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Förord 

 
Tack till mina fina vänner och familj som har stöttat, tröstat och stått ut med mig under 
denna process. Även ett stort tack till mina förträffliga informanter som har skänkt mig 
nya perspektiv på tillvaron och en drivkraft att fortsätta.  
 
 
 
 
 
 
 

”Både sunda själar och sunda kroppar kan bli ofärdiga. Det 
förhållandet att ’normala’ människor kan gå omkring, kan se, kan 
höra, innebär inte alls att de också verkligen ser och hör ’på riktigt’. De 
kan vara fullkomligt blinda för just det som omintetgör deras lycka, 
fullkomligt döva för andras böner om vänlighet. När jag tänker på 

dem känner jag mig inte mer vanför än de.”                                                      
(Goffman 1971) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Abstract 
 
Syftet med denna studie är att dels undersöka upplevelsen av samhälleligt förtryck hos 
unga fysiskt funktionshindrade kvinnor (ålder 22-31) upplever, dels undersöka hur de 
hanterar och har internaliserat detta förtryck. Studien utfördes med hjälp av kvalitativa 
intervjuer med fyra informanter inom urvalsgruppen. Intervjumaterialet analyserades 
mot bakgrund av tidigare forskning samt teoretiska perspektiv kopplade till förtryck och 
internaliserat förtryck. Målet med studien är att bidra med nya perspektiv till såväl 
funktionshinderforskning som forskning kring internaliserat förtryck. Genom att 
synliggöra internaliserat förtryck kan studien förhoppningsvis även bidra till att 
upphäva ojämlika strukturer i samhället på sikt. Studien visar att informanterna främst 
upplever två former av förtryck; kulturellt samt socioekonomiskt. Det kulturella 
förtrycket tar sig uttryck i att de stereotypiseras, kategoriseras och pekas ut som 
avvikare. Det socioekonomiska förtrycket handlar om exkludering från 
arbetsmarknaden och bristande stöd från samhället. Det finns indikatorer på att 
förtrycket har internaliserats av informanterna samt påverkat dem negativt. Självtvivel, 
anpassning till orättvisa förhållanden och avståndstagande från andra 
funktionshindrade personer är tecken på detta. Mycket tyder, å andra sidan, på att 
informanterna till stor del även bemöter förtrycket med motstånd. 
Funktionshinderskapet upplevs i hög grad som naturligt och oproblematiskt, man 
motarbetar aktivt orättvisor, samt känner stark samhörighet med andra 
funktionshindrade. 
 
 
Nyckelord: funktionshinder, förtryck, internaliserat förtryck, självbild, gruppidentitet 
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Inledning 

 

I Sverige beräknas det finnas mellan 1,3 och 1,8 miljoner personer i alla åldrar med olika 

funktionshinder, psykiska såväl som fysiska. Definitionen av funktionshinder varierar, 

vilket gör det svårt att avgöra en exakt siffra. Vad som anses vara ett funktionshinder 

kan exempelvis skilja sig åt mellan sjukvårdens medicinska diagnoser och individens 

egen upplevelse. 560 000 personer över 16 år (och 7000 under 16 år) i den stora 

gruppen funktionshindrade beräknas ha en rörelsenedsättning, varav hälften är över 80 

år (Funka 2018). 

Forskningen om funktionshindrade personer i Sverige har till största del bedrivits 

utifrån ett medicinskt perspektiv. Trots att funktionshindrade utgör en (om än 

heterogen) samhällsgrupp har forskningen alltså framförallt skett på kroppslig, 

individbaserad nivå. Flera rapporter visar att forskningen är bristfällig och pekar på ett 

behov av mer samhälls- och beteendevetenskapligt inriktad forskning för att belysa de 

strukturella problem som funktionshindrade personer kollektivt upplever (Regeringen 

2000; HRF 2016). Mycket sällan har forskningen utgått från den funktionshindrade 

personens egna upplevelser, och aspekter relaterade till diskriminering och allmänna 

livsvillkor har ägnats liten uppmärksamhet.  

Kritik mot brist på strukturellt perspektiv har av liknande anledning riktats mot den 

samhällsvetenskapliga funktionshinderforskningen, där man menar att för stor vikt har 

lagts vid de kroppsliga aspekterna av funktionshindret. Först i slutet av 1960-talet 

började man istället lägga fokus på de yttre faktorer som agerar funktionshindrande för 

individen – man vände blicken från individ till samhälle. Enligt detta synsätt skapar, 

bekräftar och reproducerar samhället funktionshinderskapet genom att på olika sätt 

begränsa, sätta upp normer och förtrycka (Danermark 2005, s 60-63). Kritik har också 

riktats mot brist på intersektionellt perspektiv inom sociologisk forskning. 

Funktionshinderperspektivet har ofta hamnat i skymundan till förmån för genus, 

etnicitet, sexualitet och andra analyskategorier. Forskningen har varit relativt 

kontextlös, där funktionshinderskapet har setts som en ensam företeelse utan koppling 

till andra aspekter av individens identitet (Grönvik & Söder 2012, s 32).  
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Vid en sammanställning av diskrimineringsanmälningar kopplade till 

diskrimineringsgrunden funktionshinder under 2014 framkom generella mönster i 

upplevelsen av diskriminering. Några av dessa handlade om negativa stereotypa 

föreställningar och okunskap i omgivningens bemötande, bristande tillgänglighet och 

hjälp, samt att inte få sina rättigheter tillgodosedda (DO 2014:2). Utifrån detta finns ett 

samhälleligt problem med upplevd diskriminering hos gruppen funktionshindrade. 

Vidare finns statistik som visar att utbildningsnivån är lägre bland funktionshindrade 

än bland övrig befolkning. Funktionshindrade har även en utsatt position på 

arbetsmarknaden då de generellt sett har lägre inkomst samt prioriteras bort vid 

anställning trots meriter (Grönvik & Söder 2012, s 119-120). Funktionshindrade 

personer har också länge betraktats som enbart funktionshindrade medan andra delar 

av identiteten osynliggjorts, vilket har lett till ökad forskning särskilt inriktad på 

problem rörande genus och sexualitet som funktionshindrade upplever. Exempelvis 

visar det sig finnas samhälleliga fördomar om att det är olämpligt för funktionshindrade 

kvinnor att skaffa barn (Barron 2004, s 31), samt generaliserade föreställningar om att 

alla funktionshindrade personer är asexuella (Grönvik & Söder 2008, s 53).   

Utifrån detta går det att konstatera att det finns strukturella mönster i 

funktionshindrade personers upplevelse av begränsningar och motstånd från 

omgivande samhälle. Till följd av dessa svårigheter hindras funktionshindrade från att 

delta i samhället på samma villkor som andra människor, och kan stöta på problem i de 

flesta delar i livet. Man kan följaktligen hävda att funktionshindrade som grupp 

upplever ett strukturellt förtryck (Young 2000, s 56-64; Williams 2012, s 17). Detta 

föranleder frågan om i vilken utsträckning detta samhälleliga förtryck påverkar unga 

funktionshindrade personers syn på sig själva och andra personer i liknande situation. 

Man brukar tala om internaliserat förtryck, vilket är ett resultat av att som underordnad 

individ eller grupp leva i en förtryckande kontext. Det internaliserade förtrycket innebär 

att det dominerande samhällets negativa föreställningar har ”ätit sig in” i de 

underordnades medvetanden, vilket påverkar både självbild samt synen på andra 

personer som tillhör samma samhällsgrupp (ibid., s 25-32). Internaliserat förtryck har 

främst undersökts i relation till rasism, sexism och homofobi, men det finns ett behov 

av ökad forskning i ämnet kopplat till andra underordnade samhällsgrupper, 
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exempelvis funktionshindrade personer (ibid., s 158; Campbell 2009, s 21-22). Följder 

av internaliserat förtryck kan bland annat vara fientlighet mot andra medlemmar i 

samma samhällsgrupp, mental ohälsa, anpassning till orättvisa livssituationer samt 

känslor av skam och maktlöshet (ibid., s 20-29; Williams 2012, s 161-167). Detta är 

problem som bör stävjas. Visar denna studie på sådana tendenser, kan studien 

förhoppningsvis bidra till ett synliggörande av större samhällsproblem och uppmuntra 

till vidare forskning inom området.  

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka i vilken utsträckning samt på vilka sätt 

unga fysiskt funktionshindrade kvinnor har internaliserat det strukturella förtryck de 

möts av. Anledningen till fokuset på just funktionshindrade kvinnor är att flera röster 

(Danermark 2005, s 75; Regeringen 2000; HRF 2016) har lyft behovet av 

genusperspektiv för att synliggöra de särskilda problem som funktionshindrade kvinnor 

respektive män upplever. Förtrycket som undersöks syftar till 

diskriminerande/kränkande behandling, negativa fördomar/stereotyper såväl som 

generella föreställningar som av samhället anses ”normalt” och ”önskvärt”. 

Frågeställningarna som studien utgår från är följande: 

o Vilket eventuellt negativt bemötande upplever informanterna från samhället?  

o Hur tar sig detta eventuella negativa bemötande uttryck i informanternas 

attityder till sig själva och andra i liknande livssituation? 
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Bakgrund till funktionshinderbegreppet 

Vad innebär ett funktionshinder? Synen på funktionshinder har inom forskning 

förändrats ett flertal gånger över tid. Därför är det viktigt att definiera vilken 

utgångspunkt denna studie kommer att ha. Genom att först ge en kort bakgrund till 

begreppet kommer jag i slutet av detta avsnitt specificera vilken begreppsinnebörd jag 

kommer utgå ifrån.  

Man brukar tala om tre olika teoretiska modeller inom funktionshinderforskning: 1) den 

medicinska modellen, 2) den sociala modellen, och 3) den miljörelativa modellen. Den 

medicinska modellen har främst varit rådande inom vårdvetenskaplig forskning. 

Funktionshindret existerar enligt detta perspektiv först och främst på kroppslig nivå, 

där individens fysiska svårigheter står i centrum och ses agera funktionshindrande på 

henne. Fokus ligger här på att anpassa individen efter samhället. Den sociala modellen 

uppkom på 1970-talet som en samhällsvetenskaplig kritik mot den medicinska 

modellen. Istället för att betrakta funktionshindret som individens problem, vände man 

blicken mot samhället och kritiserade den rådande strukturella oviljan att bemöta de 

behov som personer med fysiska svårigheter har. I motsats till den medicinska modellen 

ligger fokus i den sociala modellen på att anpassa samhället efter individen (HRF 2016; 

Danermark 2005; Lindqvist & Sauer 2007).  

Som en reaktion mot både den medicinska och den sociala modellen formulerades en 

miljörelativ modell. Istället för att betrakta funktionshinder enbart som ett fysiskt 

problem eller som ett problem skapat av samhället, betonar man här samspelet mellan 

individens förutsättningar och det omgivande samhället. Trots att samhällets bristande 

stöd och bemötande kan bidra till att förstärka ett funktionshinderskap, kan kroppen 

upplevas som problematisk även utanför den sociala kontexten (HRF 2016; Danermark 

2005; Lindqvist & Sauer 2007). Enligt detta synsätt är funktionshinder ett relativt 

begrepp – vad som innebär ett funktionshinder i en viss kontext behöver inte vara det i 

en annan. I linje med den miljörelativa modellen innebär ett funktionshinder enligt 

Socialstyrelsens definition en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen”.  



