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Språk är mylla. 
Det är mjukt och levande som ditt eget liv,  
bär i sig avtrycken av det levande,  
av dess rörelser och strävanden. 
När vi odlar språket, 
är det vår frihet som växer,  
när vi räddar språket 
är det våra liv vi räddar. 
 
Vem äger språket? 
Den som brukar det,  
den som låter verkligheten växa 
ur dess fruktbara mull, 
den som låter tiden mogna  
i dess kornrika gröda.  
Det är i språket framtiden kommer oss nära,  
det är i språket det förflutna återvänder.  
 
Ensam äger ingen språket. 
Alla har vi vår rätt  
till vår del av språkets jord.  
Också de som står och trampar 
långt borta vid språkranden,  
också de som lever på den magra heden,  
den ordfattiga utmarken! 
Också de hör hemma, här inne,  
på de fruktbara fälten 
där verkligheten växer, 
gräsrik och grönskande. 
 
Språket är ett samordbruk, 
där finns inga orddrottar eller godsägare, 
inga fogdar eller befallningsmän. 
Vi är alla delägare i språket,  
vi är alla dagakarlar som gör våra 
korta dagsverken på språkets jord.  
 
                                          Sandro Key-Åberg (1976), Vem äger språket? 
 
 

  





Abstract 

The aim of this thesis is to explore and analyse lived experience of social categorisations 
such as intellectual disability, gender and age. The following overarching questions will 
direct the focus of the thesis, on how 13 middle-aged (aged 38-60 years) women and 
men who receive disability services according to the Act (1993:387) concerning Support and 
Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), describe their everyday life 
practices: In what way(s) are the social categorisations disability, gender, and age expressed in the 
interviews? How do the participants relate their lived experience of the social categorisation in relation 
to arenas such as work, family, and leisure time? How can this lived experience be understood in 
relation to the structures and conditions that form the institutions within the disability services? 

With a hermeneutic-phenomenological approach, the thesis is based on repeated 
audio- and video-recorded qualitative semi-structured interviews and field visits. The 
altogether 16 participants were divided into two groups: the main group consisted of 13 
adults and a reference group, which consisted of 3 younger informants (aged 25-29 
years). 

Despite political ambitions that state that people with disabilities should have 
opportunity to live like others, this thesis shows that their everyday life is, in fact, 
conditioned by institutional structures. The structures that conditions the disability 
services together with the social construction of disability, but also of age and gender, 
frames leisure time, social networks, family life, partnership, mobility (especially for 
women), and working life – in short, conditions the participants abilities to fulfil the 
expectations that are imbedded throughout the social construction of adulthood.  

The relationship with the labour force can be seen as an illustrative example: The 
ability to be part of a regular working force was central for the interviewees. However, 
the analysis showed that the work that was available for the participants, is a welfare 
state effort, that is situated in an intersection where a logic of care meets a logic derived 
from the open labour market, thereby creating a situation filled with contradictions. On 
the one hand, the informants felt an obligation to fulfil an almost Protestant work ethic. 
One the other hand, their work efforts are not acknowledged by society as work. On 
the one hand, daily activity is a voluntary right, on the other hand; the informants have 
little opportunity to relinquish this right, depending on the particular organisation of 
the disability services. The participants also expressed concerns about losing this work, 
a worry that can be seen as paradoxical in respect of their legislative right to daily 
activity.   

The analysis has highlighted how the participants, in many situations, suffer a 
disadvantageous position with regard to hermeneutical resources to make sense of their 
experience. They also face structural obstacles to fully live an adult life. This could be 
described as experiencing societal norms of what one is expected to live up to, but at 
the same time be deprived of real opportunities to fulfil these requests – thereby, to live 
a contradiction. Lived experience of intellectual disability, gender and age, can therefore 
be considered as being a lived experience of a conditional adulthood.  
 
Keywords:  
 
Intellectual disability, age, gender, social categorisation, lived experience, hermeneutical 
resources, structurally conditioned adulthood 
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Förord 

Det har använts många metaforer för att beskriva vad det innebär att skriva en 
avhandling: ge sig ut på en lång resa, genomgå intensivt födsloarbete eller bygga 
ett instrument. För mig kan avhandlingsarbetet bäst liknas vid att ge sig i kast 
med en stor väv utan att ha mer än modest kännedom om vare sig varp eller 
inslag. Inte heller är mönstret klart, så allteftersom får man tillägna sig olika 
tekniker och prova sig fram. Därför vill jag rikta mitt första tack till min älskade 
mamma Kaisa, Du som tidigt lärde mig vikten av att repa upp det redan gjorda 
och att trassel tålmodigt ska redas ut så att man kan prova igen, och igen. Så har 
den här avhandlingen vuxit fram, det ena har lagts till det andra, repats upp och 
gjorts om och mönstret framträdde först när arbetet var nästan klart.  

Att arbeta med denna stora okända väv har varit möjligt tack vare viktiga 
personer och betydelsefulla sammanhang. Jag vill först och främst tacka de 
personer som deltagit i intervjuer, tagit emot mig i sina hem och arbetsplatser, 
samt på andra sätt hjälpt mig tillrätta ute i olika verksamheter. Tack för att ni så 
generöst har delat med er!  

