuropsychiatric functional 
diversity, representation  
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Förord 

Den här uppsatsen är tillägnad min allra käraste syster Ulrika. Det är du som i första 
steget har gjort uppsatsen möjlig. Jag vill tacka dig för att du har lärt mig att olikhet 
är fantastiskt och för att du har hjälpt till att öppna mina ögon för strukturer i 
samhället. Genom det har du varit med och lagt grunden för det motstånd som idag 
är en av drivkrafterna i mitt liv. Tack! 

Jag är också djupt tacksam och ödmjuk inför intervjupersonerna som har varit med 
och skapat innehållet i den här uppsatsen. Jag beundrar er kamp för förändring. De 
timmar jag har träffat er har komplexa personer framträtt genom samtalen. Tyvärr 
finns det inte utrymme att lyfta alla kloka saker ni har sagt inom ramen för den här 
uppsatsen. Till exempel har det inte funnits plats att ta upp ert engagemang mot 
rasism, homofobi och miljöförstöring. Den här uppsatsen bör läsas som min 
berättelse om det ni har berättat för mig, men jag hoppas att ni känner er bekväma 
med hur ni beskrivs och att det framgår hur viktigt jag tycker att ert arbete är. Ni ger 
mig hopp för framtiden!  

Jag vill dessutom tacka min handledare Ulrika, som hela tiden har trott på mig och 
som har hjälpt mig att steg för steg förbättra uppsatsen. Till sist vill jag tacka min 
mamma Maria, som har stöttat, läst och stöttat igen. I gråt och skratt, eftersom du vet 
lika väl som jag hur viktigt det här ämnet är.  

 
Till dig som läser vill jag säga att jag hoppas att den här uppsatsen kan inspirera dig 
att våga tro på och kämpa för förändring. Det behövs inom många områden i den här 
världen. Och det är möjligt, om vi vill och vågar.  
 
 

Framsidesbild: Broderad julen 2015. Min tolkning av motstånd och aktivism som 
pictogrambilder. Med garn kan vi förändra världen.  
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1. Inledning  
	

Titta ni bara! 

ropar du i extas 

när vi kommer susande på din tandemcykel 

För du är oövervinnerlig 

Den mest oövervinnerliga jag känner 

 

Den som alla blickar, ömkan, förakt, 

förvåning, nyfikenhet  

rinner av som vatten 

Och så står vi där bredvid, 

obekväma av allt evinnerligt stirrande 

(Glad 2015) 

	

Utdraget ur dikten beskriver det där stirrandet som har följt min syster hela livet, men som jag 

ibland tror att vi andra bryr oss mer om än vad hon gör. Vår kraft att orka stå emot 

omgivningens reaktioner kommer från hennes självklarhet i att vara den hon är och inte 

kompromissa med det. 
	 	

År 2015 antogs ordet funkofobi i svenska akademiens ordlista efter att förbundet Unga 

Rörelsehindrade uppmärksammat att det inte funnits något ord för att beskriva den 

diskriminering som personer med funktionsvariationer utsätts för. Funkofobi beskrivs bestå av 

fördomar som kan liknas vid sexism, rasism och homofobi (Unga Rörelsehindrade 2015). Att 

ett sådant ord har saknats hänger samman med hur personer med funktionsvariationer 

osynliggörs i samhället. Karin Barron (2004b:121) konstaterar i sin forskning att kvinnor med 

intellektuella funktionsvariationer är extra osynliggjorda, både i samhället och inom 

forskningen.  

 

Enligt tidigare forskning är framställningen av personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer ofta ganska omänsklig (Sandell & Dodd 2010: 3-4). 

Precis som de av samhället uppfattas som icke sexuella personer (Helmius 2004:103) finns 

det en bild av att personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer inte 

kan vara agerande och politiska. Samtidigt kan personernas möjlighet att vara politiska 

uppfattas som tudelad. Å ena sidan avpolitiseras de, men å andra sidan kan personer med 
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intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer ses som politiska i sin blotta 

existens. Motståndsforskning beskriver att vardagsmotståndet är det vanligast förekommande 

och att det har en viktig funktion genom att lägga grunden för ett mer öppet och organiserat 

motstånd (Lilja & Vinthagen 2009: 87). Utifrån den förståelsen kan det ses som ett slags 

motstånd att bryta mot normer, något som personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer inte kan välja att avstå från eftersom det annorlunda sättet att fungera är 

normbrytande i sig. Detta ställs på sin spets när debatten om fosterdiagnostik är aktuell och 

frågor om huruvida det ska vara möjligt att abortera foster med exempelvis diagnosen Downs 

syndrom diskuteras. Att ens leva blir då en politisk fråga.  

 

Den här spänningen mellan att inte få vara politisk och att tvingas vara det skapar frågor om 

hur personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer har möjlighet att 

själva välja att ägna sig åt att påverka saker och förändra sina livsvillkor. Inom den 

aktivistiska teoribildningen cripteori beskrivs hur personer med funktionsvariationer kan inta 

ett så kallat medvetet funktionshinderskap, som grundar sig i utgångspunkten att 

funktionsvariationen inte är något problematiskt och att personerna därmed vägrar att inta en 

underordnad position. Det skapar enligt cripteorin ett ifrågasättande av den 

funktionsfullkomliga norm som finns i samhället och utgör därmed grund för förändring 

(McRuer 2006: 30-32). Utifrån det teoretiska ramverket blir det intressant att ta reda på i 

vilken utsträckning personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer 

ges möjlighet att inta det medvetna funktionshinderskapet. 

 

Osynliggörandet av personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer 

sker inte bara i den offentliga representationen. Inom funktionsforskningen finns det mycket 

litteratur som säger sig handla om personer med funktionsvariationer och som egentligen bara 

berör fysiska funktionsvariationer. Det resulterar i ett osynliggörande av att personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer också kan ingå i den gruppen. 

Eftersom det är en grupp som osynliggörs på så många nivåer är min studie viktig för att bidra 

med kunskap om hur personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer 

gör motstånd och tar plats genom aktivism. Det görs i den här uppsatsen genom intervjuer 

med personer inom den gruppen som på något sätt ägnar sig åt att påverka saker i samhället.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer bedriver aktivism och förstår sin position inom de 

aktivistiska handlingarna. Jag vill också ta reda på hur positionen som aktivistiskt aktiv kan 

möjliggöras utifrån förutsättningarna att personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer ofta framställs och förstås som icke politiska. De frågeställningar jag 

utgår från är: 

 

* Hur beskrivs och förstås aktivism och påverkan bland de intervjuade? 

* Hur beskrivs möjliggörandet av en aktivistisk position för intervjupersonerna? 

* Hur kan intervjupersonernas berättelser om aktivism förstås utifrån cripteori och teorier om 

motstånd? 

 

1.2 Begrepp och kategoriseringar 
Benämningar och sätt att beskriva personer med funktionsvariationer har förändrats mycket 

över tid. I takt med att synen på personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer har blivit mer mänsklig har också sätten att benämna gått i samma spår, 

från begrepp som idiot och sinnesslö till det idag mest förekommande, funktionsnedsättning 

(Grunewald 2009: 11, Socialstyrelsen). Det finns idag också en vedertagen uppdelning där 

funktionsnedsättning ses som en beskrivning av hur någons sätt att fungera skiljer sig från 

majoritetens, medan begreppet funktionshinder beskriver hur samhällets begränsningar 

hindrar personen i det dagliga livet (Socialstyrelsen). De senaste åren har det framkommit 

flera nya definitioner, bland annat begreppet funktionsvariationer (Institutet för språk och 

folkminnen 2015), som jag har valt att använda. Anledningen till det är att ordet variationer 

fokuserar på olikhet utan att värdera den som bra eller dålig, medan ordet nedsättning antyder 

att annorlundaskapet skulle vara negativt, vilket jag menar går emot uppfattningen att hindret 

sitter i samhället och inte i personen.  

 

För skapa tydlighet har jag valt att använda begreppen intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer genomgående i texten, även om jag refererar till tidigare forskning som 

använder andra begrepp, exempelvis utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning. Detta 

gäller inte citat, där har jag inte ändrat författarens uttryck. Att jag har valt att använda relativt 

nya begrepp innebär att intervjupersonerna inte alltid själva beskriver sig med de orden. 



	 	

	
	

8	

Eftersom de intervjuade inte heller använder samma begrepp hela tiden har jag gjort valet att 

använda de ord jag själv uppfattar som minst stigmatiserande, utan att de för den skull blir för 

svåra att förstå. Begreppet intellektuella funktionsvariationer syftar främst på diagnosen 

utvecklingsstörning och exempel på diagnoser inom neuropsykiatriska funktionsvariationer är 

autism och Aspergers syndrom. 

 

Det kan fungera begränsande och osynliggörande att använda sig av kategoriseringar på det 

här sättet. Därför vill jag tydliggöra att anledningen till att jag använder begreppen 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer är att den typen av kategoriseringar i 

stor utsträckning används i samhället. De är därigenom med och skapar förutsättningar för hur 

livet för de personer som placeras i kategorierna fungerar. För att kunna sätta ord på andra sätt 

att se på de personer som berörs av de här kategoriseringarna måste jag på något sätt benämna 

dem. Det är dock väldigt viktigt att komma ihåg att alla personer är olika individer och att 

inga kategorier är absoluta eller oföränderliga. Det finns till exempel förmodligen fler likheter 

än skillnader mellan mig och intervjupersonerna, trots att vi skulle placeras på varsin sida av 

den kategorisering som används i den här uppsatsen. Det finns säkert också personer inom 

kategoriseringarna som inte skulle känna igen sig i den här uppsatsen, vilket visar på 

komplexiteten och svårigheten av att över huvud taget dela in personer i grupper.  

 

1.3 Orientering av kunskapsläget 
I den litteratursökning som gjorts för den här uppsatsen har forskning kring personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer som tydligt anknyter till aktivism 

inte påträffats. Det finns dock ett par studier som går att relatera till motstånd. I övrigt berör 

de två tydliga ämnesområden jag har kunnat identifiera inlärning och sexualitet, vilka jag inte 

uppfattar som direkt relevanta för studien. Det har också varit svårt att hitta forskning som 

berör både intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer, vilket har gjort att 

mycket av forskningen endast relaterar till personer med intellektuella funktionsvariationer. 

När jag har breddat sökningarna till att omfatta hela fältet av funktionsvariationer finns det 

mer forskning, också vissa studier som direkt berör aktivism. Nedan presenterar jag den 

forskning jag uppfattar som mest relevant för uppsatsens ämnesområde utifrån ett historiskt 

perspektiv, påverkansfaktorer i det dagliga livet samt motstånd och aktivism.  
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1.3.1 Historisk forskning 

Barnpsykiatern och professorn Karl Grunewald (2009: 21) beskriver, i en omfattande 

historisk genomgång, att synen på personer med intellektuella funktionsvariationer har 

förändrats mycket under de senaste hundra åren. I början av 1900-talet dominerade tankar om 

rashygien, som resulterade i att personer med intellektuella funktionsvariationer 

tvångssteriliserades och låstes in på anstalter för att deras gener inte skulle föras vidare. Från 

att endast ha varit oönskade och undangömda för allmänheten förändrades synen på personer 

med intellektuella funktionsvariationer delvis under mitten av 1900-talet genom att föräldrar 

gick samman och startade föreningar (Grunewald 2009: 215). Ytterligare ett steg i 

attitydförändringen togs under 1960-talet när det började talas om normaliserade livsvillkor 

för personer med intellektuella funktionsvariationer. Det har sedan dess varit det rådande 

synsättet, vilket har gjort att gruppen har börjat betraktas som personer med behov och 

rättigheter som andra människor. Det har bland annat lett till att barn får växa upp med sina 

föräldrar istället för på institution (Grunewald 2009: 217-219). Det var också under 1960-talet 

som den här gruppen inkluderades i definitionen handikappade, dit enbart personer med 

fysiska funktionsvariationer tidigare räknats (Grunewald 2009: 224). År 1993 skedde en 

banbrytande förändring i och med att LSS (Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) utfärdades. Den stora nyheten i lagen var rätten till personlig assistans, 

som möjliggjorde att personer med funktionsvariationer fick möjlighet att leva ett 

självständigare liv (Grunewald 2009: 193).  

 

I Sverige har det som brukar kallas handikapprörelsen setts som en stark och drivande kraft 

för att stärka rättigheter för personer med funktionsvariationer. Från 1960-talet har det funnits 

en rörelse som fört kampen för att personer med funktionsvariationer ska kunna leva ett 

självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Den här rörelsen var bland annat med och 

drev igenom LSS (Askheim, Bengtsson & Ricther Bjelke 2014: 5-7). Begreppet 

empowerment, som kan beskrivas som en underifråndriven motståndsstrategi för att utmana 

förtryckande system, har tidigt förknippats med funktionsrörelsens krav på att personer med 

funktionsvariationer ska kunna ta makten över sina egna liv. En viktig del är att det är 

personerna själva som ska driva kampen, för att förändring ska kunna ske på deras villkor 

(Storgaard Bonfils & Askheim 2014: 63-64). Empowermentperspektivet är fortfarande tätt 

förknippat med personer med funktionsvariationers möjlighet och rättighet att leva ett 

självständigt liv. 
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1.3.2 Påverkansfaktorer i det dagliga livet 
Sociologen Karin Barron (2004a: 16) beskriver hur frågan om funktionsvariationer 

fortfarande idag, i ett klimat där fokus ligger på att alla ska inkluderas, inte finns på agendan. 