 

5 
 

I denna uppsats kommer jag framförallt använda mig av begreppet ”funktionshinder” 

eller ”funktionshindrad”. Detta ska läsas med den miljörelativa modellens och 

Socialstyrelsens definition i åtanke. Med andra ord vill jag inkludera den personliga, 

kroppsliga erfarenheten av att ha en kropp som inte alltid fungerar så som man önskar, 

såväl som upplevelsen av samhällets begränsande inverkan på personer med dessa typer 

av kroppar. Jag har valt att undvika begreppen ”funktionsnedsatt” och 

”funktionsvarierad”, som ibland används för att beteckna dessa personer. 

”Funktionsnedsatt” anser jag fokuserar alltför mycket på den kroppsliga aspekten och 

kan dessutom uppfattas som värderande (Institutet för språk och folkminnen, 2017). 

”Funktionsvarierad” är enligt mig alltför övergripande, då man skulle kunna hävda att 

alla människor har någon form av funktionsvariation – allt ifrån att vara i behov av 

glasögon till att vara i behov av assistans dygnet runt. Vad denna studie ämnar 

undersöka är personer med funktionsvariationer som på ett tydligt och synligt sätt 

avviker från samhällets normer. Gränserna är givetvis oskarpa, så därför har en egen 

tolkning av denna gränsdragning gjorts vid val av informanter.  

En annan relevant fråga att ställa sig är: vem är inte funktionshindrad? Motsatsen till 

att vara funktionshindrad är att vara funktionsfullkomlig. Funktionsfullkomligheten är 

dock ett i princip ouppnåeligt tillstånd, men utgör ändå ett ideal i samhället. I likhet 

med att exempelvis heterosexualitet ses som utgångspunkten och andra former av 

sexualiteter som avvikande, är funktionsfullkomligheten normerande och all form av 

fysisk eller psykisk variation som inte lever upp till denna blir avvikande (Grönvik & 

Söder 2008, s 19; Smart 2001, s 3-4). Vad som är normalt definieras alltså i relation, 

eller i motsats, till vad som är avvikande. Det finns dock ingen entydig definition av vad 

normalitet innebär. Det kan utifrån olika perspektiv avse den funktionsförmåga som i 

en population är vanligast rent statistiskt, vad som bedöms som ”friskt” enligt 

sjukvården, eller vad som enligt kulturella normer anses vara önskvärt eller socialt 

accepterat (Lindqvist & Sauer, s 22-23; Smart 2001, s 3-4; Grönvik & Söder 2008, s 19). 

I enlighet med den miljörelativa modellen är troligtvis någon slags kombination av 

dessa definitioner mest rimlig att utgå ifrån i denna studie. För att benämna personer 

som i denna något otydliga bemärkelse inte är funktionshindrade kommer jag i denna 

uppsats att använda mig av ordet ”normalfungerande”, där citationstecknen 

understryker att detta inte är ett statiskt, essentiellt tillstånd.  
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Teori och tidigare forskning 

I denna studie undersöks internaliserat förtryck. För att förstå vad det är måste man 

först och främst definiera vad förtryck är. I detta avsnitt kommer därför begreppen 

förtryck och internaliserat förtryck att redogöras för.  

 

Förtryck 

Rättvisa handlar enligt Iris Marion Young (2000, s 50) om att individen ska ha 

förutsättningar att ”utnyttja och utveckla dels sina individuella förmågor, dels sitt 

kollektiva samarbete och samtal”. Orättvisa innebär således när samhället på ett eller 

annat sätt inskränker dessa förutsättningar. I samhället finns orättvisa strukturer som 

gör att man, beroende på vilken social grupp man tillhör, antingen gynnas eller 

missgynnas. En social grupp kan definieras som en grupp av personer som skiljer sig 

kultur-, livsstils- eller utseendemässigt från minst en annan grupp av personer i 

samhället (ibid., s 56-64; Williams 2012, s 17-18). Tillhör man en social grupp som 

missgynnas, däribland funktionshindrade personer, utsätts man alltså enligt detta 

synsätt för samhälleligt förtryck. Förtryck är således den orättvisa behandling som vissa 

grupper i samhället utsätts för på strukturell såväl som individuell nivå. De negativa 

attityder gentemot funktionshindrade personer, som kan leda till förtryckande 

behandling, brukar benämnas som funkofobi (Institutet för språk och folkminnen, 

2017; Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).  

Samhälleligt förtryck får enligt Youngs perspektiv utlopp via ojämn arbetsdelning och 

fördelning av materiella resurser såväl som genom mindre påtagliga processer som 

beslutsfattande och kulturella vanor och normer. Hon delar upp förtrycket i fem 

underkategorier: exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans, samt 

våld. De olika kategorierna har varierande relevans beroende på vilket förtryck mot 

vilken social grupp man vill belysa. Gällande förtryck mot funktionshindrade personer 

kan enligt många främst socioekonomiska (t.ex. marginalisering) och kulturella 

aspekter vara aktuella att tala om (Young 2000, s 87; Grönvik & Söder 2008, s 129; 

Campbell 2009, s 16-22).  
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Marginalisering, som är en form av socioekonomiskt förtryck, syftar främst till att på 

olika sätt exkluderas från arbetsmarknaden. Individen som marginaliseras nekas 

tillträde till det dominerande samhället eftersom hon inte ses som tillräckligt ”värdig” 

eller ”duglig” för att inkluderas (Young 2000, s 71; Smart 2001, s 212-213). Den 

marginaliserade personen blir därför beroende av olika samhälleliga stödåtgärder för 

att kunna leva ett drägligt liv och hamnar således i en beroendeställning gentemot 

samhället. Detta berövar individen på hennes självständighet, gör henne till ett offer för 

offentliga instansers ofta avhumaniserande behandling, samt försvårar hennes 

livschanser (Young 2000, s 72-74; Grönvik & Söder 2008, s 69; Smart 2001, s 211-213). 

I relation till marginalisering finns belägg för att funktionshindrade både har lägre 

utbildningsnivå och inkomst än resterande befolkning samt blir bortprioriterade vid 

anställning trots meriter (Grönvik & Söder 2008, s 72-75; 119-128).  

Kulturell dominans handlar om att bli stereotypiserad och osynliggjord och därmed 

utpekad som avvikare. Denna form av förtryck är ofta implicit inbäddat i samhällets 

normer och regler och reproduceras utan att folk är medvetna om det. De ojämna 

maktrelationerna i samhället skapas och återskapas genom att människor delas in i 

motsatspar där det ena anses vara mer önskvärt och ”rätt” än det andra. ”Normalt” ställs 

mot ”onormalt”, ”funktionsnedsatt” mot ”funktionsduglig” – i grova drag ställs ett 

högaktat ”Vi” mot ett avvikande, underlägset ”Dem”. I relation till varje förtryckt grupp 

finns alltså en privilegierad grupp som uppfyller kraven på vad som anses önskvärt, och 

som därför har makt över den förtryckta gruppen. Genom att som individ ingå i ett 

samhälle blir man automatiskt inskolad i ett särskilt normsystem, vilket gör att ”vanliga 

människor” ofrivilligt och omedvetet blir en del av förtrycket (Young 2000, s 50-55; 79; 

Williams 2012, s 22; Lindqvist & Sauer 2007; Grönvik & Söder 2008, s 67). Med 

koppling till den kulturella dominansen visar forskning att funktionshindrade tenderar 

att stereotypiseras och betraktas som offer av sin omgivning. De reduceras dessutom 

ofta till enbart sina funktionshinder samt förväntas ”höra ihop” med andra 

funktionshindrade (Smart 2001, s 88-89; s 184-189; Young 2000, s 80).  

Denna tolkning av förtryck är ett av många perspektiv på den negativa särbehandling 

som vissa grupper i samhället utsätts för. Förtryck kan av många uppfattas som ett 

alltför ”laddat” ord för att beskriva diskriminerande och orättvisa strukturer i samhället. 
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Young (2000, s 51) pekar dock på den politiska kraften i begreppet, då det ofta används 

som slagord av politiska rörelser kopplade till minoritetsgrupper. Är man positivistiskt 

orienterad och menar att vetenskaplig forskning bör vara så neutral och objektiv som 

möjligt är begreppet givetvis problematiskt. Att etablera begreppet ytterligare inom den 

vetenskapliga världen anser jag dock vara värdefullt i politiskt syfte. Den tolkning av 

förtryck som här har redogjorts för kommer därför att användas för att synliggöra och 

förstå det negativa bemötande som informanterna i denna studie upplever. I synnerhet 

är marginalisering och kulturell dominans de två aspekter av förtryck som kommer ligga 

till grund för analys. Detta på grund av att den enligt mig fångar två relevanta 

sociologiska perspektiv av fenomenet. För det första tar den fasta på den materiella 

maktaspekten genom att belysa fördelning av arbete och resurser. För det andra betonas 

den mer abstrakta makten genom att påtala kulturella normer.  

 

Internaliserat förtryck 

Internalisering är med förenklade ord en process där individer i ett samhälle “suger åt 

sig” av samhällets kulturella värderingar och föreställningar. Omgivningens generella 

tankesätt färgar med andra ord av sig på individens egna tankesätt. Detta är en process 

som oundvikligen sker när man ingår i ett socialt sammanhang. Internaliserat förtryck 

är följaktligen en biprodukt av att som underordnad individ eller grupp leva i en 

förtryckande kontext. Begreppet syftar alltså till den process där det dominerande 

samhällets negativa idéer gentemot en underordnad grupp inkorporeras och 

normaliseras i gruppens och dess medlemmars medvetanden. Genom att individer och 

grupper som skiljer sig från normen (i detta fall personer som inte har 

”normalfungerande” kroppar) konstrueras som ”underlägsna” i relation till den 

normerande gruppen, lär sig den funktionshindrade personen att känna skam inför sig 

själv samt den egna gruppen (Campbell 2009, s 20-22; Williams 2012, s 41). Det 

internaliserade förtrycket påverkar därför inte bara den underordnade individens 

självbild. Även hennes attityd till den egna gruppen tenderar till följd av detta att vara 

negativ och avståndstagande, vilket kan kallas horisontell fientlighet (ibid., s 25-32; 93-

96; Campbell 2009, s 22-23; Smart 2001, s 71-72).  
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Följder av internaliserat förtryck kan bland annat vara mental ohälsa, anpassning till 

orättvisa livssituationer, känslor av skam och maktlöshet, samt fientlighet gentemot 

andra personer som tillhör samma grupp (Williams 2012, s 161-167). Internaliserat 

förtryck har främst undersökts i relation till rasism, sexism och homofobi. Ett av många 

exempel på hur internaliserat rasistiskt förtryck kan ta sig uttryck är när en svart person 

föraktar sitt eget utseende och istället föredrar utseendemässiga drag förknippade med 

vithet (ibid., s 47). Trots bristande uttalad forskning kring internaliserad funkofobi finns 

belägg för att det är ett förekommande fenomen. Exempelvis betraktar 

funktionshindrade kvinnor sig själva som opassande mödrar (Grönvik & Söder 2008, s 

35). Forskning visar också att många funktionshindrade, av olika anledningar, ofta 

väljer att inte identifiera sig med sina funktionshinder eller tar avstånd från att 

förknippas med andra funktionshindrade (ibid., s 41; Smart 2001; Campbell 2009, s 22-

23). Den psykiska hälsan är också sämre bland funktionshindrade än bland övrig 

befolkning (Folkhälsomyndigheten 2016).  