Det är två personer som mer än andra varit viktiga för arbetet, mina 
handledare: Lennart Sauer och Hildur Kalman. Jag kan inte med ord beskriva 
vilken förmån det har varit att få arbeta med er! Tack Lennart! utan din metod- 
och områdeskunskap hade arbetet med väven varit mycket svårare. Tack 
Hildur! utan din noggranna läsning och kloka kommentarer hade jag inte 
kommit så här långt. Att dessutom få ta del av Lennarts omtanke och Hildurs 
”eftertankesamtal” har lagt till en ytterligare dimension. Gemensamt har ni 
under hela avhandlingsprojektet förmedlat tillförsikt – guld värt när tvivlen 
gnager och mönstret är skymt. Under den här tiden har vi också haft möjlighet 
till andra samarbeten och jag har alltmer kommit att betrakta er som mina 
vänner.  

Vad vore väl en forskarutbildning utan doktorandkollegor? Det är med er, 
både tidigare och nuvarande jag har skrattat, diskuterat och reflekterat om och 
över avhandlingsskrivandet och doktoranderiets glädjeämnen och vedermödor. 
Ett stort tack vill jag ge Carina Markström, Petra Ahnlund och Elisabeth Moen 
för att jag fått dela både äventyr, mat och viktigt prat med er. Ett alldeles 
särskilt tack vill jag rikta till min käraste Sara Lilliehorn, för att du delat choklad 
och klokhet med mig. Och en sak till, med ditt varma skratt har du lyckats få 
solen att lysa även i mitt rum! Tack också Devin Rexvid, Karina Nygren, Liv 
Zetterberg, Mojgan Padjab och alla ni andra som jag har haft förmånen att dela 
doktorandtid med. 

Vår gemensamma hemvist är Institutionen för socialt arbete, denna ibland 
makalösa arbetsplats där kammarstudier emellanåt bryts av tänkvärda 
seminarier och oförutsägbara fikarumssamtal. Tack alla ni som delar vardag 
med mig, en vardag som skulle vara så fattig utan mångvetaren Marek, 
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underbara Anki, associationsrika Lars E, mina bästa Anna-Lenor, sköna 
Gudrun, sköna korridorsgrannar och… listan kan göras lång, så kort sagt: Tack 
Socialt arbete!  

Jag vill också rikta mig särskilt till en person som i avhandlingens slutfas 
kom att betyda mycket: Tack professor Johans Sandvin, Högskolan i Bodö, för 
att du vid slutseminariet gav mig värdefulla hjälpmedel att se det jag då ännu 
inte kunde se.  

Under den här tiden har jag haft förmånen att få resemedel för att medverka 
vid vetenskapliga konferenser, för det är jag studentkårens Kempe-fond 
(SJCKMS) och Umeå universitets Wallenbergmedel tack skyldig. På tal om 
resor, även tågkamrater har en del i avhandlingsarbetet. Tack Rune Berglind 
och Jennie Forsberg för att ni inte bara stått ut med min upptagenhet utan 
också orkat coacha mig. 

Mitt sista, men också största och varmaste tack vill jag rikta till min familj, 
eller ska jag kanske säga familjer? Här finns de utvidgade familjerna bestående 
av föräldrar, syskon, svärmor, svägerskor och svågrar, för att inte tala om alla 
sköna syskonbarn i alla åldrar. Här finns också min närmaste familj. Tack ni 
mina älskade barn, Joakim, Hanna och Rasmus, för att ni håller mig förankrad i 
världen. Jag älskar er mer än ni nog kan förstå, även när jag verkar vara i ett 
parallellt universum. Tack du älskade Thomas, för att du står vid min sida 
genom såväl avhandlingsarbete som födelsedagsfirande, och inte minst för att 
du bättre än jag själv förstår att jag behöver mycket mat. Nu kanske jag blir mer 
behjälplig, kanske – men först ska vi ha en lång fri sommar!  

 
                     Nordmaling april 2013 
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1 

Bakgrund, syfte och utgångspunkter 

Under en tv-dokumentär får vi som tittare ta del av ett programblad från Stora 
Annonsörsdagen 20111, programbladet avser att presentera både dagens 
hållpunkter och med några korta ord talarens sammanhang. Nedan presenteras 
ett utklipp (se hela programbladet i bilaga 1). 

 

 
 

Som ett gäng glada utvecklingsstörda ungdomar. Så presenteras den grupp vuxna 
personer som deltar i Glada Hudik-teatern2. Avsikten var inte att explicit 
presentera skådespelarna, det var bakgrundsinformation till en presentation av 
Pär Johansson, Glada Hudiks verksamhetsledare. Men bakgrundsinformation 
och icke-övertänkt tal åskådliggör också tankemönster, kulturella föreställningar 
om fenomen eller, som i det här fallet, (en grupp) människor. Ungdomar kan i 
överförd bemärkelse tolkas som ungdomlig, en i vårt åldersfixerade samhälle 
närmast hedrande beskrivning (K. Lövgren 2009). Att använda ordet ungdomar 
om dessa personer kan också tolkas som att personer med utvecklingsstörning 
inte riktigt räknas som vuxna kvinnor och män (jfr Bjarnarson 2004; Ineland, 
Molin & Sauer 2009; Carlson 2010). 
 