Till exempel är det i samband med att ett barn föds accepterat att säga att det inte spelar någon 

roll vilket kön barnet har, bara det är ”friskt och välskapt”. Att personer med 

funktionsvariationer genom normalisering ska bli en del av samhället som alla andra är ett 

grundläggande perspektiv idag. Barron (2004a: 39-40) menar att dess uttryck bör ifrågasättas 

och att det inte alltid finns någon mening med att sträva efter att bli som personer utan 

funktionsvariationer. Utifrån det perspektivet kan exempelvis umgänge med andra personer 

med funktionsvariationer vara ett sätt att skapa en stolt, kollektiv identitet.  

 

Sexologen Lotta Löfgren-Mårtensson (2012: 61, 63) beskriver att många personer med 

intellektuella funktionsvariationer befinner sig i en beroendeposition som kan leda till att de 

blir hänvisade till vad exempelvis personal eller anhöriga uppfattar som normalt och 

accepterat beteende. Inom särskolan finns det en tendens att personalen anser att 

funktionsvariationen gör personen tillräckligt annorlunda och att ännu ett avvikande från 

normen skulle bli problematiskt för personen. Löfgren-Mårtensson har gjort undersökningar i 

relation till sexualitet, men detta skulle kunna appliceras även när det gäller att utöva 

aktivism. Löfgren-Mårtensson (2012: 65) påpekar också att den beroendeposition som många 

befinner sig i kan göra det svårare att protestera eller göra uppror och att det är svårare att 

uppnå en vuxenposition i samhället, oavsett personens ålder. 

 

1.3.3 Funktionsvariationer och motstånd 
Barron (2004b: 144-145, 150) har undersökt hur kvinnor med intellektuella funktions-

variationer konstruerar sin identitet. I intervjuerna som studien bygger på framkommer bland 

annat att kvinnorna ibland gör motstånd genom att omforma sin identitet. Till exempel 

beskriver en av de intervjuade kvinnorna att hon inte är utvecklingsstörd, utan en djurälskare. 

Att själv få bestämma sin identitet kan tolkas som en tydlig motståndshandling för en grupp 

som alltid fått identiteter och snäva positioner kopplade till sig. Det blir en vägran att placeras 

i de fack som samhället skapat. Barron (2004b: 121) beskriver att personer med intellektuella 

funktionsvariationer är osynliggjorda både inom forskning och i samhället, men att det inte får 

tolkas som att de inte har något att säga.  
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Richard Sandell och Jocelyn Dodd (2010: 3-4) beskriver i en antologi om representation och 

aktivism på muséum att kampen för rättigheter för personer med funktionsvariationer är tätt 

sammanbunden med att förändra representationen, eftersom den hittills har varit så entydigt 

stigmatiserande. I den traditionella representationen beskrivs dessa personer som sinnesslöa, 

inte fullvärdiga människor, svaga, icke sexuella och värdelösa. När det har gjorts försök att 

bryta representationen har det lett till en annan stereotypiserande bild som uttrycks i att tycka 

synd om och nedlåtande beundran. Sandell och Dodd (2010: 5-7) menar dock att synen på 

personer med funktionsvariationer har breddats lite, vilket har lett till att olika sätt att se på 

funktionsvariationer har synliggjorts. Ytterligare ett konstaterande Sandell och Dodd (2010: 

11) har gjort i sin undersökning av representation av personer med funktionsvariationer på 

museum är att diskussionen kring den gruppen har varit så fokuserad på tillgänglighet och 

personers möjlighet att faktiskt gå på museum att utställningar med eller om personer med 

funktionsvariationer har kommit i skymundan.  

 

Socialvetarna Lennart Sauer och Jens Ineland (2007: 99-100) ställer frågan om intellektuell 

funktionsvariation, istället för den traditionella stereotypa bilden, kan ses som ett värdefullt 

annorlundaskap. De menar att teater kan vara en väg dit eftersom det är en arena där det finns 

en utökad möjlighet att komma till tals. På scenen blir alla sedda som skådespelare och det är 

den kompetensen som är i fokus, vilket kan bidra till att både samhällets och skådespelarnas 

bild av sig själva förändras på ett positivt sätt (Sauer & Ineland 2007: 107- 112, 121). I 

studien konstateras även att detta kan få en frigörande verkan och leda till att skådespelarna 

får verktyg att hantera negativa upplevelser av exempelvis social bortvaldhet som många 

möter i samhället. Hur teater kan skapa andra representationer och vara en arena för 

förändring relaterar till min undersökning eftersom flera av de intervjuade påverkar samhället 

genom att spela teater. Sauer och Ineland (2007: 102) beskriver även att tankar om 

normalisering kan vara problematiska när det exempelvis kommer till att personer med 

intellektuella funktionsvariationer ska integreras i relationer med så kallade 

funktionsfullkomliga personer. De menar att många har väldigt värdefulla relationer med 

andra personer med intellektuella funktionsvariationer som bland annat kan leda till en 

gemenskap där bilder och förståelser av självet kan skapas och bli en viktig och positiv del av 

självbilden.  
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Eftersom forskningen om aktivism och motstånd bland personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer är begränsad bidrar den här studien till att fylla ett 

tomrum i forskningsfältet. Den kan förhoppningsvis också väcka intresse för ytterligare 

studier.		

	

2. Metodologiska överväganden och empiri  
Under arbetet med den här uppsatsen utgår jag från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

vilket innebär att uppsatsen kunskapsteoretiskt utgår från att det inte finns någon evig, sann 

eller objektiv kunskap. Eftersom det utifrån detta perspektiv är människorna som anses skapa 

det samhälle vi lever i är synen på vad som är självklar kunskap föränderlig och varierande 

över tid (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 11-12). Mer ingående hur det här påverkar 

studien och hur jag förhåller mig till min egen position presenterar jag längre fram i texten. I 

det här kapitlet presenteras också metodologiska överväganden kring användandet av 

semistrukturerade intervjuer, urval av intervjupersoner och etiska aspekter.  

 

2.1 Semistrukturerad intervju som metod 
Eftersom jag vill ta reda på intervjupersonernas syn på och upplevelser av motstånd och 

aktivism har jag valt att genomföra studien med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 38) blir det möjligt att nå en bred bild och många 

nyanser med kvalitativa intervjuer. Anledningen till det är bland annat att den som intervjuas 

har möjlighet att prata relativt fritt och den som genomför intervjun kan förändra 

intervjuguiden under intervjuns gång för att fånga upp nya spår som framkommer. Detta är 

relevant i min studie eftersom jag vill att tyngden ska ligga på intervjupersonernas perspektiv 

och eget berättande. Jag vill alltså inte att den information som skapas under intervjuerna ska 

begränsas om de frågor jag på förhand har tänkt ut inte stämmer överens med det 

intervjupersonerna tycker är viktigt att berätta.  

 

Anledningen till att jag har valt att använda mig av just intervjuer är sammanbunden med den 

bild jag har lyft i problemformuleringen. Eftersom personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer ofta inte ses som fullvärdiga och komplexa personer 

tystas och osynliggörs de ofta genom att inte tas på allvar. Därför är det extra viktigt att lyfta 
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fram personernas egna erfarenheter och upplevelser, istället för att till exempel studera 

dokument.  

 

Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv skapas intervjun i ett samspel mellan intervjupersonen 

och intervjuaren. Järvinen (2005: 28-30) beskriver att det som sagts i intervjun inte kan lyftas 

ur sitt sociala sammanhang, utan alltid reflekterar de personer som deltagit och den sociala 

interaktionen dem emellan. Relevant är också att en person förstås som en process som 

förhandlas och förändras i interaktion med andra, istället för en stabil enhet. Det innebär att 

intervjupersonen inte presenterar sig själv som någon ”färdig produkt”, utan snarare skapar en 

förståelse och beskrivning av sig själv under intervjun. Järvinen (2005: 31) påpekar också att 

eftersom intervjuaren är medskapare i processen under intervjun kan det vara relevant att 

analysera även dennes uttalanden. Utifrån den här förståelsen är det viktigt att jag förhåller 

mig till min egen position och förförståelse i relation till uppsatsen och intervjupersonerna, 

vilket jag diskuterar längre fram under rubriken Förförståelse. I analysprocessen lägger jag 

också vikt vid hur mitt fokus på påverkan och motstånd kan bidra till att intervjupersonerna 

berättar om sig själva utifrån förståelsen att jag uppfattar det som något positivt. Det skulle i 

förlängningen kunna innebära att den intervju vi har gjort tillsammans är med och påverkar 

deras framtida syn på sig själva. Och även min egen självuppfattning, eftersom jag som 

”forskare” och uppsatsförfattare inte står utanför den meningsskapande processen under 

intervjuerna. 

 

Jag har spelat in och transkriberat alla intervjuer, för att sedan analysera utskrifterna. Som 

hjälp under analysprocessen använder jag diskursanalytiska begrepp, som presenteras under 

rubriken Analytiska begrepp längre fram i texten. En problematisk aspekt med mitt 

tillvägagångssätt är att det är anpassat för verbal kommunikation. En av intervjupersonerna 

talar inte själv, utan har genomfört intervjun genom att visa ord på en bokstavsbricka som den 

personliga assistenten har tolkat till mig. Det gör att svaren i den intervjun är kortfattade och 

blir svårare att analysera och citera i uppsatsen. Som situationen sett ut under processen med 

uppsatsen har jag inte haft något bättre sätt att låta den här intervjupersonen komma till tals 

och jag är glad att intervjun kunde genomföras. Det jag vill poängtera är att jag ser det som en 

brist inom metoden som bör has i åtanke inför kommande liknande undersökningar. För mig 

är alla berättelser lika viktiga och även om jag har mindre möjlighet att citera den här 

intervjupersonen finns hennes åsikter med genomgående i uppsatsen. 
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2.1.1 Tillförlitlighet och kvalitet 
Alvesson och Sköldberg (2008: 533-540) ger förslag på hur tillförlitlighet och kvalitet kan 

förstås utifrån en socialkonstruktivistisk ansats. En utgångspunkt som betonas är att god 

forskning bör öppna upp för mångfald. Det innebär att inte fastna i ett specifikt synsätt, utan 

visa hur empirin kan förstås på olika sätt. Detta hänger samman med postmoderna idéer om 

att lyfta fram många olika röster, vilket är en ambition jag har med den här uppsatsen. Utöver 

att visa på mångfald kan undersökningens kvalitet ökas genom en ambition att synliggöra 

uppfattningar som sällan eller aldrig ges utrymme (Alvesson & Sköldberg 2008: 533-534). 

Eftersom min uppsats lyfter fram personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer som agerande subjekt och aktivister synliggörs en bild som sällan 

framförs. I linje med ovanstående menar Alvesson och Sköldberg (2008: 538-540) också att 

en viktig aspekt är att kunskapen som produceras är poängrik, vilket innebär att den ger 

möjlighet till nya och varierade förståelser av ett fenomen. Detta skapas bland annat genom en 

mångtydig empiri och att forskaren jobbar för att lyfta fram mångtydiga förståelser av det 

material som har skapats under intervjuerna. Den här studien har goda möjligheter att uppnå 

en god tillförlitlighet och kvalitet utifrån ovanstående kriterier, eftersom empirin består av 

berättelser från personer som har olika ingångar, förutsättningar och perspektiv i relation till 

frågeställningarna. Utifrån de mångtydiga förutsättningarna i materialet är min ambition att 

lyfta fram olika perspektiv av hur intervjupersonernas berättelser kan förstås utifrån aktivism, 

motstånd och påverkansstrategier. Min förhoppning är att studien kan väcka nya synsätt hos 

läsaren och därmed uppfattas som poängrik.  

 

2.2 Urval och empiri 
Inom kvalitativ forskning finns det inga strikta regler för hur ett urval ska göras, men valet av 

intervjupersoner är viktigt att överväga noga eftersom det påverkar studiens resultat. 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015: 40) Jag har främst använt mig av målstyrt urval, där 

intervjupersonerna väljs ut för att passa syftet med undersökningen. (Bryman 2011: 350-351, 

434) Det kan uppfattas som negativt eftersom ett målstyrt urval kan leda till att 

intervjupersonerna väljs för att ett visst resultat ska uppnås. Utifrån en socialkonstruktivistisk 

förståelse finns det dock många möjliga sätt att förstå fenomen och berättelser, vilket gör att 

den typen av subjektivitet alltid är något jag måste förhålla mig till. 
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 Jag har valt att intervjua personer som upplever att de gör någonting för att påverka saker i 

samhället eller har tankar kring att påverka. Det valet har jag dels gjort av pedagogiska skäl, 

för att det blir lättare både för mig och för intervjupersonerna att prata om något konkret som 

sker i deras liv. En annan anledning är att jag är intresserad av att lyfta fram hur personer 

tänker kring sina försök att påverka saker, snarare än att konstatera att vissa kanske inte gör 

några sådana försök. Jag är därmed medveten om att resultaten jag får endast kommer att 

spegla personer som utför någon typ av motstånd, men utifrån mina frågeställningar ser jag 

inte det som något problem. 