Hanteringen av det förtryck man möts av behöver dock inte vara av negativ karaktär. 

Williams (2012, s 54; 71-75) menar att den förtryckta individen ställs inför ett vägskäl 

när hon möts av samhällets negativa behandling; hon kan antingen passivt acceptera 

och internalisera de negativa idéerna – eller aktivt göra motstånd mot dem och sträva 

efter förändring. Detta exempelvis genom att försöka skapa en identitet frikopplad från 

förtryckande influenser. I kontrast till samhällets ofta nedvärderande offerbild, kan den 

funktionshindrade personen således uppleva sitt funktionshinder som relativt 

obetydligt, högst hanterbart och till och med som en styrka (Smart 2001, s 109; Barron 

1997; 2004; Watson 2002; Lindqvist & Sauer 2007). Trots att det internaliserade 

förtrycket ofta leder till en negativ syn på andra personer inom samma grupp, finns 

belägg för att man å andra sidan också kan finna en samhörighet inom gruppen. Det 

skapas här en slags subkultur, eller en ”inomgruppslig fristad”, där man kan ”återta” sin 

underordnade ställning och enas kollektivt för att göra motstånd mot det samhälleliga 

förtryck man utsätts för (Williams 2012, s 100; Lindqvist & Sauer 2007, s 30; 91-94; 

Campbell 2009, s 23-25).  

Internaliserat förtryck är ett teoretiskt begrepp som saknar utarbetat empiriskt 

ramverk. Eftersom internaliseringsprocessen är undermedveten är det internaliserade 
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förtrycket svårt att få tag i och synliggöra. Det finns med andra ord inga tydliga 

tillvägagångssätt för att operationalisera och undersöka det internaliserade förtrycket i 

praktiken. Williams (2012) har dock utifrån en grundlig litteraturstudie gjort en 

sammanställning över indikatorer på internaliserat förtryck som kan användas i 

empiriska undersökningar (s 161-167). Williams studie grundar sig främst på litteratur 

om internaliserad sexism, rasism och homofobi. Indikatorerna som Williams skissat 

upp kommer att användas som vägledande ramverk för att undersöka eventuellt 

internaliserat förtryck hos informanterna i den här studien. I tabellen som följer 

tydliggör jag vilka indikatorer jag kommer utgå ifrån för att undersöka internaliserat 

förtryck i denna studie. Dessa är alltså hämtade (och översatta av mig) från Williams 

(2012) sammanställning, som även får visst stöd från Campbell (2009, s 16-29). 

 

 

Indikatorer på internaliserat förtryck  
 

Känslor av underlägsenhet och misslyckande 
 

Att känna sig ful, dålig, oönskad 
 

Låg självkänsla, självrespekt och självförtroende samt känslor av självtvivel 
 

Mental ohälsa/ökad benägenhet för mental ohälsa 
 

Känslor av maktlöshet och hjälplöshet 
 

Brist på anknytning till den egna gruppen, fokus på individuell ”empowerment” 
 

Att föredra egenskaper/saker associerade med den dominerande majoritets-
gruppen i samhället 
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Metod 

För att utföra denna studie har en kvalitativ metodansats valts. För att besvara 

frågeställningarna utfördes semi-strukturerade intervjuer, vilket är passande när man, 

som i denna studie, vill få kunskaper om sociala förhållanden genom att ta reda på 

enskilda personers känslor och upplevelser (Ahrne & Svensson 2015, s 34). Ansatsen är 

socialkonstruktionistisk då utgångspunkten är att det som undersöks är resultat av 

sociala processer och inte en avspegling av en objektivt existerande verklighet (Bryman 

2008, s 341). Informanternas upplevelser betraktas med andra ord uppstå i socialt 

samspel och kan inte undersökas utanför denna sociala kontext. Min uppgift som 

forskare var sedan att utifrån studiens teoretiska ramverk tolka informanternas utsagor 

och sätta in dem i en större kontext (Lantz 2013, s 55; 60).  
 

I detta avsnitt kommer jag förklara studiens arbetsprocess – från urval och 

datainsamling till analys av empiriskt material. Min roll som forskare, forskningsetiska 

överväganden och andra utmaningar med studien kommer även att belysas. 

 

Urval och datainsamling 

Denna studie bygger på intervjuer med fyra informanter. Min initiala avsikt var att 

försöka få ett slumpmässigt urval av informanter som möjligt inom målgruppen. Därför 

kontaktade jag ett flertal lokala organisationer och förbund för funktionshindrade 

personer med en efterlysning av informanter. Flera av organisationerna och förbunden 

jag kontaktade skickade ut efterlysningen till sina medlemmar. Dessvärre genererade 

detta inga gensvar. Jag fick därmed tänka om, vilket resulterade i vad som delvis liknar 

ett bekvämlighetsurval och delvis ett snöbullsurval. Det slutliga urvalet av informanter 

består av en person som jag är ytligt bekant med, två som jag inte känner personligen 

men känner till genom sociala medier, och den sista kom jag i kontakt med via en av de 

andra informanterna. I enlighet med studiens utgångspunkt identifierar sig samtliga 

informanter som kvinnor och är mellan 22-31 år gamla. Alla fyra har någon form av 

fysiskt, synligt funktionshinder – en av dem i överkroppen och de andra tre använder 

rullstol varav två också har personlig assistans. För en mer detaljerad presentation av 

informanterna, se Bilaga 1.  
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Två av intervjuerna skedde ansikte mot ansikte i Umeå och de andra två via Skype. Varje 

intervju tog mellan 55-90 minuter. De fysiska intervjuerna utfördes på deras initiativ 

hemma hos respektive informant. Samtliga intervjuer spelades in med informanternas 

samtycke. Eftersom studien hade en någorlunda klar utgångspunkt utgick intervjuerna 

från en relativt tydlig intervjuguide (se Bilaga 2). Intervjufrågorna var dock av semi-

strukturerad karaktär för att ge plats åt informanternas egna infallsvinklar (Lantz 2013; 

Bryman 2008, s 414-415). Exempel på frågor som förekom under intervjuerna var ”när 

upplever du att samhället inte är anpassat efter dig?”, ”hur är din självkänsla?” och ”hur 

är din relation till andra personer med fysiska funktionshinder?”. Utöver en fast 

inledning varierade ordningen av frågorna mellan varje intervju. 

 

Validitet och reliabilitet 

Som nämnt i syftesformuleringen, finns ett behov av att synliggöra genusskillnader i 

upplevelsen av funktionshinder – därav fokus på funktionshindrade kvinnor i denna 

undersökning. Eftersom ingen jämförsgrupp finns i studien (dvs funktionshindrade 

män), kan studien dock inte i sig självt visa på särskilda utmaningar kopplade till kön. 

Givetvis skulle studien behöva göras om med enbart manliga informanter för att 

möjliggöra en sådan jämförelse, alternativt att utföra en större studie där både män och 

kvinnor inkluderas. För att öka studiens pålitlighet, eller reliabilitet, samt undvika 

risken för slumpmässiga resultat, hade ett större urval av informanter varit önskvärt. På 

grund av begränsad tidsram fick dock fyra informanter vara tillräckligt. Studiens 

urvalsmetod såväl som urvalet i sig kan vara problematiskt ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Jag är medveten om att begränsningarna kan ha påverkat studiens 

trovärdighet och generaliserbarhet (Ahrne & Svensson 2015, s 42; Bryman 2011, s 351-

361), och är därför något jag har tagit i beaktning vid analys av datamaterialet.  
 

Viktigt att belysa är även utmaningar gällande validitet, det vill säga huruvida studien 

lyckas mäta det den ämnar mäta (ibid.). Eftersom det som undersöks, internaliserat 

förtryck, saknar utarbetat empiriskt ramverk, är det som ligger till grund för analys i 

denna studie enbart relativt otydliga indikatorer på internaliserat förtryck, 

sammanställda utifrån diverse litteratur inom forskningsfältet. Ett exempel på en sådan 

indikator är psykisk ohälsa. Huruvida den psykiska ohälsan faktiskt beror på 

internaliserat förtryck eller om den är resultat av helt andra processer är dock svårt att 
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avgöra och går därmed enbart att spekulera i. Med andra ord kan inte indikatorerna på 

internaliserat förtryck med absolut säkerhet sägas vara indikatorer på just internaliserat 

förtryck, och kan därför inte heller med säkerhet appliceras empiriskt i denna studie. 

Även detta har jag försökt ha i åtanke genom att nyansera analyser samt slutsatser jag 

dragit utifrån datamaterialet.  

 

Etiska överväganden 

Vad gäller etiska överväganden har denna studie följt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska grundprinciper. Vid intervjutillfällena blev informanterna i linje med 

informationskravet inledningsvis informerade om vad studien handlade om, det vill 

säga studiens syfte i grova drag samt informanternas roll i denna. Möjlighet att hoppa 

över frågor, avbryta eller återkalla sitt deltagande vid önskat tillfälle togs även upp. 

Nyttjandekravet togs i hänseende genom att informanterna upplystes om att 

intervjumaterialet inte skulle användas i annat syfte än just som underlag till denna 

uppsats. På grund av konfidentialitetskravet är informanternas namn givetvis fingerade 

i denna uppsats. Viktigt att nämna är dock att fullständig anonymitet är svår att 

garantera till följd av att man som läsare i teorin skulle kunna identifiera informanterna 

genom deras utsagor. Eftersom jag ansåg det vara relevant av analytiska skäl att ge en 

bakgrund till informanternas fysiska funktionsförmågor, finns risk att de kan 

identifieras utifrån dessa beskrivningar. Därför har jag valt att återge bakgrunden till 

informanternas funktionshinder i relativt grova drag. I det inspelade samt 

transkriberade intervjumaterialet finns givetvis även ”spår” av deras riktiga identiteter 

kvar. På grund av samtyckeskravet var jag noggrann med att informera informanterna 

om och försäkra mig om att de var okej med studiens utgångspunkter samt ville delta 

trots utmaningar gällande anonymitet. Till följd av anonymitetsaspekten kommer jag 

även att radera datamaterialet när uppsatsen är färdigställd.   

 

Forskarroll och förförståelse 

Min roll som forskare var något jag reflekterade mycket över under 

forskningsprocessen. Detta var kanske särskilt relevant för just denna studie, då jag som 

forskare i egenskap av att vara ung, fysiskt funktionshindrad kvinna själv tillhör den 

grupp jag studerar. De idéer som denna studie utgår ifrån är således sådant som jag själv 
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har erfarit och funderat över i mitt liv. Enligt Lantz (2013, s 88) är forskarens förståelse 

av ett fenomen alltid mer eller mindre färgad av subjektiva förväntningar och 

erfarenheter. Detta kan skapa problem i forskningsprocessen, då det finns en risk att 

man styr intervjuerna utifrån personliga intressen och tolkar det empiriska materialet 

selektivt (Lantz 2013, 100-102; Skeggs 2000). Jag försökte att redan från första början 

vara uppmärksam på min egen förkunskap av ämnet, och inser att denna förstås hade 

inverkan på både mitt ämnesval och hur jag formulerade mina frågeställningar.  