I den här avhandlingen sätts de sociala kategoriseringarna intellektuellt 
funktionshinder, kön och ålder i relation till varandra. Detta görs genom att ta del 
av och analysera erfarenheter förmedlade av kvinnor och män som har insatser 
enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), framförallt 
daglig verksamhet. Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för personer 

                                                        
1 Stora annonsörsdagen arrangeras av Sveriges Annonsörer, en intresseorganisation för landets annonsörer 
(www.annons.se/stora-annonsordagen-2011). Programbladet ingick i det avsnitt av uppdrag granskning som 
sändes 12/10 2011.  
2 Glada Hudikteatern är en del av Hudiksvall kommuns omsorgsverksamhet och är formellt en daglig 
verksamhet enligt LSS. De har genomfört flera uppmärksammade föreställningar.  
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som dels har bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning, och dels har 
svårt att erhålla förvärvsarbete och som inte utbildar sig3. Men det är vare sig 
funktionsnedsättning i sig eller verksamhetsformen som ställs i förgrunden. I 
fokus ställs levd erfarenhet av sociala kategoriseringar, förmedlade av personer 
som på olika sätt tar del av stöd och omsorg och därmed kommit att benämnas 
som personer med intellektuellt funktionshinder. 
  

Föreställningar om kön, ålder… och funktionshinder 

I alla sammanhang tillskrivs människor vissa egenskaper, bland annat 
kategoriserar vi omedelbart och omedvetet människor utifrån vilket kön vi 
antar en person har (Holm 1993). En annan tillskrivning är bedömning av ålder 
och därpå följande ålderspositionering (Ginn & Arber 1995). I vardagstanken är 
varje människa endera en kvinna eller man, dessutom kvinna/man i en viss 
ålder. Denna positionering har betydelse för vårt sätt att se, förstå och (be)möta 
denna person och dennes handlingar. De två kategoriseringspraktikerna är tätt 
sammanvävda: vad ålder innebär förstås utifrån tillskrivning av kön, likaså 
förstås kön utifrån ålder (Ginn & Arber 1995). Pojkar och flickor, kvinnor och 
män, gubbar och gummor betraktas, bemöts och blir tillskrivna 
uppförandenormer utifrån bekönad åldersposition.  

Men. Vad händer när man för in funktionshinder i ekvationen, eller utgår 
från förståelsen av funktionshinder? De tidigare så självtagna kategoriseringarna 
verkar bli ruckade, naggade i kanten. Det är inte uppfattningen om kronologisk 
ålder eller biologiskt kön som ruckas på, men det händer något med förståelsen 
av kön och ålder i relation till förståelsen av funktionshinder (se t ex Priestley 
2003a; Barron 2004a; Thomas 2006; Sandvin 2008).  

Förståelser av funktionshinder förmedlas till oss på många olika sätt, inte 
minst tar vi del av föreställningar om funktionshinder genom vardagliga samtal 
och i media. I en studie av SVT:s handikappdiskurser menar Karin Ljuslinder 
att tv-program där funktionsnedsättningar förekommer domineras av 
”normaliseringsuppvisningar, dvs. exemplifieringar av att funktionshindrade 
personer uppnått målen för det kulturellt accepterade normala” (2002, 2007, s 
226). Hon menar att dessa uppvisningar syftar till att framställa personer med 
funktionshinder lika normala som alla andra. Paradoxalt nog görs detta genom 
att huvudsakligen skildra det annorlunda och avvikande, samt hur personer 
med funktionsnedsättningar anstränger sig för att bemästra denna avvikelse. 
Resultatet av SVTs representationsstrategier är det mejslas ut stereotypa 
porträtteringar av personer med funktionshinder som ”hjältar, offer eller det 
eviga barnet” (Ljuslinder 2007, s 229).  

                                                        
3 Enligt 7 § LSS (SFS 1993/387) har personer som bedömts tillhöra personkrets 1 och 2, dvs. personer med 
utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd samt personer med betydande 
begåvningsnedsättning som uppstått i vuxen ålder, rätt till daglig verksamhet (enligt 9 § p. 9).  
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Det sistnämnda kan illustreras med flera exempel, ett får vi genom en tv-
dokumentär om teaterarbetare. I dokumentären görs en ”hemma-hos”-
presentation av en av de kvinnliga skådespelarna. Tv-kameran gör ett stort svep 
över rummet, vi får se soffa, soffbord och tv-möbel, och kameran zoomar sen 
in filmtitlarna i hennes videofilmssamling. Där står Walt Disney-filmer sida vid 
sida med filmatiseringar av Astrid Lindgrens böcker. Filmtitlar vi ofta 
kategoriserar som barnfilmer. Kameran liksom dröjer vid dessa filmer, nästan 
stannar upp, innan dokumentären fortsätter. Min tolkning av den långa 
fokuseringen är att den vill rikta tittarens uppmärksamhet på att det är 
barnfilmer som står där – som om de skulle säga något om kvinnan. Hon som i 
vissa sammanhang presenteras som utvecklingsstörd och medarbetare vid 
Glada Hudikteatern4, daglig verksamhet enligt LSS. Dokumentären i sin helhet 
kan beskrivas som en ”framgångssaga”, en skildring av hur dessa personer via 
teatern nu ”kommit ut i samhället”. Samtidigt är det svårt att tänka sig att ett 
reportage av någon annan kulturarbetare så ingående granskar dennes 
mediekonsumtion. En stereotyp används (återigen) för att porträttera en kvinna 
med intellektuell funktionsnedsättning.  