 

För att hitta intervjupersoner har jag kontaktat organisationer och andra samlingsplatser, som 

till exempel dagliga verksamheter, som skulle kunna ses som arenor för påverkan. De som har 

representerat organisationen har sedan tillfrågat personer som skulle kunna vara intresserade 

av att delta genom att visa dem en informationstext där jag har beskrivit studiens syfte och 

genomförande (se bilaga 1). Intervjupersonerna har sedan kontaktat mig och meddelat 

intresse, antingen genom att själva ringa, eller med hjälp av den ursprungliga kontakten. Att 

kontakten har skett via personer som ofta har fungerat som ledare, vilka intervjupersonerna på 

så sätt står i beroendeposition till, kan ses som problematiskt. För att undvika att någon skulle 

känna sig tvingad att delta har jag betonat frivilligheten mycket, både i samtal med 

kontaktpersonerna och med intervjupersonerna. Eftersom intervjuerna inte har handlat om 

relationer till och ”bedömningar av” kontaktpersonerna är min upplevelse att 

intervjupersonerna inte har blivit begränsade av tillvägagångssättet.  

 

I det här stadiet sökte jag efter personer med intellektuella funktionsvariationer. Jag blev 

kontaktad av en person som gärna ville berätta om sina erfarenheter, men som beskrev att 

hennes diagnos ligger inom det neuropsykiatriska spektrumet. Jag tog beslutet att inkludera 

neuropsykiatriska funktionsvariationer i uppsatsens avgränsning. Utifrån vissa aspekter har 

det visat sig bli svårt, dels eftersom litteraturen främst berör intellektuella funktionsvariationer 

och dels eftersom jag ibland känner att det finns större skillnader mellan grupperna än vad det 

finns utrymme att visa på i den här uppsatsen. Samtidigt finns det stora skillnader inom varje 

grupp också, som gör att alla kategoriseringar bör betraktas som pedagogiska verktyg snarare 

än fasta kategorier.  

 

Den ovan beskrivna urvalsprocessen har lett till att jag har intervjuat fem personer med olika 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Att den målgrupp jag har valt att 
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fokusera på i urvalet är väldigt bred och heterogen visar sig tydligt i intervjuerna. Det kommer 

bland annat till uttryck genom att personerna har olika sätt att fungera, vilket resulterar i att 

sättet att tolka och svara på frågor skiljer sig åt. Det ser jag som en berikande effekt, men 

också en utmaning att lyfta fram alla intervjupersoners röster på ett rättvist sätt. Varje person 

har fått ett fiktivt namn som används i analysdelen. 

 

2.3 Etiska överväganden  
Att göra etiska överväganden under hela studiens process skapar förutsättningar både för 

kvalitet i kunskapsproduktionen och för att värna om intervjupersonerna (Kalman & Lövgren 

2012: 13-15). Det kan dessutom innebära ytterliga överväganden att studera en grupp som 

anses vara särskilt utsatt. Barron (1999: 42) menar att det blir extra viktigt att försäkra sig om 

att intervjupersonen har förstått studiens innehåll och syfte vid intervjuer med personer med 

intellektuella funktionsvariationer. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer anger att forskaren bör 

iaktta särskild försiktighet i relation till personer som eventuellt har svårt att ta till sig 

information (Vetenskapsrådet 2002: 9). För att jag ska kunna få informerat samtycke från de 

jag intervjuar har jag därför både informerat muntligt och genom en text som 

intervjupersonerna har skrivit under och sedan behållit en kopia av. Konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet handlar om att intervjupersonerna ska kunna vara anonyma och att det 

insamlade materialet endast ska användas till det som avtalats (Kalman & Lövgren 2012:14). 

Detta hanterar jag genom att inte använda intervjupersonernas namn och skriva ut i det 

skriftliga samtycket att intervjuerna endast ska användas till den här uppsatsen. Att jag har 

gått via kontaktpersoner för att hitta intervjupersoner gör att de inte kan bli helt anonyma, 

men eftersom ämnet inte är känsligt i relation till kontaktpersonerna och jag har betonat att 

anonymiteten är viktig bör det inte bli något problem för intervjupersonerna.  

 

Att göra intervjuer med personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktions-

variationer ses av många som problematiskt ur ett etiskt perspektiv. Samtidigt finns det enligt 

Andersson och Swärd (2008: 237) också ett socialt ansvar att lyfta röster och erfarenheter från 

grupper som annars osynliggörs. Utifrån det anser jag att det på många sätt är etiskt 

problematiskt att inte undersöka det här ämnet, eftersom det skulle implicera att personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer inte är människor som kan berätta 

om sina liv och upplevelser. Att anta att den gruppen inte kan förstå tillräckligt bra för att 

uppfylla ett informerat samtycke är också ett antagande som utgår från funktionsnormen och 
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uppfattningar om att alla personer förstår verkligheten likadant. Svedmark (2012: 110) menar 

att det inte är självklart vilka som är sårbara och vilka som inte är det, vilket tydliggör att det 

blir extra viktigt att bemöta intervjupersonerna som agerande subjekt och inte som en ”utsatt 

grupp”. Detta stämmer väl överens med utgångspunkterna i det tidigare resonemanget om 

kvalitet i undersökningen, där jag menar att det är viktigt att lyfta aspekter som annars inte får 

synas. Att inte reducera intervjupersonerna till utsatta eller sårbara blir då en viktig aspekt för 

att det synliggör andra egenskaper. Detta får dock inte blandas ihop med att 

intervjupersonerna måste bli bemötta utifrån sina egna förutsättningar, något som är av stor 

vikt eftersom intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvariationer kan göra att en person 

kommunicerar på andra sätt än vad jag gör. Det har för mig varit viktigt att använda en 

intervjuguide som lätt kan anpassas utifrån den aktuella situationen för att samtalet ska kunna 

byggas på så jämlika villkor som möjligt (se bilaga 2). Jag har också erbjudit 

intervjupersonerna att ta med sig en person som stöd och hjälp vid kommunikationen, något 

en av dem använde.  

 

Trots att jag har ägnat mycket tid åt att överväga hur intervjusituationen kan bli så jämlik som 

möjligt går det aldrig att komma ifrån att jag har en maktposition i egenskap av ”forskare” 

och uppsatsförfattare. Exempelvis är det jag som i analysen och den skrivna texten skapar 

kategoriseringar och representationer utifrån intervjupersonernas berättelser, vilket försätter 

intervjupersonerna i en utsatt situation (Andersson & Swärd 2008: 236). I sin tolkning av 

vetenskapsteoretikern Haraway beskriver Sandell (2005:81) svårigheterna med att 

representera de personer som har intervjuats. Hon konstaterar att det som händer är att 

forskaren berättar en ny historia, alltså sin bild av vad intervjupersonerna har berättat under 

samtalet. Det här är en viktig insikt, som jag har med mig under arbetet med uppsatsen. Det 

ska såklart inte tolkas som att jag blir fri från ansvar för intervjupersonernas uppfattning av 

den bild jag skapar av dem, men det visar att jag inte gör anspråk på att säga ”sanningen” om 

de individer jag har intervjuat. Eftersom de personliga berättelser som analysen består av 

filtreras genom mig presenterar jag i kommande stycke min position i relation till det här 

ämnet.  

 

2.3.1 Förförståelse 
Haraway (1988: 581-583) menar att det inte finns någon objektiv kunskap, eftersom den 

kunskap som produceras alltid påverkas av situationen upphovspersonen befinner sig i och 
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vilken relation denne har till området som studeras. Haraway skriver (1988: 581) “Feminist 

objectivity means quite simply situated knowledges.” vilket kan tolkas som att den mest etiskt 

försvarbara kunskapen skapas när forskaren är medveten om sin position och att den påverkar 

hur studien utförs och vilka resultat den får.  

 

Utifrån det vill jag situera mig själv genom att påpeka att jag av det omgivande samhället 

tolkas som funktionsfullkomlig, vilket gör att jag inte har erfarenhet av att funkofobi riktas 

mot mig personligen. Jag har dock livslång erfarenhet av att möta funkofobi riktad mot min 

syster, som har autism. Jag har inte själv blivit hindrad av samhällets funktionsnormer, men 

jag har i stor utsträckning mött de attityder och bilder som samhället uppvisar i relation till 

funktionsvariationer. Att ständigt konfronteras med omgivningens blickar och uppfattningar 

om min syster har gjort att jag automatiskt på vissa sätt blivit en del av det 

funktionsaktivistiska fältet, även om jag inte har organiserat mig inom aktivistiska grupper.  

 

Jag inser att min nära anknytning till området kan leda till att jag förstår informationen utifrån 

mina egna erfarenheter. Å andra sidan har min position en stor fördel eftersom jag har 

kunskaper som kan vara viktiga för att kunna sätta mig in i intervjupersonernas situation och 

bemöta dem på ett bra sätt. Detta är också en viktig förutsättning utifrån ett etiskt perspektiv, 

eftersom det kan skapa trygghet under intervjusituationen. 

 

 Eftersom den här uppsatsen presenterar en bild av personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer som sällan syns i samhället utgår jag från att den är 

med och skapar en ny förståelse kring den gruppen. Det innebär att uppsatsen i sig blir en 

aktivistisk handling. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv blir det oundvikligt att 

forskaren är med och påverkar representationen av intervjupersonerna och den grupp de 

kategoriseras inom. För att läsaren ska kunna ta del så mycket som möjligt av processen är 

min ambition att vara transparant och analysera nära intervjupersonernas berättelser genom att 

använda många citat i texten.  

 

3. Kunskapsteoretisk ansats och analytiska begrepp 
Som jag tidigare nämnt utgår jag från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som bygger på 

att världen förstås som socialt konstruerad. En av de grundläggande utgångspunkterna är att 
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det inte finns någon självklar och objektiv kunskap. Det innebär att det som av samhället 

uppfattas som ”oemotsägbara fakta” egentligen inte är det, men har fått den positionen genom 

att det vid upprepade tillfällen har framställts så (Burr 2015: 2-3). Exempelvis har 

läkarvetenskapen genom tiderna haft stor makt över skapandet av förståelser för personer som 

ses som annorlunda, vilket har resulterat i att många diagnoser uppfattas som naturgivna. Med 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan intellektuella och neuropsykiatriska funktions-

variationer förstås som kategorier människan skapat för att försöka förstå personer som 

uppfattats som annorlunda. När kategorierna ses som socialt skapade blir de föränderliga över 

tid och rum (Burr 2015: 4), vilket gör att det finns möjlighet att omskapa dem och därmed 

förändra synen på de personer som placeras inom kategorierna.  

 

3.1 Analytiska begrepp 
Med ovanstående perspektiv som utgångspunkt använder jag mig av diskursanalytiska 

begrepp för att analysera empirin. Jag hämtar begreppen från Winther Jørgensen och Phillips 

tolkning av Laclau och Mouffes inriktning diskusteori. Begreppet diskurs kan förklaras som 

ett gemensamt sätt att tala om och förstå världen. Utgångpunkten är att det aldrig finns någon 

entydig sanning eller betydelse, men att diskursen är en fixering av förståelse som kan framstå 

som självklar och naturgiven (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 7, 32-34). En sak som 

särskiljer diskursteorin från andra diskursanalytiska inriktningar är förståelsen att det inte bara 

är det talade språket som formar det vi uppfattar som verkligheten och diskurserna. Alla 

sociala handlingar anses fungera genom att skilja sig från och utesluta något annat. Trots att 

diskurser alltid är föränderliga kan vissa av dem uppfattas som naturgivna. Winther Jørgensen 

och Phillips exemplifierar med att det samhälle vi lever i idag uppfattar och behandlar barn 

som en särskild grupp människor med speciella egenskaper och att vi är så vana vid den 

förståelsen att den uppfattas som självklar. På samma sätt skulle diskursen om personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer kunna ses som förgivettagen. Där 

finns det också föreställningar om att det skulle vara en speciell grupp människor som kan och 

bör särskiljas från andra. När diskursen uppfattas som naturgiven på det sättet utesluts andra 

förståelser och sätt att beskriva den gruppen genom att de inte uppfattas som möjliga (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 40-43). I analysen kommer jag istället för att använda begreppet 

diskurs att benämna det som sättet att tala om någonting, eftersom det gör texten lättare att 

läsa. 
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Begreppet subjektsposition beskriver vilka positioner som finns tillgängliga att inta inom den 

rådande diskursen. Till positionerna knyts vissa förväntningar som anger hur personerna inom 

dem ska agera. Subjektspositionerna är inte fasta och en person kan inta olika positioner 

beroende på sammanhang. De egenskaper som knyts till positionerna utgör dock en 

begräsning av vilka som kan inta dem (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 48-49). I den här 

uppsatsen är det exempelvis intressant att undersöka om positionen som aktivist är möjlig att 

inta för intervjupersonerna. Det sista analytiska begreppet jag använder är representation, som 

kan förklaras som det sätt som en grupp beskrivs på av andra. Representationen är alltså 

samhällets bild av en specifik grupp. I det här sammanhanget används begreppet 

representation för att förstå hur personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer uppfattas (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 52-53). 