 

Att själv tillhöra den grupp jag studerade upplevde jag framförallt som något positivt. 

Detta reducerade maktskillnaderna i relationen mellan mig som forskare och 

personerna jag intervjuade. I intervjusituationen var jag medvetet öppen och personlig 

med mina egna upplevelser av funktionshinder. Detta angreppssätt kan kallas för 

”aktivt intervjuande” och utgår ifrån att det skapas närhet och tillit genom att etablera 

en jämbördig relation med den man intervjuar (Ahrne & Svensson 2015, s 54).  Detta 

tror jag skapade en avslappnad stämning i intervjuerna och frammanade ärligare svar 

på känsligare frågor om exempelvis självkänsla och psykisk ohälsa (ibid., s 38). Vikten 

av min roll som forskare är också viktigt att betona i ljuset av att det finns efterfrågan 

på inifrånperspektiv inom funktionshinderforskning (HRF 2016, s 45). I Sverige finns 

få funktionshinderforskare med egna upplevelser av funktionshinder, vilket har lett till 

att forskningen till största del bedrivits utifrån ojämna maktrelationer.   

 

Beverley Skeggs har själv reflekterat över sin position som kvinnlig forskare med 

arbetarklassbakgrund i sina studier av arbetarklasskvinnor. Hon betonar att hon trots 

sin arbetarklassbakgrund har gjort en klassresa genom att göra akademisk karriär, 

vilket gjort att hon numera inte delar upplevelsevärld med de hon studerar (Skeggs 

2000, s 46-62). Jag hade under min arbetsprocess liknande reflektioner. Eftersom 

fysiska funktionshinder kan se ut på en rad olika sätt kan jag inte hävda att jag, med 

mitt specifika funktionshinder, har full förståelse för andra former av funktionshinder. 

Tre av informanterna i denna studie använder exempelvis rullstol, och två av dem har 

assistans, vilket jag inte har några erfarenheter av.  
 

Bortsett från att jag utifrån min grupptillhörighet befann mig på mer eller mindre jämlik 

nivå med mina informanter, hade jag makt i andra aspekter. I min roll som forskare var 
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jag ”expert” på ämnet, vilket skapade en kunskapsmässig maktobalans. Trots att jag 

följde det forskningsetiska informationskravet, utelämnade jag viss information för att 

inte vinkla intervjuerna för mycket. Jag valde exempelvis att inte nämna begreppet 

”internaliserat förtryck” – dels för att det är ett akademiskt begrepp som kräver 

förklaring; dels för att det eventuellt skulle hämma informanternas egna tolkningar. 

Med andra ord ville jag vara öppen inför olika alternativa resultat som kunde dyka upp. 

Det var dock ofrånkomligen jag som i slutändan hade makten över tolkningen och den 

teoretiska analysen av informanternas utsagor (Lantz 2013, s 88-102). 

 

Tematisk analys 

När insamling av datamaterial var avklarat transkriberades intervjuerna. Viktigt att 

poängtera är att det redan i transkriberingsarbetet var mina första tolkningar av 

informanternas utsagor som dokumenterades. Här försökte jag vara noga med att 

transkribera så mycket och så nära informanternas talspråk som möjligt för att få med 

olika nyanser av deras utsagor. Det finns trots detta ändå risk för att jag kan ha missat 

viktiga poänger eller misstolkat vissa saker. Efter transkribering var det dags att 

analysera datamaterialet. För att göra detta använde jag mig av tematisk analysmetod, 

vilken går ut på att identifiera och analysera generella mönster i ett datamaterial (Braun 

& Clarke 2006, s 6). För att göra detta har materialet bearbetats i flera steg, vilka jag nu 

kommer gå igenom. Kodningsprocessen i tematisk analys går sammanfattningsvis ut på 

att utifrån datamaterialet identifiera återkommande koder, som i sin tur utgör grunden 

för mer övergripande teman. Temana, som representerar de generella mönstren i 

datamaterialet, kan också ha subteman.  

 

Kodningsprocess  

Först och främst gjorde jag mig bekant med materialet genom att aktivt läsa igenom 

varje intervjutranskript. Därefter gjordes en initial kodning, där antingen varje mening 

eller varje stycke (beroende på hur matnyttiga dessa bedömdes vara) i intervjuerna 

beskrevs och sammanfattades med hjälp av koder. Det som togs i hänseende här var det 

manifesta innehållet i intervjuerna, det vill säga det som explicit uttrycktes av 

informanterna och inte de underliggande budskapen (ibid., s 13). Den initiala 

kodningen resulterade i en nästintill oöverskådlig mängd koder. För att göra det hela 



 

16 
 

mer överblickbart såg jag därför över de befintliga koderna för att sedan slå samman 

likartade koder samt sammanställa dem i en lista. Redan här började jag fundera på och 

anteckna potentiella mönster i materialet, och eftersom min ansats var mer teori- än 

datadriven fanns här rätt tydliga idéer kring detta (ibid., s 15-18). Därefter påbörjades 

ett pusslande av de olika koderna för att försöka hitta gemensamma komponenter som 

kunde utgöra teman. Eftersom analysprocessen inte är en linjär process (ibid., s 16), 

växlade jag ständigt mellan att tänka i termer av koder, teman och subteman. På så vis 

kunde jag slutligen organisera vilka koder som skapade mer övergripande teman, samt 

dela upp de olika temana i subteman. En mer teoridriven tematisk analys, i stil med 

denna studie, brukar fokusera mer på någon specifik aspekt av ett datamaterial till 

skillnad från en datadriven tematisk analys som snarare strävar efter att sammanfatta 

hela materialet (ibid., s 12). Trots att jag kodade materialet relativt öppet, plockade jag 

således bort några intressanta teman som dök upp eftersom dessa inte tillförde så 

mycket till studiens syfte. Exempelvis valde jag att utesluta ett tema som handlade om 

det stöd informanterna får från sin omgivning. Om än intressant, ansåg jag inte att detta 

var relevant eftersom jag ämnade undersöka det negativa bemötande de möts av. Det 

manifesta innehållet i materialet tolkades och analyserades sedan utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna för att sätta in de generella mönstren i en bredare kontext.  

 

I kodningsprocessen identifierades slutligen tre teman med två respektive 

underkategorier som jag ansåg vara relevanta i relation till studiens syfte (se Bilaga 3 

för exempel ur kodningsprocessen). Det första temat handlar om det negativa 

bemötande informanterna upplever och fick namnet ”Att uppleva förtryck – när 

omgivningen begränsar”, med tillhörande subteman Att göras till avvikare samt Brist 

på stöd och inkludering. Det andra temat, ”Funktionshinder som personlig identitet”, 

behandlar informanternas relation till och syn på sig själva i förhållande till sina 

funktionshinder, och har subtemana En naturlig del och Annorlundaskap. Det tredje 

och sista temat, som handlar om informanternas relation till och syn på andra 

funktionshindrade, valde jag att benämna ”Funktionshinder som gruppidentitet”, med 

subtemana Ett tryggt rum och Avståndstagande. Resultaten av datamaterialet kommer 

i nästkommande avsnitt att presenteras och analyseras med dessa teman och subteman 

som grund.  
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Resultat 

Syftet med den här studien är att undersöka informanternas upplevelser av 

internaliserat förtryck. För att göra det måste vi först och främst utröna vilket förtryck 

de utsätts för. Vid en analys av datamaterialet identifierades, som tidigare nämnt, tre 

relevanta huvudteman. Det första temat handlar om de begränsningar informanterna 

upplever från omgivningen i form av negativt bemötande. Det andra temat behandlar 

informanternas självbild i relation till sina funktionshinder. I det sista temat belyses 

informanternas relation till och syn på andra personer med funktionshinder. Dessa tre 

teman kommer i detta avsnitt att presenteras och analyseras mot bakgrund av studiens 

teoretiska utgångspunkter – det vill säga förtryck och internaliserat förtryck. 

 

Att uppleva förtryck – när omgivningen begränsar 

Mycket tyder på att funktionshindrade personers underordnade ställning i samhället 

främst beror på två typer av förtryck: socioekonomiskt respektive kulturellt förtryck 

(Grönvik & Söder 2008, s 129; Young 2000, s 87; Smart 2001; DO 2014:2). Vid analys 

av informanternas utsagor som ligger till grund för denna studie fanns tydliga mönster 

av upplevelser av såväl kulturella som socioekonomiska begränsningar. I detta avsnitt 

kommer först de kulturella, och sedan de socioekonomiska aspekterna att belysas.  

 

Att göras till avvikare 

Bland informanterna finns en generell upplevelse av att det finns en viss föreställning 

om hur en funktionshindrad person ska vara. Rebecka berättar att hon har mötts av 

förvåning när hon har varit rolig och trevlig, Emma menar att folk blir chockade över 

hennes driv, Julia upplever att folk behandlar henne som om hon vore skör, och Sara 

får ofta hjälp utan att hon har bett om det. Det finns med andra ord en tendens att som 

synligt funktionshindrad bli betraktad som passiv eller som ett offer av sin omgivning. 

Lisa sätter ord på detta:  

”Folk blir liksom ibland lite såhär ’what?’, att man antar att man ska vara tyst och 

typ sitta i ett hörn och gråta, att det också [finns] nån fördom i att man ska ha ett 

så jävla dåligt liv. Alltså jag ska sitta hemma och bara liksom inte ha nåt liv typ.” 

I linje med detta menar Sara att det ses som ett nederlag att ”känna sig handikappad”. 

De tre informanterna som använder rullstol vittnar också om att många kopplar ihop 



 

18 
 

fysiskt funktionshinder med lägre mental kapacitet. Trots att informanterna känner sig 

handlingskraftiga som vilken människa som helst, tror omgivningen att de är 

oförmögna och i behov av hjälp. Detta är enligt Iris Marion Young tecken på kulturell 

dominans, som är en form av strukturellt förtryck. Det är utifrån de utsatta personernas 

kroppsliga egenskaper som dessa föreställningar uppstår (Grönvik & Söder 2008, s 67). 

Fysiskt funktionshindrade kroppar betraktas som annorlunda, och det är till denna 

uppfattning som föreställningar om svaghet och offerskap kopplas (Young 2000, s 80). 

Till följd av detta upplever informanterna att de ofta reduceras till sina funktionshinder, 

och sällan ses som de mångfacetterade individer de är. Med Rebeckas ord: 

”Man blir en person som sitter i rullstol, det är så man blir ihågkommen.” 

Funktionshindret betraktas som den ensamt definierande delen av individens identitet 

och ses ligga till grund för alla hennes känslor och beteenden, vilket är en vanlig följd av 

denna form av stereotypisering (Smart, s. 88-89; 184).  

En annan, relaterad konsekvens av stereotypiseringen är att fysiskt funktionshindrade 

personer betraktas som en enhetlig grupp med liknande egenskaper (ibid., s 188-189). 