Nämnda illustrationer utgör några exempel på situationer där ålder i relation 
till personer med funktionshinder kommer till uttryck på ett sätt som avviker, 
skevar lite, gentemot hur konstruktioner av ålder (men även av kön) annars 
framträder. Ytterligare exempel kan hämtas från den massiva reklam som 
förordar pensionssparande. Otaliga bilder av hur ett lyckat och aktivt 
pensionärsliv ska iscensättas översköljer oss, bilder som också utelämnar något 
– eller några. Bilderna av det ”lyckade” eller ”goda åldrandet” inrymmer vare 
sig fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar (jfr Taghizadeh 
Larsson 2008a). Det är som att när det ”lyckade eller goda” skildras måste det 
avvikande sorteras bort, kvar blir bara tillsynes starka och friska människor.  

När personer med intellektuella funktionsnedsättningar skildrats har det 
företrädesvis varit med stereotypa beskrivningar av ”hjälplösa stackare som 
ingenting kan och som är helt beroende av andra människor” (Andrén 2011)5. I 
en debattartikel i tidningen Grunden6 menar Mats Andrén att media 
återkommande skildrar personer med intellektuella funktionsnedsättningar som 
”hjälplösa, mysiga och charmiga”. Det hjälplösa, men även mysiga i betydelsen 
(ofta avsexualiserat) gulliga kan tolkas som ytterligare inslag i (re)konstruktionen 

                                                        
4 Dessa illustrationer sätter Glada Hudik-teatern och dess verksamhet i fokus. Det är en tillfällighet som 
troligen kan tillskrivas det faktum att den verksamheten varit medialt exponerad under den här aktuella 
tidsperioden. Det är inte min avsikt att peka ut Glada Hudik-teatern som att de förmedlar en särskild 
föreställning om personer med intellektuell funktionsnedsättning. I många sammanhang betraktas de istället 
som framgångsrika när det gäller att utmana förgivettagna och förminskande föreställningar.  
5 Se också en artikel publicerad i Expressen 2011-03-11, där rubriken lyder ”Kassan kräver handikappade på 
581 000 kr”. Reportaget handlar om tre personer under flera år erhållit handikappersättning som 
försäkringskassan nu kräver tillbaka. De hade rätt till denna ersättning medan de bodde i föräldrahemmet 
men ersättningen har felaktigt betalats ut även sedan de flyttat till gruppbostad. Personerna i reportaget 
framställs som befinnande sig i en utsatt position mot en myndighet, och representeras av sina föräldrar. 
Tillgänglig på http://www.expressen.se/nyheter/kassan-kraver-handikappade-pa-581-000-kr/.  
6 Tidningen Grunden ges ut av Föreningen Grunden, en intresseförening för personer med intellektuella 
funktionshinder.   
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av intellektuellt funktionshinder i (en imaginär) evig barndom (jfr Bjarnarson 
2004; Carlson 2010), och som en kategori personer vilkas egenskaper hindrar 
etablerande av vuxenposition (jfr Priestley 2003a; Sandvin 2008; Siebers 2008).  

Den här avhandlingens forskningsprocess har också föranlett retrospektiva 
reflektioner över mina tidigare erfarenheter av att arbeta inom LSS-
verksamheter, framförallt angående hur ålders- och könslöst vi arbetade. Då 
bestod vardagen på gruppbostaden i stor utsträckning av kollektiva praktiker 
där kön och ålder sällan gavs betydelse utöver ett skämtande om ”fjällor” och 
fästmän, om ålderdom och skröplighet. Skämt bestående av stereotyper och 
inte sällan riktade till och om personer det så att säga var ”ofarligt” att skämta 
med (jfr Mallander 1999, s 296). Skämt om eventuella partners riktades till dem 
som aldrig varit i någon kärleksrelation och skämt om ålder riktades till 
personer med långt kvar till skröplighet. På det viset blev kön och ålder 
neutraliserat men också skymt.  

 

Syfte och frågeställningar 

Föreliggande avhandling rör sig inom ett forskningsområde där frågor om, och 
erfarenheter av, social kategorisering belyses. Övergripande placerar den sig 
därmed inom en tradition av funktionshinderstudier där perspektiv 
innefattande reflexiva och individuella livsprojekt (jfr Giddens 1997; Beck & 
Beck-Gernsheim 2002) sätts i relation till hur normaliserande praktiker formar 
föränderliga institutionella villkor för vilka slags liv som kan levas (Blomberg 
2006; Olin & Ringsby Jansson 2009). Forskningsområdet rör frågor om vad det 
innebär att växa upp i en tid som utmärks av en ökande individualisering, 
globalisering och att traditioner ges minskad betydelse och att göra detta inom 
och i relation till institutionella villkor inom handikappverksamheterna. Det vill 
säga, de möjligheter och/eller hinder som uppstår när övergripande ideologiska 
målsättningar ska förverkligas i handikappomsorgens och särskolans praktiker 
(Gustavsson 1999; Molin 2004a; Szönyi 2005; Blomberg 2006; Olin & Ringsby 
Jansson 2009; Olsen 2009).  

Tidigare studier där frågor om generation och ålder utgjort en aspekt har 
huvudsakligen fokuserat övergången från ungdomstid till att vara vuxen och 
omfattat relativt unga personer: skolelever eller det som beskrivs som unga 
vuxna (ex vis Gustavsson 1999; Olin 2003; Olin & Ringsby Jansson 2009). 
Genom att rikta fokus mot medelålder och vuxenskap vill föreliggande 
avhandling bidra med nya perspektiv.  

Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera levd erfarenhet av de 
sociala kategoriseringarna intellektuellt funktionshinder, kön och ålder. Med 
följande övergripande frågeställningar riktas fokus mot hur medelålders kvinnor 
och män som tar del av stöd enligt LSS beskriver vardagens praktiker:  

- På vilka sätt kommer de sociala kategoriseringarna funktionshinder, kön och 
ålder till uttryck i intervjuutsagorna?  
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- Hur kan intervjupersonernas berättelser om levd erfarenhet av de sociala 
kategoriseringarna i relation till arenor som arbete, familj, fritid och marknad 
förstås? 
- Hur kan denna levda erfarenhet förstås i relation till de villkor som omgärdar 
institutionaliserat stöd och omsorg?  
 

Med andra ord avser avhandlingen att analysera intervjupersonernas 
erfarenheter utifrån den strukturella position de har fått sig tilldelade, att ha 
blivit kategoriserad som en person med intellektuellt funktionshinder, det är 
inom denna position stora delar av vardagen görs. I studiens centrum befinner 
sig en grupp om tretton medelålders och tre unga kvinnor och män som har 
stöd och service enligt LSS, och med det blivit administrativt kategoriserade 
som personer med intellektuellt funktionshinder (Tideman 2000b, s 42). Under 
studiens genomförande hade intervjupersonerna, i varierande utsträckning, stöd 
via kontaktperson, bostad med särskild service och daglig verksamhet, den 
sistnämnda är den i studien vanligaste stödinsatsen7. Daglig verksamhet är ett 
stöd som i första hand8 riktar sig till personer som bedömts ha nedsättning i 
kognitiv funktionsförmåga. Jag har valt att utgå från denna administrativa 
definition då det riktar fokus mot funktionshinder som socialt konstruerat 
fenomen och erfarenheter av att ta del av, en över tid förändrad, 
institutionaliserad omsorg. De personer som har intervjuats för denna 
avhandling är från olika generationer, de äldsta är födda på tidigt 1950-tal och 
de yngsta under senare delen av 1980-talet. Sedan 1950-talet har föreställningar 
om intellektuellt funktionshinder och förståelsen av vad det innebär förändrats 
påtagligt, ävenså uppfattningen om hur stöd och omsorg ska organiseras (se bl 
a Söder 1992; Tøssebro, Aalto, & Brusén 1996; Färm 1999; Gustavsson 2000; 
Shah & Priestley 2011).  

 

Utgångspunkter 

Avhandlingen anlägger ett fenomenologiskt-hermeneutiskt perspektiv vilket 
bland annat innebär att den utgår ifrån att vi människor lever tillsammans i en 
vardagsvärld fylld av förgivettagna föreställningar. Vi föds in i och lever med en 
allaredan tolkad värld där vi så att säga övertar en värld av institutioner och 
samhällsordningar som vi också gör till vår egen. Det betyder att både de 
intervjuades och intervjuarens vardagsliv äger rum i sociala världar vars 
konstruktioner och institutioner, om inte annat påbjuds, tas förgivna och sällan 

                                                        
7 Av de inalles 16 personer som intervjuats tar 15 del av daglig verksamhet, en person innehar 
lönebidragsanställning.  
8 Detta sagt trots vetskap om att en del kommuner beviljar daglig verksamhet som LSS-insats också till 
personer med psykiska funktionshinder (tillhörande personkrets 3). Detta är ett förfarande som ligger i linje 
med LSS-kommitténs förslag (Socialdepartementet 2008, s 636), även om det inte fått genomslag i 
lagstiftning.  
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ifrågasätts. Det vetenskapliga arbetet innebär att gå utöver denna vardagsvärld 
och studera (ett utsnitt av) dessa förgivettaganden samt erfarenheternas villkor. 
För detta ändamål har också socialkonstruktionism och diskursanalys infogats i 
den analytiska ramen.  

Som utgångspunkt vill jag dock ge förhållandet till etik företräde. Etik i 
forskning innebär att återkommande reflektera över vad som görs, hur det görs 
och vad det i sin tur innebär för vilken kunskap som kan ernås (Kalman & 
Lövgren 2012). Forskning där personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar ingår, en grupp som i många sammanhang ses som en 
utsatt och marginaliserad grupp, aktualiserar särskilt vikten av etiska 
överväganden (se t ex Barron 1999; Folkestad 2000a; Sauer 2000). Genom att ta 
sig rätten att kategorisera/benämna någon som något riskerar man att 
ytterligare särskilja en grupp människor, att (återigen) framställa dem och deras 
situation som ett annorlundaskap (i betydelsen avvikande och icke-normalt) (jfr 
Chambon, Irving, & Epstein 1999; Gubrium & Holstein 2001; Staszak 2008). 
Det är, och har inte varit, min avsikt, vilket inneburit återkommande 
avvägningar. En sådan avvägning har handlat om balansen mellan att framställa 
intervjupersonerna och deras vardag som något särskilt, i betydelsen annorlunda 
i jämförelse med andra, och att framställa vardagen som så vanlig att 
framställningen riskerar att negligera de särskilda villkor som omgärdar denna 
vardag. Risken att stigmatisera en grupp har alltså vägts mot risken att negligera 
den nytta gruppen kan erhålla av en studie. 