 

3.2 Cripteori 
Cripteori är en radikal och aktivistisk teoribildning som har vuxit fram ur och i relation till 

queerteori. Cripteorins grund handlar om att vända fokus från funktionsnedsättning till att 

istället kritiskt granska och ifrågasätta normalitet och normen om funktionsfullkomlighet 

(McRuer 2006:1). Ordet crip kommer från cripple som betyder krympling på svenska.  

 

Crip är ett ord som pekar direkt på det som döljer sig bakom medlidandet. (…) I 

likhet med ”bög” och ”blatte” är crip ett i grunden aggressivt ord. Dess syfte är att 

tala om för de funktionshindrade att den här världen inte är till för dem, att de är 

mindervärdiga, att de är äckliga, att de aldrig kommer kunna bli ”normala”. (McRuer 

2005: 28) 

 

Så beskriver queer- och cripteoretikern Robert McRuer ursprunget till att cripteorin fått sitt 

namn. Tanken är att den som identifierar sig som crip tar tillbaka ordet och gör det till sitt. 

Därmed tillåts inte längre de som använder crip som ett skällsord att definiera vad det ska 

innebära (McRuer 2005: 28-29). Ett steg i att rikta uppmärksamheten mot normen är att 

benämna den som obligatorisk funktionsfullkomlighet, vilket innebär att det finns en dold 

överenskommelse i samhället om att funktionsfullkomliga identiteter och perspektiv är vad 

alla bör sträva efter. Till exempel finns det inom den obligatoriska funktionsfullkomligheten 

inte utrymme för att någon som har en funktionsvariation kan tycka om sitt sätt att fungera. 

Funktionsfullkomligheten upprätthålls genom performativa handlingar, ursprungligen Butlers 
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(2007: 214) begrepp, som innebär att en handling ständigt upprepas så att den upplevs som 

naturlig och ursprunglig. Att synliggöra den obligatoriska funktionsfullkomligheten leder till 

att den inte längre framstår som lika naturlig och därför också kan utmanas (McRuer 2006: 8-

9, 12). 

 

Eftersom cripteorin utgår från att vi förstår världen genom att motsatspar konstrueras 

gentemot vad det andra inte är, är funktionsfullkomligheten beroende av att hela tiden 

jämföras med funktionsnedsättning för att fortsätta existera (McRuer 2006:24). Ett centralt 

begrepp inom cripteorin är normaten, ursprungligen Garland-Thomsons (1997) begrepp, en 

position som den som uppfyller normen om funktionsfullkomlighet kan inta. Normatens 

position bygger alltså på en avskärmning och ett upphöjande gentemot positionen ”den 

funktionsnedsatta” (McRuer 2006:197). Ytterligare en analytisk position som cripteorin 

erbjuder är det medvetna funktionshinderskapet. Det är en position där personen som intar den 

vägrar att endast bli tolererad och istället gör motstånd mot den obligatoriska 

funktionsfullkomligheten (McRuer 2006:30). Till skillnad från positionen funktionsnedsatt, 

som är påtvingad utifrån och stigmatiserande, är alltså det medvetna funktionshinderskapet en 

aktiv, politisk identitet som gör det möjlig att ifrågasätta normaliteten (Berg & Grönvik 

2007:5). 

 

Utifrån ovanstående menar McRuer (2006: 31-32) att cripteorin har en kraft att förändra 

genom att det medvetna funktionshinderskapet alltid har möjlighet att skapa instabilitet i den 

funktionsfullkomliga normen. Genom att vägra tillåta en begräsning av vilka kroppar som får 

finnas hotas den funktionsfullkomliga normen av kollaps.1 

 

3.2.1 Cripteorins användbarhet för uppsatsens målgrupp 
Med anledning av att cripteori främst använts i studier som berör personer med fysiska 

funktionsvariationer har Lotta Löfgren-Mårtenson, sexolog och inriktad på funktions-

variationer, undersökt om cripteori fungerar att använda även i studier som berör personer 

med intellektuella funktionsvariationer.  

 

Vi kan först konstatera att McRuer (2006) överhuvudtaget inte nämner intellektuella 

funktionsnedsättningar i sin bok. I stället utgår resonemangen från personer med 
																																																								
1	För	en	relativt	lättläst	beskrivning	av	cripteori,	där	kopplingarna	till	queerteori	framgår	tydligare,	se	Berg	&	
Grönvik	2007.	
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fysiska funktionsnedsättningar, som har en röst, som kan skriva böcker och 

organisera proteströrelser. (Löfgren-Mårtenson 2012: 67-68) 

 

Löfgren-Mårtenson frågar sig om alla personer med intellektuella funktionsvariationer har 

möjlighet att anta identiteten som crip och omfamna sitt stigma på det sätt som cripteorin 

beskriver (Löfgren-Mårtenson 2012: 68-71). Hon kommer fram till att cripteori ändå kan vara 

passande för att bredda förståelser av intellektuella funktionsvariationer, framförallt utifrån 

synlighet, aktörskap och stigma. Även cripteorins styrka att sammanlänka aktivism och 

akademi lyfts fram som en faktor i hur den kan bidra till något nytt och viktigt.  

 

Löfgren-Mårtensons undersökning av cripteori utifrån personer med intellektuella 

funktionsvariationer är viktig eftersom det är en grupp som ofta osynliggörs även inom 

funktionsforskningen. I linje med vad Löfgren-Mårtenson konstaterar anser jag att cripteori 

absolut är användbar i min studie, eftersom synliggörande och aktivism står i fokus. 

Cripteorin kan hjälpa till att belysa att ovan nämnda begrepp eventuellt behöver vidgas och att 

de kan involvera personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer.  

 

3.3 Motstånd 
Teorier om motstånd är i den här uppsatsen en viktig utgångspunkt för att förstå 

intervjupersonernas berättelser om påverkan ur ett analytiskt perspektiv. Lilja och Vinthagen 

(2009: 51) gör följande definition av motstånd, som även jag använder mig av i uppsatsen: 

 

En underordnads svar på makt, en praktik som kan utmana och underminera makt, 

eller en sådan praktik utförd i solidaritet med en underordnad. 

 

I definitionen ingår Foucaults (1980:142) förståelse av att makt alltid skapar motstånd och att 

de två därmed inte kan existera utan varandra. Definitionen lägger inte någon vikt vid om den 

som utfört motståndet hade någon avsikt eller inte. Det är inte heller viktigt att motståndet ska 

uppnå en viss förändring, utan bara att det finns en teoretisk potential att försvaga makten 

(Lilja & Vinthagen 2009: 51). Det Lilja och Vinthagen (2009: 76) benämner som 

vardagsmotstånd består ofta av att utsatta personer gör motstånd mot stigmatiserande 

representationer och föreställningar i relation till identitetspositioner som de placeras inom. 

Detta kan bekämpas genom att vidga de möjliga förståelserna för identitetspositionen. En 
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strategi för att göra det är att synliggöra saker som osynliggörs. Lilja och Vinthagen (2009: 

87) menar att det icke organiserade motståndet är viktigt, dels eftersom det är det mest vanligt 

förkommande och dels eftersom det kan lägga grunden inför en mer öppen kamp. De 

beskriver också att det finns en föreställning om att ett samhälle förändras genom organiserad 

ideologisk kamp, men att detta kan ses som ett förlegat sätt att tänka.  

 

Att (geniala individers) tanke har företräde framför (den stora allmänhetens) praktik 

är en mycket västerländsk och liberal föreställning – och en idealistisk eller elitistisk 

sådan – som inte nödvändigtvis är sann. Det är fullt möjligt att samhällen förändras i 

första hand när människor i allmänhet börjar ändra sitt beteende. (Lilja & Vinthagen 

2009: 87) 

 

Detta är relevant för min studie eftersom personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer inte sällan betraktas utifrån en nedsatt möjlighet att skapa förståelser och 

avancerade teoretiska resonemang och därmed inte förstås ha någon möjlighet att skapa 

förändring, utifrån det traditionella synsättet. 

 

Motståndsteorierna är relevanta för den här uppsatsen eftersom de visar hur motstånd kan 

förstås på olika sätt, vilket möjliggör att fler personer kan inkluderas i jämförelse med 

traditionella uppfattningar av motstånd.  

 

4. Analys 
I den här delen av uppsatsen analyserar jag hur intervjupersonernas berättelser kan förstås 

utifrån de analytiska perspektiv jag har presenterat ovan. Målet är att skapa förståelser för hur 

intervjupersonerna ägnar sig åt aktivistiskt motstånd, vilka möjliga konsekvenser motståndet 

får i samhället och på vilka sätt den aktivistiska positionen möjliggörs för intervjupersonerna. 

För att nå dit inleds analysen med att undersöka intervjupersonernas förutsättningar i några 

avsnitt. Där analyseras intervjupersonernas förhållande till tillgänglighet, representationen av 

personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer samt positioneringar 

gentemot andra inom gruppen och gentemot personer som uppfattas som 

funktionsfullkomliga. De här avsnitten drivs framåt genom intervjupersonernas uttalanden i 

relation till deras motstånd och påverkansstrategier. I de sista avsnitten fördjupas sedan 
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intervjupersonernas motståndshandlingar genom att sättas i relation till de förutsättningar som 

de första avsnitten i analysen har skapat en grundförståelse för.  

 

Här följer en kort presentation av intervjupersonerna, som sedan kommer att framträda ännu 

tydligare genom att citat regelbundet presenteras och analyseras.  

 

Intervjupersonerna är mellan 27 och 64 år. Två av dem är män och tre är kvinnor. De påverkar 

saker i samhället bland annat genom att spela teater, måla, gå på demonstrationer, skriva 

under protester, bedriva informationsarbete om personer med funktionsvariationer och 

påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter. Några av de intervjuade ägnar sig åt 

förändringsarbete inom ramen för daglig verksamhet driven av kommunen de bor i, medan 

andra gör det via organisationer och genom avlönat arbete. Vissa gör båda delar. Flera av 

intervjupersonerna ägnar stora delar av sitt liv åt att på ett eller annat sätt försöka påverka den 

situation de befinner sig i. Intervjupersonerna identifierar sig i olika stor utsträckning med att 

försöka påverka och förändra saker. 

 

4.1 Positioneringar i relation till tillgänglighet 
I det här avsnittet undersöker jag hur intervjupersonernas berättelser om tillgänglighet 

påverkas av att de har intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur det 

sätts i samband med fysisk tillgänglighet.  

 

Många av intervjupersonerna berättar att de jobbar för att samhället ska bli mer tillgängligt. 

Erik uttrycker sig till exempel såhär i relation till det informationsarbete han jobbar med: 

  

Ja, vi har redan påverkat mycket. Och här, det är därför vi är ute, att vi påverkar 

samhället att det ska vara som sagt, tillgängligt, för alla. Det är viktigt. (Erik) 

 

I det här uttalandet framgår det inte hur han definierar tillgänglighet, men när han senare 

under intervjun berättar om tillgänglighetsproblem framkommer det att det handlar om att 

framkomligheten med hjälpmedel som rullstol eller rollator hindras av exempelvis höga 

trottoarkanter, kullersten, trånga utrymmen och trappor. Genom att endast ordet tillgänglighet 

används för att beskriva fysisk tillgänglighet skapas ett osynliggörande av att det skulle kunna 

finnas behov av utökad tillgänglighet inom andra områden. Erik använder rullstol vid längre 
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utflykter och drabbas därmed själv av samhällets fysiska otillgänglighet, precis som många 

andra personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Men även 

intervjupersoner som inte själva drabbas av detta nämner fysisk otillgänglighet som ett av de 

tydligaste problem. Marta drar det till sin spets när hon beskriver hur en vän inte får flytta till 

ett boende med stöd utifrån motiveringen att det tidigare fungerat för henne att bo hos sin 

mamma.  
 

Det är mycket konstigt. Hur mycket handikappad ska man vara? Så att man inte kan 

röra sig, eller va? Jag fattar inte. (Marta) 

 

I Martas uttalande är det den fysiska tillgängligheten som framställs som hindret för att 

kompisen inte fått någon lägenhet. Att den intellektuella eller neuropsykiatriska 

funktionsvariationen skulle kunna räcka för att motivera en lägenhet i stödboende framgår 

inte som en möjlighet i uttalandet. Genom att notera detta synliggörs den underordnade 

position som intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer ges i det övergripande 

sättet att tala om tillgänglighet som är rådande idag. Det är det sättet att tala som både 

allmänheten och intervjupersonerna förhåller sig till i sin vardag, vilket belyses i citatet ovan.  