Emma upplever exempelvis att omgivningen tänker att ”de måste vara kompisar för att 

de sitter i rullstol” när hon umgås med en annan rullstolsanvändande person. Young 

(2000, s 80) menar att grupper som utsätts för kulturell dominans ofta hänvisas till 

varandra, vilket grundar sig i ett mänskligt behov att kategorisera och förenkla 

verkligheten. Denna kategorisering är dock ofta negativ och bidrar till att förstärka 

utanförskap hos redan underordnade grupper (Smart 2001, s 185; Campbell 2009, 22-

23). Rebecka menar i linje med detta att det är enklare för samhället att placera folk i 

olika fack – dels för att det underlättar när anpassning av miljöer ska göras, men dels 

också för att hon tror att det finns ett visst obehag kring att ”blanda ihop funkisar och 

normisar”. Eftersom det ses som en svaghet eller ett nederlag att vara funktionshindrad, 

är detta ingenting man vill förknippas med om man har en ”normalfungerande” kropp. 

Denna kategorisering leder till att ett ”Vi och Dem” skapas där funktionshindrade 

personer skiljs ut och görs till det avvikande. ”Vi”:et är personer med 

”normalfungerande” kroppar, som utgör det eftersträvansvärda idealet – och ”Dem”, 

det vill säga personer med fysiska funktionshinder, blir följaktligen den underlägsna och 
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icke-önskvärda avvikelsen (Young 2000, s 79; Grönvik & Söder 2008, s 67; Lindqvist & 

Sauer 2007). Detta tar sig i informanternas liv uttryck på olika sätt. Sara har exempelvis 

mötts av kränkande kommentarer angående sitt utseende, Julia känner sig ofta 

utstirrad och Rebecka är medveten om att folk pratar om henne bakom hennes rygg. 

Alla dessa former av bemötanden markerar att man skiljer sig från normen på ett 

negativt sätt – man utsätts för kulturell dominans. 

 

Brist på stöd och inkludering 

Tre av fyra informanter befinner sig i någon form av arbetslöshet eller arbetssökande 

ställning. Enligt Young (2000, s 71) är en person utsatt för förtryck i form av 

marginalisering om arbetsmarknaden ”inte kan eller vill använda sig av honom eller 

henne”. Den marginaliserade personen får inte tillträde till det dominerande samhället 

på grund av att hon inte ses som tillräckligt ”värdig” eller ”duglig” för att inkluderas 

(Smart 2001, s 212-213). De arbetslösa informanterna upplever någon form av krångel 

i samband med denna situation. Rebecka har exempelvis blivit tilldelad flera jobb som 

inte passar henne på grund av hennes synskada. Både Sara och Rebecka har även ofta 

känt sig begränsade i tänkbara yrken. Sara har därför valt ett mer akademiskt 

kontorsyrke, men oroar sig nu över framtiden då hon börjar känna av slitningsskador. 

Både Rebecka och Sara pekar på svårigheter i arbetssökande. Rebecka är ofta osäker på 

hur öppen hon ska vara med sitt funktionshinder: 

"Är det ens nåt som de behöver veta? Kommer de bli ställda? [...] För det behöver 

ju inte ens betyda att min funktion kommer begränsa, men då kanske de kommer 

kunna se det och att […] de blir osäkra och att de ser det som en belastning.” 

 

Grönvik & Söder (2008, s 75) pekar på att funktionshindrade personer ofta hindras från 

att delta på arbetsmarknaden på samma villkor som andra. Exkluderingen från 

arbetsmarknaden skapar en beroendeställning där den funktionshindrades chanser till 

ett drägligt liv hänger på support från andra människor och olika offentliga instanser. 

Hon blir beroende av diverse stödåtgärder och tappar därmed sin egen självständighet. 

På grund av denna beroendeställning finns även risk för ökad samhällelig exkludering 

om välfärdsinsatserna brister. Ett tydligt exempel på när välfärdssystemet brister och 

sviker individer i behov av dess stöd är Emmas nuvarande situation. Försäkringskassan 
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anser nämligen att hon kan arbeta heltid och bistår henne därför inte med något 

ekonomiskt stöd. På grund av sin sjukdom har hon dock inte förmågan att arbeta heltid, 

och måste till följd av strulet med Försäkringskassan betala sin hyra med sparpengar – 

en situation som är både orättvis och för de flesta ohållbar.  

Det finns också mönster i upplevelser av svårigheter gällande utbildning hos 

informanterna. Julia har funderat på att återuppta sina universitetsstudier men är 

osäker på hur detta skulle gå ihop – dels för att hon på grund av sjukdom inte kan 

studera heltid; dels för att hon är orolig hur hon skulle samordna detta med assistenter 

och Försäkringskassan. Rebecka fick byta från särskola till ”vanlig” grundskola för att 

hon bedömdes vara ”för smart för särskolan”, och fick därefter kämpa hårt för att hålla 

samma tempo som övriga elever. I grundskolan upplever hon också att skolmaterialet 

och idrottsundervisning sällan anpassades efter hennes behov, vilket gjorde att hon ofta 

uteslöts eller fick alternativa uppgifter.  

Genom att inte bistå funktionshindrade med det nödvändiga stöd de behöver för att 

kunna delta i samhället på samma villkor som andra personer försvåras deras 

livschanser avsevärt (Smart 2001, s 211-213; Grönvik & Söder 2008, s 128), vilket är 

något informanterna lyfter. Samtliga upplever att de till följd av detta blir tvungna att 

hitta alternativa vägar och lösningar, som ofta är längre och krångligare, för att uppnå 

vad de vill. Rebecka menar att det krävs mer skinn på näsan som funktionshindrad:  

 

”Det krävs mycket mer kompetens av dig som funkis än av en normis liksom, för 

du måste alltid vara steget före, oavsett vad det gäller.” 
 

Young (2000, s 73) menar också att ”socialt eller ekonomiskt hjälpbehov i vårt samhälle 

[anses] vara ett legitimt skäl att ta ifrån en medborgare rätten till respekt, privatliv och 

valfrihet”. De som behöver samhälleligt stöd avhumaniseras ofta av offentliga instanser 

och förväntas samtidigt foga sig utefter respektlöst bemötande (Smart 2001, s 211). 

Detta är något som Rebecka har erfarit genom att myndighetspersoner ofta ställt intima 

frågor om hennes funktion som hon anser irrelevanta i sammanhanget. Hon upplever 

också att myndighetspersoner i många fall har en nedvärderande ton. Julia uppger sig 

vara nöjd med sina assistenter överlag, men upplever tidvis vissa av dem som oflexibla 

och är samtidigt osäker på hur mycket hon kan begära av dem. Både Julia och Rebecka 
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har ett flertal gånger varit med om att både vanligt folk och professionella har tilltalat 

deras assistent eller vän istället för dem. De rånas ofta på sin egen talan till förmån för 

att andra – vare sig förmyndare, assistenter eller myndighetspersoner – ska tala för och 

bestämma åt dem. Denna form av undervisande eller frihetsberövande behandling är 

en vanlig förtryckande metod och leder till att individen tappar sitt självständiga 

aktörskap (Young 2000, s 72-74; Grönvik & Söder 2008, s 69; Smart 2001, s 211).  

 

Funktionshinder som personlig identitet 

Detta tema handlar om att informanterna har en tudelad relation till sitt 

funktionshinderskap. Dels upplevs funktionshindret som en naturlig, relativt 

oproblematisk del av ens identitet; dels uppfattas det som något som särskiljer en på ett 

negativt sätt – vilket i hög grad tycks uppstå i relation till det samhälleliga bemötandet. 

Här kommer inledningsvis den naturliga aspekten presenteras, för att sedan behandla 

annorlundaskapet.  

En naturlig del 

”Det är ju som en sidovagn, den följer ju med, men det är ju inte som att jag sitter 

i den, för jag måste ju köra motorcykeln också liksom.” 

I detta citat liknar Rebecka sitt funktionshinder med en sidovagn till en motorcykel, där 

motorcykeln syftar till henne som individ. En tolkning av detta är att hon ser 

funktionshindret som en viktig del av sin identitet, men att det varken utgör en särskilt 

central eller problematisk del av den – den hänger helt enkelt bara med som en naturlig 

del. Emma blir ibland förundrad över vikten andra personer lägger vid hennes rullstol, 

när hon själv inte ser den som något annat än ett naturligt hjälpmedel: 

”När jag pratar om min rullstol, då är det såhär ’okej, jag använder en rullstol 

precis som ett par glasögon’. Alltså du vet, det är ett hjälpmedel.” 

Trots att omgivningen ofta betraktar funktionshindret som något negativt, verkar 

informanterna i hög grad tänka tvärtom. Detta kan tyckas vara ett tecken på att 

informanterna hanterar det negativa bemötande de utsätts för konstruktivt, snarare än 

att de har internaliserat det på ett negativt vis. Med andra ord motsäger informanternas 
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oproblematiska och positiva upplevelser av funktionshinderskapet till viss del de 

indikatorer för internaliserat förtryck som Williams (2012) skissat upp. Williams menar 

dock att det i en internaliseringsprocess finns ett motståndsstadie, då medlemmen av 

en viss underordnad grupp utvecklar en kritisk hållning till det förtryck hon upplever (s 

75). Hon motarbetar då förtrycket medvetet och försöker skapa en ny identitet 

frikopplad från förtryckande influenser. Att se sitt funktionshinder som en naturlig del 

av identiteten, som informanterna delvis tycks göra, kan ur detta perspektiv ses som ett 

medvetandegörande av det förtryck man utsätts för. 

Samtliga informanter påtalade att de alltid haft bra socialt stöd runt sig i form av familj 

och vänner. I sina familjer har de ofta betraktats som de mångfacetterade individer de 

är, till skillnad från hur de bevisligen ofta blivit uppfattade av det övriga samhället. 

Enligt Williams (2012, s 47) utvecklar individen sin självbild utifrån hur hon behandlas 

av personer hon identifierar sig med. Det är mycket möjligt att de trygga sociala miljöer 

som informanterna har befunnit sig i har agerat kontrast till det övriga samhällets 

uppfattningar. Informanterna kan därför till stor del ha internaliserat dessa positiva 

idéer istället för samhällets negativa. Andra röster vill å andra sidan kanske mena att ett 

förnekande av funktionshinderskapet som en central, problematisk del av identiteten är 

ett resultat av just internaliserat förtryck (Campbell 2009, s 24-25; Watson 2002, s 525). 

Utifrån detta perspektiv innebär förnekandet att man inte är medveten om eller vill 

erkänna de begränsningar samhället åsamkar en, utan bara passivt låter sig förtryckas. 

Vad som gäller för denna studies informanter är svårt att spekulera i. Att identifiera 

funktionshindret som en naturlig del tycks dock enligt mig vara ett aktivt snarare än 

passivt val bland informanterna, vilket indikerar att de inte har internaliserat 

omgivningens negativa bemötande på ett destruktivt sätt. Exempelvis nämner Sara att 

en anledning till att hon har försonats med sitt funktionshinder är de kunskaper hon 

fått via politiskt engagemang – vilket har gjort att hon nu betraktar funktionshindret 

som en viktig och naturlig politisk identitet. Flera av informanterna har även föreläst 

och spridit kunskap om sina erfarenheter av funktionshinder, vilket tyder på en 

medveten identifiering med funktionshindret.  