 

Begrepp och dess användning   
Flera av de begrepp som redogörs för nedan kommer att utvecklas allteftersom 
i avhandlingen, och här diskuteras bara kort några begreppsanvändningar.  

Med de tre aktualiserade begreppen intellektuellt funktionshinder, kön och ålder 
avses tre av flera socialt och kulturellt konstruerade kategoriseringar vilka 
strukturerar samhälleligt liv och har betydelse för identitet och livsvillkor.  

Hittills har begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning använts som om 
de vore synonyma, parallellt har begreppet utvecklingsstörning förekommit. 
Dessutom har begreppen ibland föregåtts av tillägget personer med. Men vad och 
vilka är det då som avses med dessa begrepp? Det är ingen helt lätt fråga att 
besvara då betydelsen av begreppen har flera bottnar.  

Med utvecklingsstörning avses vanligen en signifikant nedsättning av 
intellektuell och adaptiv funktionsförmåga, samt att orsakerna till nedsättningen 
inträffat före utvecklingsperiodens slut (i Sverige före 16 års ålder) (Bakk & 
Grunewald 2004; Granlund & Göransson 2011; Schalock 2011; 
www.aamr.org). Enligt Robert L. Schalock bör utvecklingsstörning förstås som 
”a multidimensional state of human functioning in relation to environmental 
demands” (2011, s 231; se också Starke 2005; Socialstyrelsen 2007a; Arvidsson 
2009). Framgent används begreppet utvecklingsstörning framförallt i samband 
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med hur det används i tidigare studier och utifrån hur intervjupersonerna 
relaterar till begreppet.  

I övrigt försöker jag använda intellektuell funktionsnedsättning när det gäller 
personer och intellektuellt funktionshinder i mer övergripande diskussioner. Av 
språkliga skäl kan det dock variera något, dessutom är denna uppdelning av 
termerna inte helt oproblematisk. Med funktionsnedsättning leds tanken lätt till 
att det som beskrivs i huvudsak är knutet till egenskaper hos individen, vilket i 
och för sig överensstämmer med Socialstyrelsens definition: ”nedsättning av 
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”9. Det som inte framgår är i 
vilken omfattning en förmåga ska vara nedsatt för att betraktas som 
funktionsnedsättning. Funktionsförmågor befinner sig längs kontinuum mellan 
hög och låg grad av förmåga, vilket också kan betraktas som mänsklig variation 
(se t ex Söder 1999; Hydén, Nilholm & Karlsson 2003; Sandvin 2008).  

Variation i funktionsförmåga utgör ett tydligt exempel på hur det perspektiv 
man anlägger får betydelse för hur fenomen som funktionshinder förstås och 
förklaras (jfr Priestley 1998; Söder 2000; Gustavsson 2004a; Grönvik 2007). 
Vilka som kategoriseras som intellektuellt funktionshindrade beror på var 
gränser dras och vilka krav som anses behöva uppfyllas. Detta blir inte minst 
tydligt genom att det under senaste decennierna ”skett en kraftigt ökad 
kategorisering av personer med funktionshinder” framförallt genom en ökad 
inskrivning till särskolan och att neuropsykiatriska diagnoser ökat bland barn 
och unga (Svensson & Tideman 2007, s 195; se också Skolverket 2011).  

Varierande funktionsförmåga behöver i sig inte vara något problem, men 
under vissa sociala och kulturella förutsättningar definieras olikhet som 
problematiskt. Med problematisk olikhet avses här när och i vilken mån 
samhället i stort, och välfärdsstaten i synnerhet, ser sig föranledd att (re)agera. 
När olikhet blir identifierad som problematisk blir den föremål för organiserade 
sociala processer för att ”hantera problemet”, ett sådant exempel är 
handikappomsorg. Tillskapade institutionella ordningar inte bara ”tar hand om 
problemet”, de formar också de individer som tar del av dem (se Söder 1999; 
Gubrium & Holstein 2001; Hydén, Nilholm & Karlsson 2003; Järvinen & Mik-
Meyer 2003). Det ger att vad som ska definieras som (tillräcklig) nedsättning av 
olika kroppsliga funktioner i en välfärdsstat som Sverige i hög utsträckning blir 
en administrativ bedömningsfråga (se t ex Tideman 2000b). Den som på grund 
av nedsättning av funktionsförmåga bedömts ha vissa behov (som inte 
tillgodoses på annat sätt) ges rätt till stöd och service först när denne blivit 
definierad som person med funktionshinder (se också Solvang 2000b).  

I avhandlingen används begreppet funktionshinder för att beskriva och 
diskutera ”svårigheter som uppkommer i mötet med miljön” (Söder & Grönvik 
2008, s 6), det vill säga samspelet mellan situationella krav, miljöns utformning 
och individuella egenskaper (jfr Gustavsson 2004b; Shakespeare 2004). Mitt sätt 

                                                        
9 Socialstyrelsen kommenterar definitionen med: ”En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom 
eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 
skador kan vara av bestående eller av övergående natur”. 
(http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4182) 
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att använda termen inkluderar processer där omgivningens förväntningar och 
föreställningar medverkar till att funktionshinder uppstår (se Ineland, Molin & 
Sauer 2009, s 24-25). Detta medför en något vidare användning än den av 
Socialstyrelsen förordade där funktionshinder avser ”begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. 
Begränsning exemplifieras där med svårigheter att i vardagen klara sig själv och 
bristande delaktighet i olika sammanhang där delaktighet framförallt knyts till 
tillgänglighet10.  