 

Ovanstående resonemang visar att inom det rådande talet om tillgänglighet tenderar 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer att ges en underordnad position i 

relation till fysiska funktionsvariationer, vilket påverkar hur intervjupersonerna har möjlighet 

att uttrycka sig och skapa förståelse för sig själva. Det kan exempelvis, som i Martas citat, 

leda till att även de som inte berörs av fysisk otillgänglighet lyfter den frågan som viktigast att 

kämpa för.2  

 

4.1.1 Vidgande av tillgänglighetsbegreppet 
Det är den fysiska tillgängligheten som på ett tydligt sätt lyfts fram i intervjuerna, men vid en 

närmare analys av empirin finns det också beskrivningar av hur intervjupersonerna jobbar 

med och förhåller sig till tillgänglighet utifrån ett kognitivt perspektiv, det vill säga hur 

individer uppfattar, reflekterar över samt förstår språk och omvärlden. Det blir dock inte lika 

tydligt framträdande, eftersom de intervjuade inte använder specifika ord för att beskriva den 

																																																								
2	Den här iakttagelsen utesluter såklart inte att personer av solidaritet kan engagera sig i en fråga som inte berör 
dem personligen. Det ska inte heller förstås som en nedvärdering av den viktiga kamp som förs för fysisk 
tillgänglighet eller en pekpinne till de som driver den. Min förståelse är att exkludering av intellektuella och 
neuropsykiatriska funktionsvariationer främst skapas av samhället och inte inom funktionsrörelsen.	
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typen av tillgänglighet. Marta jobbar med ett projekt som på ett lättillgängligt sätt sprider 

information om sex och samlevnad till personer med intellektuella funktionsvariationer. Hon 

beskriver sitt arbete så här: 

 

För att när man gick i skolan, när man hade det, fick man inte lära sig, det gick så 

snabbt att lära sig om, ja, om man skulle bli tillsammans, hur skulle man ha sex med, 

det gick lite snabbt tyckte jag när man gick i skolan. Men här får man, vi jobbar 

ganska lugnt, så att folken förstår, som är handikappade förstår. Vi har ganska 

mycket bilder. Och ljud (…) och om inte folket förstår så ibland får vi spela lite 

teater. (Marta) 

 

Marta beskriver här hur hon jobbar med att tillgängliggöra information för personer som 

behöver ett lugnare tempo och andra typer av förklaringar än de som skolan har erbjudit. Här 

synliggörs användandet av bilder, ljud och gestaltning genom teater som strategier för att 

skapa tillgänglighet utifrån ett kognitivt perspektiv.  

 

Marta beskriver också att det kan vara svårt för många i hennes teatergrupp med mycket 

repliker, men att det finns andra sätt att framföra en föreställning. I det här citatet beskriver 

hon en föreställning som handlade om hur villkoren för personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer sett ut tidigare i historien. 

 

Men vi hade inte så mycket repliker. Vi hade mest dans med kropp och då fattar folk 

direkt att "jaha, så hemskt var det, (…) så hemskt var det med folk som var 

handikappade”. (Marta) 

 

Här framställs att kommunikation med publiken främst skapas genom kroppsliga uttryck och 

inte talat språk. Det kan analytiskt förstås som ett motstånd mot att det talade språket ses som 

det huvudsakliga sättet att kommunicera med andra människor. Därmed utmanar det språkets 

överordning i jämförelse med andra kommunikationsformer. Att uttrycka sig genom kroppslig 

gestaltning framställs i citatet ovan inte som det näst bästa sättet när verbala repliker är svårt, 

utan helt enkelt som ett bra kommunikationssätt som direkt får publiken att förstå pjäsens 

budskap. Inom diskursteorin uppfattas även andra sätt att kommunicera än det verbala som 

avgörande för hur synen på kunskap och ”sanningar” i samhället skapas (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000: 40-41). Utifrån ett teoretiskt perspektiv kan det sätt att beskriva språk och 
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kommunikation som återkommande framställs i intervjupersonernas berättelser alltså inte bara 

förstås som ett motstånd mot det talade ordets överordning, utan även som ett sätt att vara 

med och skapa samhället vi lever i. Detta kan också relateras till de motståndsteorier som 

framhäver att det traditionella synsättet att det är vissa geniala individers tankar som har fört 

historien framåt är förlegat och att det mycket väl kan vara allmänhetens handlingar som är 

grunden till förändring (Lilja & Vinthagen 2009: 87). Det medför ett uppluckrande av 

hierarkin mellan det verbala språket och praktiska handlingar, som går i linje med 

intervjupersonernas sätt att skapa förändring.  

 

Det här stycket visar att trots att det inte finns några specifika ord för att tala om det jag här 

benämner som kognitiv tillgänglighet ägnar sig intervjupersonerna på olika sätt åt just den 

typen av tillgängliggörande. Det kan ses som ett sätt att göra motstånd mot det verbala 

språkets överordning i samhället. 

 

4.2 Representation och möjligheten att vara självständig 
I kommande avsnitt undersöks hur samhällets bild av personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer framträder i intervjupersonernas berättelser och hur 

den kan relateras till möjligheten att leva ett självständigt liv. Det följs upp med ett exempel 

på hur den här bilden påverkar intervjupersonernas vardag genom möjlighet till arbete. 

 

Funktionsrörelsen var aktiv i genomdrivandet av lagstiftningen LSS, vilket resulterade i en lag 

som grundar sig mycket i individens självbestämmande och rätt att leva ett självständigt liv 

(Askheim, Bengtsson & Richter Bjelke 2014: 5-7). Detta ses fortfarande som viktiga värden 

som är sammankopplade med verksamheter som rör personer med funktionsvariationer. I 

samtalen med intervjupersonerna framkommer dock att många av dem kämpar mycket för att 

få tillgång till den självständighet som enligt intentionerna med lagstiftningen borde vara 

självklar. Marta, som är ordförande i en förening som jobbar för personer med intellektuella 

funktionsvariationers rättigheter, berättar om ett exempel. 

 

[Det är] många som har klagat att personal bara går in utan att, när man bor i eget. 

De knackar inte ens, de bara går in. Man måste fråga personen, inte bara ”Jaha här 

stampar jag in.” (Marta) 
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Eriks berättelse nedan bekräftar också hur hans självständighet begränsas på ett sätt som han 

inte tycker om och som han kämpar mycket för att förändra. 

 

Jag vill kämpa att nu vill jag göra det som de andra gör, gå ut på bio och utan att, 

utan att ha någon med mig och så. När jag, jag kan vara glad till exempel när jag 

kommer hem så har jag kunnat handla själv. Det gjorde jag inte innan. Utan det var 

personalen som följde med. Och det, det håller jag på och påverkar. (Erik) 

 

Både Martas och Eriks exempel berör möjligheten att kunna uppleva självständighet i en 

situation där de också är beroende av personalens stöd. Citaten framställer stödinsatserna som 

hämmande, snarare än frigörande. Att ha tillgång till det stöd som kan behövas för en 

fungerande vardag för i de här situationerna med sig en begränsning av självständigheten. 

Detta skapar en konstrast i relation till de empowerment-betonade värderingar som LSS är 

utformad utifrån. Begränsande handlingar, som att personal klampar in i lägenheten utan att 

knacka eller att personer nekas att gå och handla ensamma, kan förstås som performativa 

handlingar, där ett upprepande av att personen inte har tillgång till den självständighet den 

önskar upprätthåller den obligatoriska funktionsfullkomligheten (Butler 2007: 214; McRuer 

2005: 8-9). 

 

De berättelser som intervjupersonerna förmedlar visar att förståelsen av personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer som självständiga inte verkar 

möjliggöras fullt ut. Sätten intervjupersonerna beskriver att de begränsas i sin vardag kan 

snarare relateras till de traditionella, stereotypa bilder där personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer antingen ses som svaga, ovärdiga och inte riktigt 

mänskliga, eller betraktas som offer att tycka synd om (Sandell & Dodd 2010: 3-4). Det finns 

också forskning som visar att personer med funktionsvariationer har svårt att få tillgång till en 

vuxenposition, oavsett hur gamla de är (Barron 2004b:121). Alla de jag har intervjuat är 

vuxna med god marginal, flera av dem skulle räknas till övre medelåldern. Trots det berättar 

de om hur självständighet och självbestämmande tas ifrån dem på ett sätt som de beskriver 

som negativt.  

 

Beskrivningen utifrån de ovanstående citaten kan kopplas till cripteorins begrepp obligatorisk 

funktionsfullkomlighet, som beskriver hur alla personer förväntas eftersträva att fungera 

utifrån normen om den funktionsfullkomliga människan (McRuer 2006: 28-29). I det här 
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fallet handlar det om förståelse av verbal kommunikation som ett uttryck för fullkomlighet 

och normalitet. Om vuxen ses som en subjektsposition kan en av de egenskaper som knyts till 

positionen vara ålder över arton år. Utifrån tidigare resonemang verkar också förståelse för 

och användning av verbal kommunikation på ett av normen accepterat sätt vara en 

förutsättning för att kunna knytas till positionen vuxen. Det leder till att många personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer inte ges tillträde till den 

subjektspositionen, oavsett hur gamla de är. En subjektsposition som istället förknippas med 

att ha andra språkliga förståelser är barn. Om vuxna med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer genom denna logik tenderar att förknippas med positionen barn skapas 

också automatiskt andra förståelser av den gruppen som kan vara problematiska. Till exempel 

uppfattas barn som mindre utvecklade och icke självständiga personer. Att vara barn är också 

en övergående period i en persons liv, vilket intervjupersonernas sätt att fungera inte är.  

 

Utifrån Martas och Eriks citat ovan och de positioneringar som intervjupersonerna 

återkommande beskriver sig bli tilldelade av omgivningen, konstrueras de alltså som 

annorlunda och infantila i relation till obligatorisk funktionsfullkomlighet. Det blir 

problematiskt utifrån ett cripteoretiskt perspektiv, där personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer bör förstås som fullvärdiga personer och inte som 

objekt som borde genomgå en förändring mot den obligatoriska funktionsfullkomligheten för 

att uppfattas som bra (McRuer 2005: 28-29).  

 

Den här delen visar att trots att LSS grundar sig i individens självständighet måste 

intervjupersonerna kämpa för att uppnå det i sin vardag. Det kan relateras till att personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer i stor utsträckning inte ges tillgång 

till en vuxenposition, utan istället representeras med egenskaper som knyts till barn, 

exempelvis osjälvständiga och outvecklade, vilket ger negativa konsekvenser i det vardagliga 

livet.  

 

4.2.1 Exempel på begränsningar i vardagslivet 
Beskrivningen av att personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer 

inte ges möjlighet att uppnå en vuxenposition i samhället kan exemplifieras med att flera av 

intervjupersonerna berättar att de har haft svårigheter i mötet med arbetslivet. Saga säger att 
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personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer inte får vara med och 

bestämma i samhället och ger följande svar på frågan varför: 

 

Ja, det är väl kanske för att det är många som inte har ett vanligt jobb. Jag kan tänka 

mig att det har med det att göra. (Saga) 

 

Saga framhåller att personer som inte har möjlighet till ett avlönat arbete inte heller ges 

möjligheten att påverka saker i samhället. Det är många inom den här gruppen som står 

utanför den avlönade arbetsmarknaden. Ineland, Molin och Sauer (2013: 117-118) beskriver 

att de flesta med intellektuella funktionsvariationer får sin försörjning genom aktivitets- eller 

sjukersättning och att de flesta har sysselsättning genom daglig verksamhet, där ett fåtal 

kronor i timmen som symbolisk ersättning är vanligt. Av de fem personer jag har intervjuat 

försörjer sig en helt på ett avlönat arbete, en arbetar 25 procent och resterande deltar i olika 

typer av daglig verksamhet. Marta spelar teater som daglig verksamhet och beskriver att hon 

blev väldigt glad när hon fick möjlighet till en deltidstjänst på ett avlönat arbete. Det var dock 

inte helt oproblematiskt att kunna kombinera de båda sysselsättningarna. 

 

Så blev jag anställd av dem. Det tog ganska lång tid, för att, för att du vet när man 

har försäkringskassa, det är katastrof med dem (skratt). Jag är, du vet, jag har 

sjukbidrag. Så inte de skulle, ja, om man, man kan få problem med det, för att blir 

det det så kan man inte behålla sitt sjukbidrag. (Marta) 

 

För Marta ordnade det sig till slut. Saga däremot hoppas fortfarande på att hitta en lösning 

som gör att hon kan ägna sig åt både daglig verksamhet och studier.  
 

Eller jag skulle vilja att vi fick, även om man hade daglig verksamhet så skulle man 

få lov att läsa på universitetet, men det får man inte, för att det, ja man fick det förut, 

jag har gjort det bland annat innan, men sen så, för att då anser de att man behöver 

inte daglig verksamhet och det är helt olika sorters behov, anser jag. (Saga) 

 

Sagas uttalande framställer systemet som begränsande genom att hon hindras från att 

kombinera två typer av sysselsättningar eftersom en av dem anses tillhöra personer med 

funktionsvariationer och den andra anses tillhöra normaten, den position som representerar 

funktionsfullkomligheten (McRuer 2009: 197). Det finns inte utrymme för att någon skulle 

kunna ha behov av olika typer av sysselsättning, vilket osynliggör de personer som upplever 
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sig ha det. Att det finns väldigt lite forskning som berör arbete och personer med intellektuella 

och neuropsykiatriska funktionsvariationer (Ineland, Molin & Sauer 2013: 122) kan, 

tillsammans med exempel från intervjupersonernas berättelser, förstås som att den gruppen av 

samhället placeras i en position som icke arbetsför. Dessutom konstaterar Ineland, Molin och 

Sauer (2013:122) att personer med funktionsvariationer tenderar att betraktas som ett 

kollektiv, istället för personer med individuella kompetenser. Det bidrar till osynliggörandet 

av de individuella personernas behov.  