För att återkoppla till det tidigare nämnda offerskapet som ofta tillskrivs 

funktionshindrade personer, menar Julie Smart att den funktionshindrade givetvis kan 
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uppleva sin situation som svår och jobbig. Hon hävdar dock att många icke-

funktionshindrade gör en felaktig koppling mellan svårighet och tragik (Smart 2001, s 

109). Eftersom funktionshinder innebär ett tragiskt öde, ska man alltså tycka synd om 

dessa personer – något som funktionshindrade ofta själva inte kan relatera till. När man 

har levt som funktionshindrad under en längre tid, eller till och med hela sitt liv, har 

funktionshindret ofta blivit ett bekant och högst hanterbart inslag av ens vardagliga liv. 

Något som förmodligen skulle förvåna många icke-funktionshindrade är att man många 

gånger till och med upplever att det finns värdefulla, positiva aspekter av 

funktionshindret (ibid.; Barron 1997, s 227). När jag intervjuade Rebecka blev jag själv 

konfronterad med mina fördomar angående just detta. Hon berättade att hon relativt 

ofta festar och dricker alkohol, varpå jag frågade om hon inte upplever det som 

problematiskt att vara berusad med sin synskada, som bland annat gör det svårt att 

avgöra avstånd och nivåskillnader. Hon svarade att hon visst hade fallit ett par gånger, 

men att hon mestadels bara ”kör och hoppas att det går bra”. Emma, som använder 

rullstol, har en liknande inställning till trappor:  

”Nio av tio gånger så tar jag ju mig upp ändå, alltså såhär, jag skiter i om jag blir 

smutsig eller vad som helst, jag ska upp ändå.” 

Detta antyder att de inte lägger avsevärt mycket fokus på de eventuella begränsningar 

de möter i samhället. Julia uppger av liknande anledningar att hon aldrig har sett någon 

poäng i att avundas eller jämföra sig med ”normalfungerande” personer. Hennes 

situation är bara som den är – det finns inget hon kan göra åt den vare sig hon vill det 

eller inte. Tidigare studier har visat på liknande mönster där funktionshindret inte tycks 

spela någon särskilt betydande roll i individens identitetsskapande eller vardagliga liv 

(Lindqvist & Sauer 2007, s 180-181; Barron 2004; Watson 2002). Funktionshindret 

betraktas snarare bara som ett naturligt faktum. 

 

Annorlundaskap 

Informanterna i denna studie tycks alltså i allra högsta grad vara självsäkra och, trots 

att de är medvetna om dem, inte lägga någon större vikt vid de begränsningar de möter 

i sina vardagliga liv. Samtliga informanter uppger sig dock vid någon tidpunkt i livet ha 
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upplevt psykisk ohälsa. Julia drabbades av depressiva känslor på grund av de 

livsomställningar som följde när hon fick en stroke, Sara och Emma har kämpat med 

ångest, tvångsbeteenden och depressioner och gått i samtalsterapi, och Rebecka har haft 

så pass svår ätstörningsproblematik att hon i tonåren blev tvångsinlagd. Enligt Williams 

(2012, s 103-104) är personer som upplever förtryck mer benägna att drabbas av mental 

ohälsa, eftersom de suger åt sig och personligen tar till sig de negativa attityder de möts 

av. Studier visar också att den psykiska hälsan är sämre bland funktionshindrade än 

bland övrig befolkning (Folkhälsomyndigheten 2016). Informanterna nekar dock själva 

till att det finns kopplingar mellan deras funktionshinderskap och mentala mående. Då 

psykisk ohälsa är ett utbrett problem i dagens samhälle är det svårt att spekulera i vad 

de eventuella sambanden mellan funktionshinder och psykisk ohälsa skulle vara.  

Vad som däremot går att konstatera är att det i informanternas utsagor finns mönster 

av att känna sig som en börda i relation till omgivningen. Sara berättar att hon ofta haft 

svårt att erkänna utmaningar kopplade till sitt funktionshinderskap för sina föräldrar. 

Hon upplever att de haft en bild av henne som stark och att de har blivit ledsna när hon 

har påtalat de svårigheter hon har mött. Julia har ibland känt sig som en belastning för 

samhället: 

”Jag känner i stort sett att jag inte är anpassad efter samhället. […] Samhället är 

så...  fint och det är så, alltså, det är regler hit och det är regler dit och […] när det 

bara är en som sticker ut från den här mallen de har, alltså då är det klart man 

känner sig lite... ja…” 

Detta kan tolkas som en slags acceptans av ojämlika förhållanden, vilket kan vara ett 

tecken på internaliserat förtryck. Acceptansen härstammar från att det som 

underordnad individ ofta är enklare att anpassa sig och konstruera sin identitet utifrån 

omgivningens negativa föreställningar snarare än att motarbeta dessa (Williams 2012, 

s 80-90; Campbell 2009). Julia ger i citatet ovan uttryck för en upplevelse av att 

samhället inte bidrar henne med det stöd hon behöver. Istället för att anklaga 

samhällets bristande support tycks hon dock peka på sig själv som problemet. Bilden av 

den funktionshindrade personen som en börda för samhället tycks alltså i någon mån 

ha internaliserats och accepterats. Även Rebecka verkar främst ha upplevt 

annorlundaskap i relation till samhället i stort, då hon gång på gång motvilligt tvingas 
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förklara och rättfärdiga sina hjälpbehov för offentliga instanser. För att få den hjälp hon 

behöver måste hon ”överdriva” de negativa aspekterna av sin situation, samtidigt som 

hon möts av ifrågasättande och nedvärderande behandling av de instanser hon vänder 

sig till. Hon förklarar att det först var i mötet med diverse myndigheter i vuxen ålder 

som hon började tvivla på sig själv: 

”Samhället gör mig ju handikappad […] de får mig ju att känna mig... utanför 

normen på ett sämre sätt.”  

Den form av maktlöshetskänslor som informanterna ger uttryck för är något som 

Williams (2012, s 72-74) även lyfter som symptom på internaliserat förtryck och går 

hand i hand med den ovan nämnda acceptansen. Informanterna upplever (och vet) att 

de blir orättvist behandlade, men känner sig oförmögna att förändra situationen, då de 

måste underkasta sig systemet för att få skälig hjälp. Upplever man sig som en 

belastning i omgivningens ögon, vilket informanterna ibland tycks göra, är det enkelt 

att anklaga sig själv för det istället för att skylla på ojämlika strukturer i samhället – 

vilket kan leda till självanklagan och att man inte ser någon mening i att försöka 

motarbeta orättvisorna (Campbell 2009, s 21). Trots att informanterna visar på 

acceptans och maktlöshet gentemot de orättvisor de utsätts för, tycks de dock enligt mig 

vara medvetna om de samhälleliga strukturer som ligger till grund för dem, då de ofta 

ger uttryck för en frustration gentemot omgivningens begränsningar. 

Det visar sig också att informanterna, särskilt när de var yngre, har upplevt svårigheter 

kopplat framförallt till hur deras kroppar ser ut. Samtliga informanter uppger att det 

har funnits någon form av strävan efter att passa in. Sara menar att hon i sex-

sjuårsåldern blev medveten om att det var något med hennes kropp som ansågs vara 

avvikande i omgivningens ögon. Hon ville därför dölja denna ”avvikelse”: 

”När det var sommar och jag hade kortärmat eller tunna kläder så hade jag alltid 

nånting som jag hängde över liksom här, över handen, typ som att jag gick och bar 

på en tröja. Och det ’hänget’, det var bara, enkom för att gömma.” 

Julia medger att det fanns tillfällen i tonåren då hon kunde känna avund gentemot 

andra personers utseenden. Även Emma berättar att hon som tonåring hade stunder 

när hon ville passa in, och kände sig osäker inför att använda permobil, då hon menar 

att folk kopplar ihop permobil med avvikelse i större utsträckning än rullstol. Något som 
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informanterna också påtalar i intervjuerna är att det dock är svårt att avgöra vilka 

känslor som härstammar varifrån. Eftersom funktionshindret är en del av identiteten 

kan det mycket väl ha spelat roll i självkänsla och mående överlag – precis som att andra 

delar av identiteten kan ha haft inverkan. Det är dock rimligt ifall informanterna har 

internaliserat de skönhetsideal som finns i samhället precis som vem som helst. 

Skönhetsideal, som ofta utgår ifrån den överordnade gruppen (i detta fall personer med 

”normalfungerande” kroppar), kan därmed ha påverkat informanterna negativt. 

Tidigare forskning kring internaliserad rasism visar i relation till detta att 

utseendemässiga drag relaterade till vithet oftast värderas högre än utseendemässiga 

drag kopplade till andra hudfärger, vilket ofta gör att svarta personer lär sig att tycka 

illa om sina egna utseenden (Williams 2012, s 47; 149-151). Även om benägenhet till 

detta finns hos informanterna i denna studie, uppvisar de inga tydliga sådana tendenser. 

De vill istället mena att de inte har påverkats av skönhetsideal i större utsträckning eller 

på andra sätt än sina icke-funktionshindrade vänner.  

 

Funktionshinder som gruppidentitet 

Internaliserat förtryck påverkar inte bara den förtryckta individens självbild, utan även 

hur hon ser på andra personer inom samma grupp (Williams 2012, s 26-28; Campbell 

2009, s 22-23). Detta tema handlar om att informanterna, i likhet med sin relation till 

sig själva, har en tudelad relation till andra funktionshindrade personer. Å ena sidan vill 

man ofta ta avstånd från dem, å andra sidan upplever man en trygg samhörighet med 

andra funktionshindrade.  

Avståndstagande 

Samtliga informanter uppger att de någon gång på ett eller annat sätt har tagit avstånd 

från andra funktionshindrade personer. Frågan om avståndstagande uppkom sällan 

som ett spontant samtalsämne i intervjuerna, utan var något jag tydligt behövde lyfta 

för att få svar på, till skillnad från många av de andra intervjufrågorna. Jag uppfattade 

att det finns ett visst tabu kring att tala om skam och avståndstagande – dessa impulser 

ska man med fördel undanhålla. När det väl hade kommit på tal visade sig ämnet vara 



 

27 
 

välbekant för informanterna. Emma berättar exempelvis om sitt avståndstagande och 

menar att hon ibland har upplevt det som ett slags dubbelt utanförskap att ses 

tillsammans med en annan person i rullstol:  

”Jag tror att det har varit mycket på grund av att, ja men man sticker ut redan, 

och då ska man liksom bli vän med någon som också sitter i rullstol… då blir det 

såhär dubbelt upp.” 

Av liknande skäl menar Rebecka att hon ofta är snabb med att hävda inför andra att hon 

”inte är som alla andra funkisar” – utan att hon är en ”cool funkis”. Hon berättar att hon 

ofta har en stark känsla av att vilja motbevisa ”normalfungerande” personers fördomar 

genom att hävda och framhäva sina positiva individbaserade egenskaper istället för 

egenskaper kopplade till funktionshinderskapet. Samma slags avståndstagande har 

även funnits hos Sara, som berättar att hon undvek att åka på läger med andra 

funktionshindrade på grund av skammen att förknippas med andra funktionshindrade.  

Denna form av avståndstagande kan benämnas som horisontell fientlighet (översatt 

från horizontal hostility), och är ett symptom på internaliserat förtryck. Horisontell 

fientlighet handlar om att den underordnade gruppens medlemmar ser ner på, undviker 

eller attackerar varandra. Fientligheten uppstår genom att individer och grupper i 

samhället som skiljer sig från normen (i detta fall alla som inte har ”normalfungerande” 

kroppar) konstrueras som underlägsna gentemot den normerande gruppen. Detta leder 

till att personer som tillhör den ”underlägsna” gruppen lär sig att känna skam inför sig 

själva samt den egna gruppen. Att förknippas med sitt funktionshinder eller andra 

funktionshindrade innebär med andra ord att erkänna sin egen underlägsenhet 

(Williams 2012, s 93-96; Campbell 2009, s 16-25).  