Ytterligare ett begrepp är stundom i bruk, handikapp, vilket används 
framförallt i sammansättningar som handikappolitik och handikappomsorg, 
men också i linje med hur intervjupersonerna använder begreppet, då 
framförallt i betydelsen individuell nedsättning. Under intervjupersonernas 
levnadstid har detta begrepp skiftat karaktär ett flertal gånger, och även om 
Socialstyrelsen nu utdefinierat begreppet kvarstår det i deras begreppsapparat.  

Att i avhandlingens inledning skriva kvinnor och män är mitt sätt att tydliggöra 
att kön ges betydelse. Jag har valt att använda begreppet kön i betydelsen vara 
”bekönad”, det vill säga den tillskrift av kön som sker i samband med 
varseblivning/uppfattande av olika könskarakteristika och som kulturellt färgad 
kategoritilldelning vilken både omfattar och går utöver biologiskt kön (Kalman 
1996, s 215). Hur vi betraktar könskategorier och konstruerar föreställningar 
om vad det innebär att vara kvinna eller man är inte naturgivet, vilket Simone 
de Beauvoir pekade på då hon myntade sitt numera klassiska citat: ”[m]an föds 
inte till kvinna, man blir det” (1949/2006, s 325). Att använda de Beauvoirs ord 
om att ”man blir kvinna”, innebär inte att beskriva en process nästintill utan 
egen agens. Avhandlingen utgår från Candance West och Don Zimmerman 
(1987) framställning av hur vi alla via rutiniserade praktiker är inbegripna i att 
göra kön (doing gender). Raewyn Connell (2002) betonar också kön som ett 
görande genom att tala om genus som social praktik, en praktik vi utför både 
prövande och med glädje i aktivt identitetsarbete. Enligt Connell (2002) 
refererar denna sociala praktik konstant till människors kroppar och dessa 
kroppars aktiviteter. Samhället förhåller sig till kropparna och ”görandets” 
konsekvenser, både i individers privata liv och för mänsklighetens framtid. Med 
det avses att olika samhällsgrupper tilldelas olika utrymmen för att göra kön (jfr 
Kallianes & Rubenfeld 1997; Barron 2008; Grönvik 2008). 

Att ha varit, och vara i en ålder kan ses ofrånkomligt och det stora flertalet 
av oss, om vi inte fått annat besked, räknar med att vi ska uppleva nya åldrar. 
Den naturliga inställningen till ålder leder till föreställningen om ålder som 
något neutralt och kanske oproblematiskt (Sandvin 2008, s 64). Åldrar så att 
säga bara är, har varit eller kommer att komma. När ålder används mer explicit 
är det ofta med ett underförstått antagande om att det är ålder i form av 
åldrande eller hög ålder som åsyftas. Den innebörden återfinns även i den här 

                                                        
10 Tillhörande kommentar lyder: ”Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet 
och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i 
demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.” 
(http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4182) 
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avhandlingen, samtidigt vill jag argumentera för den vidgade användningen av 
begreppet ålder, där ålder också kan förstås som social praktik och 
kategoriseringsordning. Med social praktik avses hur åldersanspråk respektive 
ålderstillskrivningar förhandlas, formas och ges mening (jfr Laz 1998; Krekula 
2006, s 171-172; Närvänen 2009). Med det senare avses till exempel hur 
kronologisk ålder används för att beteckna livets gång räknad i år men också i 
relation till distribuering av ansvar och förmåner. Det innebär att kronologisk 
ålder har betydelse för förståelsen av livslopp som sekventiellt ordnade faser 
vilka relaterar till och reglerar strukturell positionering och tillträde till olika 
arenor (se Ginn & Arber 1995; Närvänen 2009). 

Det i syftet använda begreppet medelålder är vagt och vittomfattande, vilket 
också framgår av Nationalencyklopedins11 sätt att definiera medelåldern som en 
”levnadsålder mellan ungdom och ålderdom”12. Medelåldersbegreppets vaga 
definition fångar dock betydelsen av att vara mitt i – efter ungdomstid och före 
ålderdom. 

 

Avhandlingens fortsatta disposition 

Avhandlingen består av sammanlagt tio kapitel och följer en relativt traditionell 
struktur. I kapitel 2 presenteras det sammanhang inom vilket avhandlingen 
befinner sig, uppdelat i en historisk inramning och en forskningsöversikt med 
ett urval av tidigare studier. Kapitel 3 innehåller avhandlingens teoretiska och 
analytiska ramverk, där fenomenologi, socialkonstruktionism och feministisk 
teori utgjort huvudsakliga inspirationskällor. Centralt i detta kapitel är hur 
vardagsvetande och social kategorisering villkorar levd erfarenhet av 
funktionshinder, kön och ålder. I kapitel 4 redogörs för etiska och metodiska 
överväganden samt tillvägagångssätt. Från kapitel 5 påbörjas den så kallade 
resultatredovisningen, och inleds här med att utförligt presentera 
intervjupersonerna och de stödsammanhang de befinner sig i. I kapitel 6, 7 och 
8 beskrivs och analyseras hur levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, 
kön och ålder kommer till uttryck. I kapitel 9 sätts tre arenor: arbete, familj och 
fritid i centrum, och analysen av intervjupersonernas situation fördjupas. I det 
tionde och avslutande kapitlet förs en sammanfattande och reflekterande 
diskussion avseende hur intervjupersonernas levda erfarenhet kan förstås i 
relation till de villkor som omgärdar institutionaliserat stöd och omsorg.  