 

Att personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer placeras i en 

position där de framstår som icke arbetsföra kan ses som en konsekvens av att de av samhället 

inte uppfattas som fullständiga vuxna personer. Positioneringen motsägs av det faktum att 

flera av de intervjuade personerna helt eller delvis har avlönade arbeten. Svårigheten att 

kombinera avlönat arbete eller studier med daglig verksamhet synliggör att det blir svårt för 

intervjupersonerna att överskrida gränser genom att inta en position som kan anses ligga 

mellan normaten och ”den funktionsnedsatta”. Med cripteorins utgångspunkt, att vi förstår 

världen genom att motsatspar skapas utifrån vad det andra inte är, blir positionerna normaten 

och ”den funktionsnedsatta” grundläggande för att systemet som bygger på det 

funktionsfullkomliga idealet ska kunna existera (McRuer 2006: 24). Att inta en 

gränsöverskridande position blir då svårt eftersom det utmanar grunderna i systemet. Att 

personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer tenderar att betraktas 

som ett kollektiv istället för som individer hjälper till att upprätthålla systemet eftersom det 

inte ger utrymme att inta någon annan position än den som anvisats.  

 

Det här stycket visar ett exempel på hur den stigmatiserande representationen av personer 

med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer kan ta sig uttryck i personernas 

vardagliga liv. Med utgångspunkt i tillgång till arbetslivet dras slutsatsen att det är svårt för 

personerna att inta gränsöverskridande positioner som ligger mellan normaten och ”den 

funktionsnedsatta”. 

 

4.3 Att vara som alla andra: jämförelser med normaten 
Utifrån ovanstående konstaterande att positionerna ”den funktionsnedsatta” och normaten 

uppfattas som två motpoler ska analysen nu behandla på vilket sätt intervjupersonerna 
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förhåller sig till personer utan funktionsvariationer i sina berättelser. Erik påpekar i citatet 

nedan att även personer med funktionsvariationer är som alla andra.  

 

Vi vill samtidigt visa att det är, att vi också är en utav dem. Att vi vill också vara ute, 

att vi inte vill bli, utan vi vill också vara som Malmöfestivalen och bio och det. Vi 

vill inte bli undanknuffade. (Erik) 

 

I citatet framställs ”vi” och ”en utav dem” som positioner som särskiljs av samhället. Att få 

vara ”en utav dem” blir eftersträvansvärt eftersom det sammankopplas med möjligheten att 

utföra aktiviteter som Erik vill kunna delta i. Med cripteoretiska termer kan det ses som att 

positionen normaten har tillgång till det som inte automatiskt erbjuds Erik. Även här syns 

alltså hur personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer positioneras 

som annorlunda och infantila, vilket på flera plan utesluter dem från aktiviteter och 

deltagande i deras vardagliga liv. 

 

David påpekar att hans arbete är ett vanligt jobb, något som för honom närmare positionen 

normaten genom att det bryter med föreställningen om personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer som icke arbetsföra.  

 

Där finns ju ingen som heter ledsagare eller assistent eller liksom så, utan här finns, 

där är tre personer som jobbar nära oss (…) och det är ju de som jobbar bakom 

scenen. Så har de ju lite med, nu sminkar de och liksom så också. Men de är ju ingen 

så liksom att hjälpa till med någonting att, ja värma mat eller… alltså så, utan det är, 

allt sånt klarar vi själv. Så det är ju liksom, det är ju. Det är som ett helt vanligt jobb, 

fast sju stycken som är funktionshindrade. Alltså, handikappade. (David) 

 

Här framställer David sitt jobb som ”helt vanligt” genom att poängtera att de som arbetar där 

inte får hjälp med särskilt mycket. I detta positionerar han sig närmare normaten genom att 

betona en hög grad av självständighet. Han gör också ett aktivt motstånd mot det utestängande 

och den exkludering som återkommande drabbar gruppen han tillhör. Nästa citat visar hur 

David samtidigt tvingas att förhålla sig till att han kanske har behov av visst stöd. 

 

Jag tänker inte att det kan vara extra svårt för mig utan jag tänker att det kan vara 

svårt för alla. Men om man tänker efter kanske det kan vara extra svårt för mig 
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också. För att jag är ju inte den som tar för mig riktigt, alltså jag, jo det gör jag, men 

jag är... det är så dubbla sidor. (David) 

 

I likhet med Eriks tidigare citat där ”vi” positionerades mot att vara ”en utav dem”, relaterar 

även David här sig själv till ”alla”. Den egna identiteten verkar alltså hela tiden behöva 

relateras till normaten, vilket visar hur stark kategoriseringen av att vara utanför och 

annorlunda är. Att sträva mot normatens position och visa sin likhet med alla andra ger 

fördelen att i mindre grad förknippas med de stigmatiserande representationerna som personer 

med funktionsvariationer tilldelas, men det tar också ifrån personen den möjlighet till stöd 

som den har behov av för att fungera i det samhälle vi lever i. Eftersom en gränsöverskridande 

position i tidigare avsnitt framstått som svår att inta blir det endast möjligt att välja mellan två 

positioner, som båda medför negativa konsekvenser i det dagliga livet. Detta blir en följd av 

hur positionerna normaten och ”den funktionsnedsatta” existerar som två motpoler, som 

skulle kunna undvikas om samhällets förståelse förändrades och tillät positionerna att 

inrymma mer mångfald. 
 

Det här avsnittet visar att intervjupersonerna förhåller sig till normaten som en position som 

kan erbjuda en större frihet och en mindre stigmatiserande representation. Att närma sig den 

positionen framställs som positivt, samtidigt som det innebär att möjligheten till det stöd 

personerna behöver minskar. Detta eftersom stödbehovet inte ingår i normatens position. Att 

inta en position som överskrider gränserna mellan normaten och ”den funktionsnedsatta” 

framstår därmed som svårt.  

 

4.3.1 Jämförelser inom gruppen 
Hur intervjupersonerna positionerar sig i relation till normaten kan också relateras till vilka 

positioneringar som görs inom gruppen, bland annat utifrån att olika personer har olika stor 

möjlighet att göra anspråk på normatens position. Personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer är, som jag nämnt tidigare, en bred grupp som består 

av personer med många olika erfarenheter och utgångspunkter. Det beror delvis på att 

funktionsvariationerna ser olika ut och skapar olika förutsättningar att leva i en värld med en 

stark funktionsnorm. Det beror också på att det helt enkelt är en grupp bestående av 

människor som har olika intressen och personlighet.  
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Saga skulle vilja att det finns särskilda boenden och dagliga verksamheter för personer som, 

likt hon själv, har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Ibland känner hon sig osynliggjord 

inom en så bred grupp där hon upplever att stödet främst är utformat för personer med 

intellektuella funktionsvariationer. 

 

Och jag har ibland sagt att det är ungefär som, ibland är det, känns det att det är 

ungefär som att ge kryckor till en person som har helt fungerande ben men inte har 

några armar. Då kan man ju inte ens använda kryckorna. Ibland känns det lite så. 

Eller ger hörapparater till en hörande människa som är blind. Alltså den här 

blandningen kan kännas lite så ibland. Nu kanske jag spetsar till det men det är bara 

för att tala om att det inte handlar om att någon är bättre eller någon är sämre. (Saga) 

 

Sagas uttalande antyder underförstått att personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer betraktas som ett kollektiv snarare än som individer, vilket hon 

framställer som problematiskt när stödinsatser ska utformas. Hon framhåller också att 

personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer kan fungera olika utan 

att det behöver handla om att vara bättre eller sämre. Erik för ett liknande resonemang.  

 

För att jag vill alltid påverka. Jag tycker det är bra ut och informera för att visa att vi 

också kan göra saker som alla andra kan. Men sedan kan jag säga, vi kan... (…) 

Okej, jag kan mycket om musik och sånt, men jag kan inte köra bil och inte fotboll, 

utan det är massa andra saker som jag är nöjd med. (Erik) 
 

Erik skapar här en förståelse för att alla personer är olika och att just hans sätt att vara 

annorlunda inte gör honom mindre värd. Eriks och Sagas uttalanden synliggör att personer 

inte behöver delas in i hierarkiska grupper. Det kan ses som ett steg för att skapa en ny 

position, där var och ens förutsättningar är utgångspunkten och strävan efter normalitet och 

funktionsfullkomlighet blir mindre viktig. Utifrån ett cripteoretiskt perspektiv skulle 

jämförelser med normaten då kunna förstås, inte som en strävan efter funktionsfullkomlighet, 

utan som en strävan efter att – liksom normaten – uppfattas som individ istället för kollektiv. 

Om personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer tar plats i 

samhället och kräver att betraktas som de individer de är luckras positionen som 

”funktionsnedsatt” upp. Detta skulle i sin tur bidra till en underminering av den obligatoriska 

funktionsfullkomligheten och normaten som position, eftersom de bygger på ett avskiljande 

från ”den funktionsnedsatta” (McRuer 2006: 24, 28-29). Det sker genom att uppdelningen 
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mellan normaten och ”den funktionsnedsatta” synliggörs och sedan utmanas genom 

förståelsen att andra, gränsöverskridande, positioner kan vara möjliga. Det öppnar upp för den 

förståelse som Erik för fram i citatet ovan, att kunna vara annorlunda utan att för det vara 

mindre värd. Vilket också kan jämföras med Sauers och Inelands (2007: 99-100) syn på 

funktionsvariationer som ett värdefullt annorlundaskap.  

 

I den här delen framkommer att personers annorlundaskap kan förstås som olikheter utan att 

skapa några hierarkiska indelningar. Då kan intervjupersonernas jämförelser med normaten 

ses som en önskan att få betraktas som individer istället för ett kollektiv. Det kan i 

förlängningen ses som en utmaning av den obligatoriska funktionsfullkomligheten.  

 

4.4 Aktivism, motstånd och förändring 
Analysens tidigare avsnitt har visat hur representationen av personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer skapar begränsningar i intervjupersonernas liv, bland 

annat när det gäller sysselsättning och möjligheten till självbestämmande. Foucault (1980: 

142) menar att makt och motstånd aldrig existerar utan varandra. Detta innebär att situationer 

där personer utsätts för maktutövning skapar förutsättningar för att motstånd ska uppstå. 

Utifrån den förståelsen ägnar sig intervjupersonerna åt en stor mängd motståndshandlingar i 

sina vardagliga liv, där de på olika sätt protesterar mot andras och samhällets makt över deras 

livsvillkor.  

 

Flera av intervjupersonerna spelar i teatergrupper där skådespelarna har intellektuella eller 

neuropsykiatriska funktionsvariationer. David berättar att när han står på scen är det teatern 

och skådespeleriet som är i centrum. 

 

Mm, för att vi plockar ju bort funktionshindren. Vi plockar ju bort handikappet på 

scen, det finns ju inte. Det finns ju inte med där. Det är ju liksom, där står sju, där 

står sju skådespelare och spelar teater utan, alltså man... visst man tar hänsyn med 

text och uttal och så, men det är det liksom. Det är inget annat. Alltså vi blir inte 

särbehandlade bara för att vi har ett funktionshinder. (David) 

 

I uttalandet konstruerar David sig själv och kollegorna i första hand som skådespelare och inte 

som personer med funktionsvariationer. I likhet med Davids berättelse menar Sauer och 
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Ineland (2007: 100, 107) att det finns särskild potential inom teatern eftersom den kan bidra 

till att luckra upp de positioner som samhället tilldelar personer. Marta berättar att många av 

de som ser hennes teatergrupps föreställningar blir förvånade över att personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer kan spela teater och dansa.  

 

De säger "Gud vad ni är duktiga, man tror ju inte att handikappade kan, ja, göra så 

mycket". Folk trodde inte att vi kunde dansa. Vi hade olika danser (…) de blev 

helt, tappade hakan såhär "WOW! Vilken teater!" Då sa jag ja, vi sa, ja du ser att 

handikappade kan också. Om man inte kan prata då visar man med sin kropp och 

så. (Marta) 

 

Även Marta konstruerar sig själv och de andra i teatergruppen som skådespelare och dansare. 

Utifrån det perspektivet blir skådespeleriet en motståndshandling. Genom att stå på scenen 

och ta plats som skådespelare gör de motstånd mot den stereotypa bilden av personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer och ger publiken möjlighet att se 

dem utifrån en annan position. Det kan förstås som att skådespelarna vägrar att inta den 

stereotypa position som samhället erbjuder dem och istället vidgar de sätt som är möjliga att 

förstå dem på (Lilja & Vinthagen 2009: 76). Sandell och Dodd (2010: 4) beskriver att en 

förändring av representationen skulle kunna ses som extra viktigt när det gäller personer med 

funktionsvariationer, eftersom de ensidigt har beskrivits på ett stereotypt och förminskande 

sätt. Även Barron (2004b: 144-145, 150) beskriver att det blir en motståndshandling att 

omförhandla sin identitet för personer som alltid fått snäva positioner kopplade till sig. 

Motståndsteorier beskriver att den här typen av vardagsmotstånd ofta lägger grunden för ett 

mer organiserat motstånd (Lilja & Vinthagen 2009: 87). Det kan förstås som att en förändring 

av allmänhetens bild av personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktions-

variationer är en förutsättning för att andra ändringar ska kunna ske.  

 

Erik och Mirjam ägnar sig åt informations- och påverkansarbete som berör personer med 

funktionsvariationers situation i samhället. Mirjam berättar att hon tror att hon kan vara med 

och förändra saker genom arbetet hon utför. 