En följd av detta är möjligtvis att informanterna ofta strävar efter att vara så ”normala” 

som möjligt. Rebecka hävdar exempelvis att det ses som en statussymbol att som 

funktionshindrad ha icke-funktionshindrade vänner, och har därför (framförallt som 

yngre) varit mån om att ha det. Julia kan ibland vara orolig att uppfattas som mindre 

intelligent än vad hon är när hon umgås med andra funktionshindrade, eftersom fysiska 

funktionshinder ofta förknippas med mentala funktionshinder. Sara valde länge att inte 

identifiera sig som funktionshindrad eftersom hon ofta kunnat dölja sitt 

funktionshinder och därmed framstå som ”normalfungerande”. Hon har också blivit 



 

28 
 

glad när hon i omgivningens ögon lyckats ”passera” som ”normalfungerande”. Ideal 

relaterade till ”normalitet” tycks alltså i hög grad ses som eftersträvansvärda, medan 

egenskaper förknippade med funktionshinderskap upplevs som negativa. Den status 

som förknippas med den överordnade gruppen leder enligt tidigare forskning ofta till 

att det är nödvändigt för den underordnade att lära sig vad som krävs för att så gott som 

möjligt leva upp till normen. Efter att omgivningens negativa attityder har 

internaliserats av den underordnade individen blir det viktigt för henne att lära sig hur 

hon ska bete sig och se ut och vara för att betraktas som ”värdig” av omgivningen 

(Campbell 2009, s 24-29). Detta kan vi exempelvis se tendenser av i att Sara döljer de 

normavvikande aspekterna av sitt utseende för att framstå som ”vanlig”, samt i att 

Rebecka strävar efter att vara ”cool” för att motbevisa den generaliserade offerbilden 

som bevisligen finns av funktionshindrade. 

Strävan efter normideal tyder alltså på att det även hos personer som är 

funktionshindrade finns en negativ bild av vad det innebär att vara en funktionshindrad 

person. För att återkoppla till temat om negativt bemötande, kan oviljan att 

sammankopplas med andra funktionshindrade å andra sidan självfallet grunda sig i en 

frustration över att ständigt reduceras till en schablonbild av en funktionshindrad 

person, istället för att bli sedd som en egen individ. Det finns enligt mig en stor skillnad 

i att ta avstånd på grund av en önskan att bli sedd som en mångfacetterad person, och 

att ta avstånd på grund av den skam som ett internaliserat förtryck genererar. Campbell 

(ibid.) menar dock att avståndstagandet, på grund av de funktionsnormer som finns i 

samhället, ofta ofrånkomligen i någon mån handlar om en strävan efter att ”accepteras” 

av det dominerande samhället. Var gränserna går och vilka motiv informanterna har är 

dock svårt att avgöra.   

Enligt Williams (2012, s 80-88) sker strävan efter normideal ofta på bekostnad av 

självkännedom och kunskap om den egna gruppen. Detta är enligt mig dock svårt att 

detektera hos informanterna, då de i hög grad visar på en medvetenhet kring 

avståndstagandet. De tycktes förstå vad jag sökte efter när jag styrde in samtalet på 

deras relation till andra funktionshindrade. Detta indikerar att den horisontella 

fientligheten är vanligt förekommande, eller åtminstone förväntas förekomma 
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vanligen, i deras liv. Rebecka menar exempelvis att hon ibland på följande vis måste 

säga åt sig själv att inte skämmas över andra funktionshindrade: 

”Men skärp dig nu… Fan, du kan ju inte förakta dig själv. Alltså om du föraktar de 

andra så föraktar du dig själv.”  

Emma uttrycker i linje med detta att hon inte längre vill låta samhällets värderingar 

styra hur hennes relationer ser ut, och har under de senaste åren insett värdet i 

kontakten med andra funktionshindrade. Detta leder oss in på den samhörighet som 

funktionshinderskapet också kan frambringa.  

 

Ett tryggt rum 

I informanternas utsagor fanns, i kontrast till avståndstagandet, mönster i att uppleva 

en slags samhörighet med andra funktionshindrade personer. Flera av Rebeckas, 

Emmas och Julias närmsta vänner har någon form av fysiskt funktionshinder. I 

gemenskap med andra funktionshindrade tycks det enligt informanterna finnas ett 

särskilt samförstånd som är svår att finna i andra sammanhang. Denna samhörighet 

skapar en ”inomgruppslig fristad” där medlemmarna av en förtryckt grupp kan enas 

trots att yttre krafter försöker vända dem emot varandra (Williams 2012, s 100; 

Campbell s 24-25). Detta kan också ses som en slags subkultur, där den underordnade 

gruppen ”återtar” sin avvikande position och skapar en självvald ”vi”-känsla för att 

hantera och motverka samhällets motstånd. Exempelvis finns forskning som visar på 

att det finns en viss kulturell gemenskap bland teckenspråkstalare (Lindqvist & Sauer 

2007, s 30; 91-94; Campbell 2009, s 23-24). Trots att man har varierande intressen och 

bakgrund i övrigt finns det en ömsesidig förståelse gällande funktionshindret och 

utmaningar kopplade till det, som skänker informanterna en slags trygghet. Emma 

berättar om några av sina närmsta vänner, som precis som hon, använder rullstol:  

”Vi fattar varandra, och det är så jäkla skönt, för att... jag kan ju absolut prata om 

sånt med mina gående kompisar, […]  men det… vi har ju en connection i att vi kan 

ju fatta vad den andra menar tror jag på ett annat sätt.” 
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Sara antyder, omvänt, att hon i sitt liv saknat dessa ”trygga rum” att dela sina 

upplevelser av funktionshinder samt att utveckla den delen av sin identitet i, då hon 

aldrig egentligen haft någon kontakt med andra funktionshindrade.  

Vidare tycks informanterna även finna en styrka i sammanhang med andra 

funktionshindrade. Julia upplever att hon hade större politiskt inflytande när hon var 

ordförande för ett förbund kopplat till hennes sjukdom än vad hon tycker sig ha som 

enskild individ. Rebecka uppger att hon kan känna en slags kraft av att synas i grupp 

med andra funktionshindrade: 

”När det blir lite större, alltså när man syns så mycket att det inte går att undvika, 

då blir jag såhär "fuck it, nu jävlar ska vi synas!" […] Upp till kamp!” 

Sara, som inte känner så många andra funktionshindrade personligen, finner styrka i 

aktivistgrupper kopplade till funktionshinder på Facebook. Hon önskar dock mer 

omfattande organisering för att funktionshindrade enklare ska hitta varandra och 

kollektivt kunna engagera sig politiskt.  

Den samhörighet och styrka informanterna upplever i relation till andra 

funktionshinder går i hög grad emot den horisontella fientligheten som nämndes i 

föregående avsnitt. Detta, i kombination med att funktionshindret ofta upplevs som 

relativt oproblematiskt, tycks alltså motsäga tidigare forskning kring internaliserat 

förtryck, och visar på en större komplexitet av fenomenet. Williams (2012, s 54; 71) 

belyser detta då han menar att den förtryckta individen ställs inför ett val när hon möts 

av samhällets negativa behandling – antingen att passivt acceptera och internalisera de 

negativa idéerna, eller att aktivt göra motstånd mot dem och sträva efter förändring. 

Informanterna tycks i hög grad välja det senare alternativet. Även om de ibland tar 

avstånd från andra funktionshindrade, är de medvetna om att och varför de gör det, 

och verkar därmed arbeta sig mot en frigörelse från, snarare än en acceptans av, det 

internaliserade förtrycket.  
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Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka internaliserat förtryck hos unga fysiskt 

funktionshindrade kvinnor. Detta har gjorts genom att dels utröna vilka samhälleliga 

begränsningar ett utsnitt av denna urvalsgrupp upplever; dels genom att undersöka hur 

deras attityder till sig själva och andra tillhörande samma grupp ser ut. I detta avsnitt 

kommer jag att sammanfatta och diskutera resultaten på en mer generell nivå samt söka 

placera dem i en bredare kontext. Detta kommer göras genom att besvara studiens två 

frågeställningar. I samband med detta kommer jag även att beröra studiens 

metodologiska begränsningar samt ge förslag på framtida forskning. 

 

Vilket eventuellt negativt bemötande upplever informanterna från 

samhället?  

Det finns belägg för att funktionshindrade personers underordnade ställning i samhället 

främst beror på två former av förtryck: socioekonomiskt och kulturellt förtryck (Grönvik 

& Söder 2008, s 129; Young 2000, s 87; Smart 2001; DO 2014:2). Vid analys av 

informanternas utsagor som ligger till grund för denna studie fanns mycket riktigt 

mönster av upplevelser av såväl kulturella som socioekonomiska begränsningar. Det 

finns enligt informanterna en generaliserad föreställning i samhället av 

funktionshindrade som en homogen grupp av passiva offer. Genom att stereotypiseras, 

kategoriseras och utsättas för utpekande bemötande stämplas de som avvikare av sin 

omgivning. Informanterna hindras också från att delta i samhället i stort genom att 

exkluderas från arbetsmarknaden och göras beroende av samhälleliga stödinsatser för 

att kunna leva drägliga liv. Supporten från välfärdssystemet är ofta bristfällig och 

berövar dem på självständighet (Young 2000, s 72-74; Grönvik & Söder 2008, s 69; 

Smart 2001, s 211). Allmänt kan man säga att de inte bistås med det nödvändiga stöd de 

behöver för att ha möjligheten att delta i samhället på samma villkor som andra 

människor. Vad gäller upplevt förtryck bekräftar denna studie alltså i allra högsta grad 

tidigare forskning och statistik. De kulturella och socioekonomiska hinder som 

informanterna ger uttryck för i denna studie bidrar således inte med några nya 

perspektiv, men kan däremot ge bevis för och synliggöra problemen ytterligare.  
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Hur tar sig det negativa bemötandet uttryck i informanternas 

attityder till sig själva och andra i liknande livssituation? 

Studien ger grund för att konstatera att informanterna påverkas negativt av det 

bemötande de utsätts för. Bland informanterna uttrycks en känsla av maktlöshet i 

relation till samhället i stort, där de stundtals känner att de måste anpassa sig efter 

orättvisa situationer för att få den hjälp de behöver. De känner emellanåt att de är till 

last för sin omgivning, Detta orsakar självtvivel och många gånger accepterar de dessa 

orättvisa förhållanden istället för att ifrågasätta dem. Denna acceptans indikerar 

internaliserat förtryck (Williams 2012). Till följd av bristande stöd från samhället 

upplever informanterna ofta att vägen till att nå sina mål samt hitta sig själva är längre 

och krångligare än för andra personer. Samtliga informanter uttrycker att det vid någon 

tidpunkt funnits en strävan efter att passa in utseendemässigt, och samtliga har 

upplevelser av psykisk ohälsa. Huruvida detta bottnar i funktionshindret i sig, 

omgivningens bemötande, en kombination av dem två, eller helt andra aspekter, ligger 

dock bortom denna studies kapacitet att utröna. Att funktionshindrade personers 

psykiska hälsa är sämre än den övriga befolkningens är dock ett faktum 

(Folkhälsomyndigheten 2016), vilket gör detta till ett relevant ämne att undersöka mer 

ingående i framtiden. Vidare har informanterna också tidvis tagit avstånd från andra 

funktionshindrade på grund av den skam och det offerskap som förknippas med 

funktionshinderskapet. De har då velat undangömma kännetecken (utseendemässiga 

såväl som stereotypiska personlighetsmässiga sådana) relaterade till funktionshindret 

och istället strävat efter att framstå så ”normala” som möjligt. Viljan att passa in, psykisk 

ohälsa samt känslor av skam och maktlöshet utgör enligt tidigare forskning indikatorer 

på internaliserat förtryck. Avståndstagande från andra funktionshindrade, även kallad 

horisontell fientlighet, samt strävan efter ideal kopplade till ”normalitet” likaså 

(Williams 2012; Campbell 2009). Studien skulle därför delvis kunna påstås bekräfta 

tidigare forskning kring internaliserat förtryck i stort. Mer specifikt kan studien också 

bidra med ökade kunskaper om just internaliserad funkofobi.  

Studien visar dock även ett annat perspektiv på upplevelsen av funktionshinder, då 

informanterna delvis också tycks välja alternativa taktiker för att hantera omgivningens 

begränsningar. Funktionshinderskapet betraktas då ofta som en naturlig, relativt 
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oproblematisk, och ibland positiv del av identiteten och man väljer ofta att inte lägga 

någon större vikt vid yttre begränsningar. Informanterna upplever också en särskild 

samhörighet med andra funktionshindrade. Sammanhang med andra 

funktionshindrade blir ”trygga rum” där man kan dela erfarenheter och frustrationer 

samt finna styrka att motarbeta de orättvisor man utsätts för. Det tåls att diskutera 

huruvida dessa positiva aspekter motsäger tidigare forskning, då de inte tycks stämma 

överens med de tidigare nämnda indikatorerna för internaliserat förtryck, som är av 

negativ karaktär. Att uppleva funktionshinderskapet som oproblematiskt och att känna 

samvaro med andra funktionshindrade kan dock tolkas på ett annat sätt inom ramen 

för internaliserat förtryck. Informanternas positiva attityder kan tolkas som ett 

medvetandegörande av förtrycket och ses som ett sätt att ”gå bortom” internaliseringen 

av förtrycket. Liknande tendenser, angående funktionshinderskapet som 

oproblematiskt och som källa för samvaro och politisk kraft, finns dokumenterade i 

tidigare forskning (Williams 2012; Campbell 2009; Lindqvist & Sauer 2007; Barron 

1997; Smart 2001; Watson 2002). Detta är dock något jag anser bör forskas kring 

ytterligare då ett sådant motstånd kan agera värdefullt politiskt verktyg för att stävja 

förtryckande strukturer på sikt.  

Internaliseringsprocessen är en invecklad och undermedveten process, och är därmed 

svår att till fullo få grepp om. Det finns heller inget utarbetat empiriskt tillvägagångssätt 

utifrån vilket man kan undersöka processen (Williams 2012). På grund av detta 

funderade jag tidigt i forskningsprocessen kring om detta var ett rimligt teoretiskt 

perspektiv att använda. Ett möjligt alternativ hade varit att använda mer neutrala 

begrepp såsom ”diskriminering” eller ”negativ särbehandling” som det dessutom finns 

mer etablerad forskning kring. Det var dock ett medvetet val att hålla fast vid begreppet 

”förtryck”, då det enligt mig är värdefullt att betona den politiska dimensionen av 

strukturell diskriminering. Det bristande empiriska ramverket kring begreppet skapar 

dock självfallet problem med validiteten hos denna studie. Jag kan inte hävda att det 

faktiskt är internaliserat förtryck jag lyckats studera, eller om de slutsatser jag dragit 

beror på helt andra aspekter av informanternas liv. På grund av begränsningar i tid och 

omfång kan denna studie därmed knappast påstå sig ha fångat fenomenets fulla 

komplexitet eller alla värdefulla nyanser i informanternas upplevelser. För att 
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understryka detta har jag därför gjort en ansats att förhålla mig kritisk till och nyansera 

mina tolkningar och analyser. 

Trots att de kvalitativa intervjuerna som ligger till grund för studien har bidragit med 

värdefulla kunskaper, finns även problem med metodvalet. Det finns nämligen alltid en 

viss diskrepans mellan vad människor säger och hur de faktiskt agerar (Ahrne & 

Svensson 2015, s 53). I en studie med mer resurser hade det därför varit önskvärt att 

använda sig av en kombination av flera metoder för att få en mer heltäckande bild av 

det internaliserade förtrycket. Djupintervjuer hade då kunnat kombineras med 

exempelvis observationer, för att fånga fler aspekter av informanternas vardagliga liv. 

Studiens limiterade omfattning ledde också till ett bristande intersektionellt perspektiv. 

Hur funktionshinderskapet samverkar med andra delar av informanternas identiteter, 

exempelvis kön och etnicitet, blev följaktligen inte tillräckligt synliggjort. En annan brist 

är att studiens informanters funktionshinder skiljer sig åt så pass mycket att det kan ha 

påverkat eventuella skillnader och likheter i erfarenheter – ett perspektiv som gick miste 

i denna studie. Relevant att studera vidare kan därför vara skillnader i 

funktionshindrets visibilitet. Hur skiljer sig bemötande och internaliseringsprocess åt 

beroende på hur synligt funktionshindret är? I en studie med ett större urval hade 

sådana skillnader blivit enklare att urskilja. Att det internaliserade förtrycket tycks vara 

ett bekant och tabubelagt koncept hos såväl denna studies informanter som 

funktionshindrade överlag (Campbell 2009, s 20) indikerar dock att det är ett relevant 

ämne att bedriva fortsatt forskning på. 
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Bilaga 1: Introduktion av informanter 
 

 

  Informant 
 

Fysisk funktionsförmåga 
 

Intervjuer 

 

  Julia, 28 år 
 

Fick i barndomen en reumatisk sjukdom som innebär 
gradvis försämring av muskler och leder, vilket 
begränsar rörelseförmåga. Använder 
rullstol/permobil samt har assistans.  

 
Längd: 66 min 
 

Datum: 2018-04-25 

 

  Emma, 24 år 
 

Har medfödd benskörhet som har orsakat mycket 
smärta och benbrott. Använder rullstol/permobil.  

 

Längd: 56 min 
 

Datum: 2018-04-27 

 

  Sara, 31 år 
 

Föddes med Poland’s syndrom. Saknar bröstmuskel 
samt har inte full muskelstyrka på höger sida av 
överkroppen, vilket gjort att höger arm inte har 
samma finmotorik eller storlek som en ”normal” arm.  

 
Längd: 55 min 
 

Datum: 2018-04-27 

 

  Rebecka, 22 år 
 

Har en medfödd spastisk bilateral CP-skada, vilket 
innebär att hon är spastisk på båda sidor av kroppen 
och har sämre finmotorik än ”normalt”. Har även en 
synnervskada som försvårar synintryck. Använder 
rullstol och har assistans dagtid.  

 
Längd: 90 min 
 

Datum: 2018-04-30 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Berätta lite om dig själv 
Hur brukar du själv benämna ditt funktionshinder?  
Kan du berätta om ditt funktionshinder?  
Hur mycket skulle du säga att du identifierar du dig med det (nu och tidigare)?  
Hur är din attityd till ditt funktionshinder? Har det alltid varit så?  
Har du önskat att du inte haft ditt funktionshinder?  
Har du några upplevelser av psykisk ohälsa? Vad tror du den grundade sig i? 
Hur är din självkänsla? Självförtroende? Har det alltid varit så? 
Har du många vänner/bekanta som är funktionsnedsatta på ett eller annat sätt?  
Hur mycket gemenskap har du med/hur ofta träffar du personer som har samma/liknande 
funktionshinder som dig?  Har du nånsin känt att du vill ta avstånd?  
Vilka fördomar brukar folk ha om dig pga ditt funktionshinder?  
När känner du att samhället inte är anpassat efter dig?  
Om du tänker på kultur och media, vad tycker du om hur fysiskt funktionshindrade personer 
porträtteras?  
Har du något tydligt minne av diskriminering/kränkande/orättvis behandling?  
Hur har du reagerat på orättvist bemötande?  
Känner du någonsin att du begränsar dig själv i sociala sammanhang? Varför - för andras 
skull/din egen? 
Hur ser du på framtiden? (Känner du att du har samma möjligheter att uppnå vad du vill inom  
utbildning, jobb, familj/relationer som andra?  
Är du politiskt engagerad? Känner du att du har makt att kunna förändra något? 
 
Andra tankar/synpunkter?  
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Bilaga 3: Exempel ur kodningsprocess 
 
Tema Subteman Koder Citat 

 
 
 

 
 

Att uppleva 
förtryck – när 
omgivningen 
begränsar 

 

 
Att göras till 
avvikare 

 

 förväntas vara ett 
”offer” 

 känner sig utstirrad 

 klumpas ihop med 
andra 
funktionshindrade 

”När folk tittar, alltså, 
och blir äcklade av min 
kropp. För det tycker 
jag att jag ser, och det 
är inget kul, att höra 
barn som säger ’varför 
har du en 
monsterhand?’” (Sara) 

 
 
Brist på stöd och 
inkludering 

 

 svårigheter i arbete & 
utbildning 

 funktionsförmåga 
missbedöms eller 
ifrågasätts 

”Jag får inte ha så 
mycket assistans som 
jag tror att jag skulle 
behöva. För att alltså... 
för att jag inte har fått 
rätt tider från 
Försäkringskassan” 
(Julia) 

 
 

 
Funktionshinder 
som personlig 
identitet 

 
 
En naturlig del 

 funktionshinder bara en 
av många delar av 
identiteten 

 hjälpmedel/assistans 
känns naturligt 

”När jag pratar om min 
rullstol, då är det såhär 
’okej, jag använder en 
rullstol precis som ett 
par glasögon’.” (Emma) 

 

 
Annorlundaskap 

 

 vill passa in 

 vacklande självkänsla 

 känner sig som 
belastning 

”Samhället gör mig ju 
handikappad […] de får 
mig ju att känna mig... 
utanför normen på ett 
sämre sätt” (Rebecka) 

 
 
 

 
 
 
Funktionshinder 
som gruppidentitet 

 

 
 
Ett tryggt rum 

 

 trygghet och styrka i 
grupptillhörighet 

 förståelse 
funktionshindrade 
emellan 

”Vi fattar varandra, och 
det är så jäkla skönt, för 
att […] vi har ju en 
connection i att såhär vi 
kan ju fatta vad den 
andra menar tror jag på 
ett annat sätt” (Emma) 

 
 

 
 
Avståndstagande 

 
 

 skambelagt att umgås 
med andra 
funktionshindrade 

 status att förknippas 
med ”normisar” 

”Jag var väldigt mån om 
att få ut mig själv, för 
att jag kan också 
uppleva såhär som 
ingen pratar om 
[skratt], att det är... det 
är ju lite status att 
känna folk som går, till 
exempel” (Rebecka) 

 