 

[Vi] träffar politiker. Skriver brev till myndigheter. (Mirjam) 

 



	 	

	
	

37	

Genom att jobba med påverkansarbete visar de, som Erik nämner i citatet nedan, att även 

personer med funktionsvariationer vill vara med och bestämma.  

 

Det händer sådär att de får vara med, men... Men ibland händer det inte. Det händer 

för sällan och det tycker jag är synd att det gör, för att det, för de borde också lyssna 

på vi som är funktionsnedsatta. Vi vill också komma till tals! Och det. Och jag, ja, 

det är sällan de lyssnar på oss. (Erik)  

 

Genom att poängtera att han vill komma till tals och bli lyssnad på synliggör Erik att även 

personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer kan vilja göra sin röst 

hörd. Barron (2004b: 121) konstaterar att det osynliggörande som finns av personer med 

intellektuella funktionsvariationer kan få det att verka som att personerna som placeras i den 

gruppen inte har något att säga, men att det är fel. Det kan kopplas samman med det verbala 

språkets överordning och skulle kunna ses som att de som av samhället inte anses ha samma 

tillgång till den typen av förståelser inte ges utrymme att bli lyssnade på. Det kan också 

förstås som att det är en trög och långsam process att förändra de positioner som en grupp har 

tillskrivits av samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 12).  

 

Trots upplevelsen av att inte bli hörd är både Erik och Mirjam positivt inställda till 

möjligheterna att påverka genom sina jobb. I likhet med teatern kan det här arbetet förstås 

som ett motstånd mot den position som personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer placeras i. Att stå upp och säga sin åsikt går emot bilden av den här 

gruppen som bestående av svaga och beroende personer och kan därmed resultera i att 

positionen vidgas (Lilja & Vinthagen 2009: 76).  

 

Mirjam berättar att hon tycker att det är viktigt att jobba tillsammans med andra för att kunna 

påverka saker i samhället. 

 

Jobba med andra. (Mirjam) 

 

Mm, tillsammans? Att försöka påverka tillsammans, är det så du tänker? (Nea) 

 

Ja. (Mirjam)  
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Flera av de intervjuade är aktiva i en förening för personer med intellektuella 

funktionsvariationer och alla deltar på något sätt i aktiviteter eller sysselsättningar som riktar 

sig till personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer. De tankar om 

normalisering som är vanliga idag fokuserar på integrering i samhället, bland annat genom att 

personer ska vara bland och umgås med personer utan någon funktionsvariation. Under 

historien har normalisering lett till en mer mänsklig syn på personer med funktionsvariationer 

(Grunewald 2009: 217-219), men det finns också kritik mot den starka inriktningen på 

normalisering som råder idag. Där framhävs att många har värdefulla relationer med andra 

personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer, vilket kan vara en 

viktig gemenskap där delade erfarenheter och positiva självbilder kan skapas (Sauer & 

Ineland 2007: 102). En annan aspekt, som kan länkas samman med cripteori, är att tanken om 

normalisering lätt kan förstås som att en strävan efter att bli som personer utan 

funktionsvariationer är önskvärd (Barron 2004a: 40). Att värna normaliseringsprincipen kan 

då bli en typ av performativ handling som upprätthåller den obligatoriska funktions-

fullkomligheten. Istället för något negativt kan intervjupersonernas val att umgås med andra 

som liknar dem själva förstås som ett sätt att organisera sig och skapa en grund för effektiva 

motståndshandlingar (Lilja & Vinthangen 2009: 87).  

 

I det här stycket har intervjupersonernas motstånd och möjligheter att skapa förändring lyfts 

och analyserats i ett större perspektiv. En genomgående del handlar om att förändra den 

stereotypa representationen som personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer utsätts för. Det kan vara en mer eller mindre medveten strategi som 

ligger bakom det förändringsarbetet (Lilja & Vinthagen 2009: 51). Eftersom representationen 

är så snäv räcker det att personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktions-

variationer tar plats och agerar för att det ska fungera som ett motstånd och ett uppluckrande 

av positionen de placeras i. Att intervjupersonerna går samman med andra personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer kan också förstås som ett motstånd 

mot de starka tankegångar om normalisering som finns i samhället idag. Det kan bidra till att 

stärka personerna och skapa en stolthet inför de individer de är, vilket blir ett avståndstagande 

från den obligatoriska funktionsfullkomligheten och därmed ett utmanande av normaten som 

den ideala positionen.  
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4.4.1 Konsekvenser för individen 
Alla intervjupersoner beskriver att det känns bra att kunna påverka saker. I citatet nedan 

berättar David att även processen att försöka förändra påverkar honom positivt. Här beskriver 

han när han höll en föreläsning som han var nervös inför.  

 

Alltså du vet, man fick så mycket respons, så att man växte tre meter, alltså man blev 

tre meter hög. (David) 

 

Som jag sa innan så växer man ju och det gör ju att man orkar kämpa. (David) 

 

David beskriver också att det krävs ork för att kunna kämpa, vilket antyder att det kan vara 

tungt ibland. Det kan förstås utifrån att han av samhället tilldelas en position som inte 

förväntas göra motstånd. Detta gör att han både utmanar den stereotypa bilden av personer 

med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer och kämpar med den konkreta 

frågan han vill förändra, vilket kan ses som en dubbel kamp. Sauer och Ineland (2007: 112, 

121) beskriver att förutom att skådespeleri kan bidra till att samhällets bild ändras bidrar det 

också till att personens egen bild av sig själv genomgår en positiv förändring, något som kan 

appliceras även på andra motståndshandlingar. Att få möjlighet att omforma bilden av sig 

själv kan ha en frigörande verkan eftersom det ger personen verktyg att hantera negativa 

upplevelser i det omgivande samhället. Det kan relateras till Davids beskrivning ovan, av att 

den positiva upplevelsen gör att han orkar kämpa vidare. Även Erik beskriver hur processen 

att försöka påverka kan se ut.  

 

Men det hjälper inte heller. Ibland gör det det, men ibland gör det inte det. (…) Men 

då har man i alla fall försökt. Och det, ja det gäller att kämpa och fortsätta kämpa. 

Till sist lyssnar de på en att man vill ha det så där. (Erik) 

 

Här framgår tydligt att påverkansarbetet inte alltid upplevs ge effekt, men att kampen för 

förändring ändå kan ge hopp om att det en dag kan fungera. Även de andra intervjupersonerna 

beskriver att de påverkas positivt genom att till exempel känna sig stolta och nöjda.  

 

Den här delen visar att intervjupersonerna känner sig stärkta av att göra motstånd, oavsett om 

motståndet ger någon direkt effekt eller inte. Det kan, utifrån det tidigare stycket om 

representation, förstås som att varje försök att förändra saker utmanar bilden av personer med 
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intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer och därmed bidrar till att skapa en 

lite friare position.  

 

4.5 Möjliggörande av motstånd 
I de tidigare delarna har det framkommit att positionen som aktivistiskt aktiv verkar vara 

svåråtkomlig för personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer, 

samtidigt som intervjupersonernas berättelser beskriver hur de ägnar sig åt många olika 

former av motstånd. I detta uppstår en spänning mellan hur aktivism och påverkansstrategier 

möjliggörs respektive inte möjliggörs för den här gruppen. Den definition av motstånd som 

den här uppsatsen teoretiskt grundar sig i kräver inte att det finns en aktivistisk avsikt (Lilja & 

Vinthagen 2009: 51), vilket gör att intervjupersonernas handlingar kan bidra till att skapa en 

position som aktivistiskt aktiv även om de inte nödvändigtvis själva placerar sig där. Lilja och 

Vinthagen (2009: 52, 87) menar att motstånd med ett uttalat mål kan få större effekt, men att 

den största delen av motståndet börjar i vardagsaktivism. 

 

Något som synliggör hur positionen som aktivist inte möjliggörs för den här gruppen är att det 

i flera av intervjuerna funnits ett mönster där intervjupersonerna från början berättat hur svårt 

eller till och med omöjligt det är att påverka, för att sedan under samtalets gång berätta om 

fler och fler motståndsaktiviteter de ägnar sig åt i vardagen. Det kan exemplifieras genom att 

det oftast är jag som intervjuare som har fått föra frågan om representation på tal. Genom att 

beskriva att det inom teatern skulle kunna vara så att de som ser föreställningarna får en annan 

bild av personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer har jag fört in 

intervjupersonernas berättelser på påverkan av de större strukturerna. Till exempel ser 

samtalet med David ut såhär: 
 

Och det är det jag tänker då om, om folk går dit med den tanken och kanske inte, vet 

så mycket mer, kanske inte. Min upplevelse är bland kompisar och så att det är 

väldigt många som inte känner någon som har någon funktionsnedsättning, som, och 

att man då har en väldigt stereotyp bild av vad det innebär egentligen och tänker att 

det är en grupp där alla personer är likadana och sådär. Och då tänker jag att om man 

går och ser er, era föreställningar till exempel, så kan ens bild förändras ganska 

mycket. Är det någonting ni brukar prata om eller så på teatern eller, nä? (Nea) 
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Vi, nä. Alltså, jag... nu när du säger det så förstår jag det. För att det är ju exakt så vi 

jobbar. (David) 

 

David visar i citatet ovan att det tankesättet jag framför är nytt för honom. Sedan positionerar 

han sig inom den aktivistiska position jag har beskrivit. När Marta får ungefär samma 

beskrivning svarar hon genom att relatera det till sina upplevelser. Hon säger till exempel: 

 

Och de blev helt så, att de tänkte ”WOW”, att folk som har handikapp kan göra såna 

häftiga shower. Ja, varför inte? (Marta) 

 

Marta ger flera exempel på när teatergruppen fått reaktioner som antyder att publikens bild av 

personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer har utmanats. De här 

exemplen visar hur samtalet under intervjun skapas av både mig och intervjupersonerna 

(Järvinen 2005: 28-31). Trots att intervjupersonerna är aktiva i flera olika typer av 

påverkansarbete ser de inte alltid hur det arbetet kan vara en del i ett större påverkansprojekt 

förrän den möjligheten presenteras och därmed synliggörs för dem. Det skulle kunna förstås 

utifrån att det sättet att betrakta och tala om sig själv inte finns tillgängligt för 

intervjupersonerna (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 7, 33-34). En annan möjlig förståelse 

är att påverkan av de större sammanhangen och representation är mer abstrakt och därför kan 

vara svårare att sätta ord på.  

 

David funderar mycket kring hur personers möjlighet att påverka skapas och beskriver hur 

samhället hindrar personer. 
 

Men jag tror att, när man liksom, som ett samhälle säger att du klarar inte att bo 

själv, ja då får du ALL hjälp. Du får all hjälp du kan få. Amen jag behöver inte hjälp 

att ta på mig strumporna. Nä men du får det ändå, för du, du behöver hjälp. (David) 

 

Där påverkar väl, om man säger tvärt om, där påverkar väl samhället de som är 

handikappade att de går in och liksom, jamen, och så, men den biten har jag ju klarat 

mig från liksom, litegrann. (David)  

 

David uttrycker att rätt stöd är en förutsättning för att personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer ska kunna vara med och påverka saker. Han beskriver 

att många, istället för det stöd de som individer behöver för att leva ett bra liv och utvecklas 
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som personer, får hjälp med för mycket eller med fel saker. Det leder istället till att den 

personliga utvecklingen hämmas. Det går att sammankoppla med Löfgren-Mårtenssons 

(2012: 63) konstaterande att personers funktionsvariation ibland ses som tillräckligt 

avvikande i sig. Det kan få konsekvensen att andra sätt att bryta mot normer av det omgivande 

samhället nedtonas eller inte presenteras som något alternativ. Löfgren-Mårtensson har 

studerat sexualitet, men det har i den här uppsatsen framkommit att det också är ett brott mot 

normen att personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer tar plats 

och gör motstånd mot sin position i samhället. Det skulle kunna ses som att personer anses 

bryta mot för många normer om de ägnar sig åt aktivism och motstånd.  

 

Omgivningen och samhället kan fungera hämmande, men med rätt stöd finns det också 

möjligheter att skapa en trygghet som gör att personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer får möjlighet att ta plats utifrån positioner de känner 

sig bekväma inom. Intervjupersonerna i den här uppsatsen visar att det finns möjlighet att 

kämpa för förändring och utmana de snäva positioner de placerats i. Saga efterfrågar 

sammanhang där hon kan engagera sig i funktionsfrågor tillsammans med andra. 

 

Jo att jag skulle önska att det fanns något slags aktivistgrupper för 

funktionshindrade, men det, jag vet inte. (Saga) 

 

Vi är två som har jobbat ganska mycket med vissa saker, men det, vi blir bara 

bortmotade. Jag tror att det skulle gå om vi fick fler, om vi blev fler, för det är säkert 

fler som tycker likadant som vi, men att få tag i dem på något sätt. (Saga) 

 

Genom att uttrycka en önskan om aktivistgrupper synliggör Saga att positionen som aktivist 

skulle kunna vara möjlig även för personer med intellektuella och neuropsykiatriska 

funktionsvariationer. Detta skapar en öppning för att positionen kan bli mer tillgänglig. Saga 

visar också att det är svårt att nå fram till andra för att skapa en grupp, vilket kan bero på att 

positionen fortfarande kan betraktas som otillgänglig i ett större perspektiv.  

 

Utifrån ovanstående diskussion lyfts frågan om intervjupersonerna kan beskrivas inta det som 

cripteoretiskt kallas ett medvetet funktionshinderskap, en aktiv politisk identitet där personen 

vägrar att endast bli tolererad och istället gör motstånd mot den obligatoriska 

funktionsfullkomligheten (McRuer 2006: 30). Utifrån konstaterandet att positionen aktivist är 
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svårtillgänglig för den här gruppen kan också det medvetna funktionshinderskapet framstå 

som svårt eftersom det kopplas samman med en politiskt medveten intention. Eftersom 

intervjupersonerna, och andra som placeras inom gruppen personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer, är enskilda individer kan det vara så att vissa har 

möjlighet att inta det medvetna funktionshinderskapet, medan andra inte har det.  

 

Det här avsnittet visar att möjliggörandet av aktivism och motstånd för personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer är under omförhandling. Som det ser 

ut nu är intervjupersonernas möjligheter att betrakta sig och sina handlingar utifrån en 

aktivistisk position begränsade. Samtidigt ägnar de sig åt praktiker som utifrån ett analytiskt 

perspektiv kan ses som aktivism. Med förståelsen att det är i vardagsmotståndet som de stora 

förändringarna påbörjas, tydliggörs att vikten av det motstånd som intervjupersonerna 

beskriver att de ägnar sig åt inte bör förringas och att det i förlängningen skulle kunna leda till 

det mer öppna motståndet Saga efterfrågar. 	

	

5. Sammanfattning och slutsatser 
I den här delen sammanfattar jag det som framkommit i analysen och sammanför det för att 

nå en samlad förståelse för hur intervjupersonernas berättelser om motstånd och påverkan kan 

förstås i relation till möjliggörande och vilka effekter det kan få i samhället. Efter det gör jag 

en mer personlig reflektion.  

 

I uppsatsen har jag konstaterat att det i större utsträckning finns möjlighet att beskriva 

tillgänglighet utifrån ett fysiskt perspektiv, men att intervjupersonerna utmanar det genom att 

berätta hur de jobbar med att tillgängliggöra kultur och information utifrån ett kognitivt 

perspektiv. Det kan förstås som att intervjupersonerna utmanar synen på det talade språket 

som överordnat sätt att kommunicera genom att jobba med bland annat bilder och kroppslig 

gestaltning.  

 

Det har också framkommit att lagstiftningen betonar självständighet och självbestämmande, 

men att intervjupersonernas i stor utsträckning behöver kämpa för att uppnå just de värdena i 

sin vardag. Det kan sättas i samband med de förlegade bilderna av personer med intellektuella 

och neuropsykiatriska funktionsvariationer som svaga och knappt mänskliga samt jämföras 
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med att de inte tillåts inta en vuxenposition. Det skapar bland annat konsekvenser i relation 

till arbetsmarknaden, där intervjupersonerna har svårt att få ta del av både stöd och avlönat 

arbete. Utifrån den snäva och stereotypa representationen blir positionen som aktivist 

svårtillgänglig för intervjupersonerna. Trots det ägnar de sig dagligen åt handlingar som 

utifrån ett analytiskt perspektiv kan förstås som motstånd och aktivism eftersom de skapar 

utmaningar av hur personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer kan 

vara. Detta kan ses som steg mot att skapa en ny och mer inkluderande position genom att ta 

plats och visa att de kan och vill påverka saker. Att intervjupersonerna går samman och 

kämpar tillsammans kan utifrån ett cripteoretiskt perspektiv förstås som motstånd mot 

normalisering och ett sätt att motverka den obligatoriska funktionsfullkomligheten. Att 

intervjupersonerna jämför sig med positionen normaten behöver inte heller ses som en strävan 

efter att uppnå obligatorisk funktionsfullkomlighet, utan snarare en önskan att uppfattas som 

individer istället för en kollektiv grupp.  

 

Ovanstående slutsatser kan sammanfattas som att personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer på många sätt begränsas av en stigmatiserande 

representation, som bland annat gör att det är svårt att inta en aktivistisk position. Samtidigt 

rubbar intervjupersonerna den ordningen när de ägnar sig åt både medvetna och omedvetna 

handlingar som utmanar den stereotypa bilden. Detta gör att intervjupersonernas motstånd och 

påverkan banar väg för att fler personer ska kunna ägna sig åt olika former av motstånd och 

aktivism.  

 

5.1 Avslutande diskussion 
Efter att ha konstaterat att intervjupersonernas värdefulla motståndsarbete är med och 

möjliggör en politisk och demokratisk utveckling för personer med intellektuella och 

neuropsykiatriska funktionsvariationer har jag fortfarande några funderingar kvar.  

 

En av dem berör att jag har valt att undersöka motstånd och aktivism, vilket gör att det är 

perspektivet för uppsatsen. I relation till det vill jag understryka att personer med 

funktionsvariationer inte ska tvingas att definiera sig som aktivister på grund av att de upplevs 

som annorlunda av samhället. Poängen är att ingen ska tvingas till aktivism, men att alla ska 

ha möjligheten. Det är ett viktigt påpekande för att ansvaret att förändra sin situation inte ska 

läggas på individen.  
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En annan fundering handlar om huruvida det är fruktbart att tala om funktionspolitik som en 

helhet när olika personer med funktionsvariationer har så skilda utgångpunkter och behov. 

Kan det då finnas en poäng med att se kampen för fysisk tillgänglighet som en kamp och den 

för kognitiv tillgänglighet som en annan? Samtidigt tror jag personligen att personer blir 

starka tillsammans. Även om behoven kan vara olika utsätts alla för funkofobi och ett 

strukturellt förtryck genom samhällets starka funktionsnorm, vilket blir en förenande aspekt i 

kampen. Kanske behöver det inte finnas någon absolut definition, utan kamperna kan existera 

både parallellt och sammanflätat beroende på situation och behov.  

 

Arbetet med den här uppsatsen har övertygat mig om att aktivism och motståndsarbete bland 

personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer är ett område som 

håller på att utvecklas. När jag började undersöka det här området stötte jag på mycket 

spännande motståndsarbete som jag inte tidigare kände till, eftersom det inte ges utrymme i 

offentligheten. Jag hoppas att den här uppsatsen kan bidra till att föra fram det här 

perspektivet ytterligare. Att undersöka ett så outforskat område har varit spännande och 

berikande, men det har också varit svårt eftersom jag inte har haft möjligt att belysa alla 

aspekter som jag skulle önska. I relation till det hoppas jag att det görs mer forskning på 

området. Till exempel känns det angeläget med en studie som berör aktivism bland personer 

med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer ur ett intersektionellt perspektiv 

genom att se hur faktorer som kön, klass och etnicitet samspelar i personers möjlighet att 

utforma motstånd. Utifrån ett funktionspolitiskt perspektiv tycker jag också att det är viktigt 

att utveckla fler metoder för att till exempel intervjua personer som inte själva talar. Det 

skulle kunna synliggöra många personer som idag har svårt att ta plats inom akademisk 

kunskap. 

 

Att konstatera att vissa personers utrymme att komma till tals är begränsat kan ofta kännas 

ledsamt och skapa ilska i mig, men arbetet med den här uppsatsen har snarare väckt hopp om 

framtiden och tänt en glöd inom mig. Jag hoppas därför att läsaren får med sig lite av den 

glöden och får en inblick i hur de modiga och starka intervjupersonerna, och många andra 

med dem, jobbar för att förändra samhället. 

 

Som avslutning vill jag återknyta till dikten i uppsatsens inledning. Min erfarenhet av de 

personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer jag känner är att just 
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den självklarheten i att vara sig själv, annorlunda eller inte, har en stark aktivistisk koppling i 

ett samhälle där så mycket går ut på att anpassa sig efter olika måttstockar. Om det inte kan 

identifieras som medvetet funktionshinderskap tycker jag att det är begreppet som är för 

snävt, för personerna som undersöks i den här uppsatsen inrymmer så mycket djup och bredd 

som jag någonsin kan tänka mig.  
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Bilaga 1: Information till intervjupersoner 
 

Hej!  
Jag heter Nea Glad och jag utbildar mig till socionom på universitet i Lund. Jag ska skriva en 
C-uppsats och jag vill intervjua personer som har intellektuella funktionsnedsättningar om 
aktivism och att påverka sin situation i samhället.  
 
Anledningen till att jag vill skriva om det här är att jag tycker att personer med 
funktionsnedsättningar inte får synas tillräckligt mycket i samhället. När man inte får synas är 
det svårare att påverka saker. Därför vill jag visa att det finns personer med 
funktionsnedsättningar som vill berätta vad de tycker och vill påverka saker.  
 
När jag säger aktivism kan det betyda många olika saker, till exempel att gå i ett 
demonstrationståg, att åka kollektivtrafik för att ta plats i samhället, att prata med sin familj 
och vänner om att förändra saker, att gå och rösta, att uttrycka sig genom konst, musik eller 
teater och mycket annat.  
 
Vem är jag?  
Jag heter Nea och jag bor i Malmö med min katt. Jag har jobbat som personlig assistent i 7 år. 
Jag är därför van vid att träffa och umgås med personer med olika behov och förutsättningar. 
En av mina favoritpersoner är min syster Ulrika, som har autism. Hon har lärt mig väldigt 
mycket om livet och hon har gett mig inspiration att skriva den här uppsatsen.  
 
Hur går det till? 
Har du på något sätt försökt påverka eller tänkt på hur du kan påverka saker? Vill du berätta 
om det för mig? I så fall vill jag gärna intervjua dig.  
 
Vi anpassar situationen så mycket som möjligt efter dina behov. Du får till exempel gärna ha 
med dig en assistent eller någon annan person som kan hjälpa till att berätta. Vi gör intervjun 
där du känner dig bekväm, till exempel hemma hos dig om det passar bäst. Jag vill helst göra 
intervjuerna vecka 47, men om du inte kan då tar vi det en annan vecka. Det är frivilligt att 
delta, du behöver alltså inte vara med om du inte vill. Du kan också ångra dig även om du 
säger ja först. Du kommer att vara anonym i uppsatsen. 
 
Hör av dig till mig på telefon 0703877304 eller mail nea.glad.575@student.lu.se om du är 
intresserad. 
 
Du får också gärna höra av dig om du har frågor.  
Ha det så bra! 
Nea Glad 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
	
Intervjuguide 
Informera om studiens syfte, hur det kommer att gå till, att det är frivilligt och att personen 
kan avbryta när som helst. Att jag kommer att byta ut namnen när jag skriver uppsatsen. Att 
jag kommer att spela in och sen transkribera. Det måste inte gå fort att svara på frågorna, det 
är helt okej att tänka lite. 
 
Inledande frågor 
* Berätta lite om dig själv 
   Var bor du? Hur bor du? 
   Vad arbetar du med? 
   Hur gammal är du? 
   Vad är du intresserad av?/ Vad tycker du är roligt? Vad gör du på fritiden?  
 
Att påverka  
(Vad aktivism kan vara: göra något för att påverka. Många tänker på att demonstrera eller 
göra något olagligt. Det finns många saker man kan göra för att påverka något i samhället.)  
 
* Vad betyder det för dig att påverka saker? (vad tänker du på när jag säger att påverka?) 
 
* Hur kan man göra för att påverka saker i samhället? 
 
* Tycker du att personer med funktionsnedsättning får bestämma/påverka mycket? 
   Finns det saker som du tycker att personer med funktionsnedsättning inte får 
bestämma/påverka? 
 
* Tycker du att du kan påverka saker som är viktiga för dig? Exempel? 
 
* Finns det något du skulle vilja påverka/ändra på?  
  - för personer med funktionsnedsättning/ i samhället över lag 
  Tror du att du kan göra det? 
 
Personens egen aktivism 
Nu har vi pratat om att påverka och vad det är. Nu ska vi prata om hur du påverkar saker och 
vad det betyder för dig. (inleda frågorna med att påminna från det personen sa i övre delen) 
 
* Har du försökt påverka någon gång? 
   Vad? Berätta om det. 
 
* Berätta om när du började med (aktiviteten/aktivismen)? 
   Hur fick du veta att du kunde göra det? 
   Varför ville du göra det? 
   Vad är det som gör att du vill fortsätta med det? 
 
* Hur känns det när du (aktiviteten/aktivismen)? (hur känns det i kroppen?) 
 
* Tror du att du påverkar saker genom (aktiviteten/aktivismen)? 
   Vad? Hur? 
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* Är det viktigt att påverka saker när du (aktiviteten/aktivismen)?  
 
* Tror du att de som ser (aktiviteten/aktivismen) blir påverkade på något sätt? 
    På vilket sätt? Hur känns det? 
 
* Hur känns det när du kan påverka något? 
 
* Hur känns det när du inte kan påverka något? 
 
* Finns det något annat du skulle vilja göra för att påverka? 
   Vad? Skulle du kunna göra det? 
   Hur kom du på att du skulle kunna göra det? 
 
Avslutande fråga 
* Vill du berätta något mer?  
 
Tacka för att personen deltagit och berätta att hen kan kontakta mig med frågor.  
	
 