                                                        
11 http://www.ne.se/sve/medel%C3%A5lder?i_h_word=medel%C3%A5lder 
12 Samma källa definierar ungdom som att det endera handlar om ”det att vara ung, vanl. mellan ca 15 och 30 
år”, eller att det avser ”(gruppen av) unga personer i de (övre) tonåren el. tidig 20-årsålder” (www.ne.se 
[parenteser i original]). Begreppet ålderdom hänvisas till åldrande, en process som anges huvudsakligen äga 
rum mellan vuxen ålder och döden. 
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Sammanhang – omsorgshistoria och tidigare 
forskning 

Forskning inom funktionshinderområdet omfattar många olika perspektiv, men 
inte sällan utifrån att funktionshinder/funktionsnedsättning representerar ett 
”problem” som samhället så att säga behöver förhålla sig till. En 
forskningstradition menar att funktionsnedsättningar kom att betraktas som ett 
socialt problem först i samband med framväxten av det industrialiserade och 
kapitalistiska samhällsystemet med dess starka koppling till produktionsarbete 
(Oliver 1990, s 26; se också Carlson 2010). En parallell förklaringsmodell 
påtalar att funktionsnedsättningar redan innan industrialiseringen var 
uppmärksammade och särskiljda, då utifrån estetiska, och sedermera eugeniska, 
bevekelsegrunder, och att denna utveckling förstärktes genom kapitalismens 
produktionsideal (se Abberley 2002; Hughes 2002).  

Forskning med fokus på personer med funktionsnedsättning och deras 
livsvillkor har med det också stark koppling till handikappideologi och –praktik, 
och vice versa, ett förhållande som synliggörs också i föreliggande kapitel. Här 
har jag samlat för avhandlingen relevanta studier och kapitlet inleds med en 
nutidshistorisk översikt av handikappolitiska förändringar. Därefter följer ett 
urval av tidigare forskning samlat kring avhandlingens centrala teman: 
funktionshinder, ålder och kön.  
 

Omsorgshistoriskt sammanhang 

Ett inte alltför vidlyftigt påstående är att få samhällsområden genomgått så 
stora förändringar som välfärdsstatligt organiserat stöd och service till personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar (se t ex Tøssebro, Aalto, & Brusén 
1996; Söder 2003b; Grunewald 200913). Som framkommit tidigare är 
intervjupersonerna från olika generationer vilket innebär att de kommit att ta 
del av dessa förändringar under olika faser av livet. Huvudparten av 
intervjupersonerna kan sägas tillhöra en generation befinnande sig ”betwixt and 

                                                        
13 För en utförlig historisk skildring av omsorgsverksamhet för personer med utvecklingsstörning 
rekommenderas läsning av ”Från idiot till medborgare” (2009) och ”Utan talan” (1997), skrivna av Karl 
Grunewald. Författaren, tidigare medicinalråd och överinspektör vid Socialstyrelsen, har i ord och bild 
skildrat ett förändringsarbete där han också innehaft en central roll. 
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between”, det vill säga vuxit upp under en tid präglad av övergång från 
institutionsvård till alltmer öppna omsorger. Förändringar sker inte över en natt 
och tidigare institutionsvård färgade under lång tid de tidiga öppna omsorgerna. 
Att ta del av, och sedan lång tid ha tagit del av handikappomsorg innebär alltså 
att ha tagit del av hur övergripande ideologiska förändringar förändrat villkoren 
för vardagslivet, en vardag som historiskt varit skild från många samhälleliga 
sammanhang. 
 

Segregerat stöd, normaliseringsprincip och normalitet 
Parallellt med de äldre intervjupersonernas barndom (1950-talet) 
kännetecknades handikappomsorgen av en expansiv utbyggnad, och perioden 
mellan 1945 – 1960 beskrivs som en gyllene tidsålder för segregerat stöd14 
(Söder 1979; Tøssebro, Aalto, & Brusén 1996; Tøssebro 2004, s 16). De 
institutioner som skapades överensstämde med det Erving Goffman benämner 
”totala institutioner” där huvudparten av de intagnas liv organiserades och ägde 
rum inom institutionen (1973/1983; se också Tøssebro, Aalto, & Brusén 1996, 
s 49).  

Under 1960-1970-talen började institutionsboende som vårdform 
ifrågasättas, bland annat av den nybildade Föreningen för utvecklingsstörda 
barn, ungdomar och vuxna (FUB). En stor del av kritiken avsåg de allt större 
skillnaderna i livsvillkor mellan personer med utvecklingsstörning och övrig 
befolkning. Bengt Nirje, dåvarande ordförande i FUB, pläderade för en mer 
jämlik fördelning och år 1969 formulerade15 han normaliseringsprincipen: ”Som jag 
ser det innebär normaliseringsprincipen sålunda att man för de 
utvecklingsstörda gör tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som ligger 
så nära samhällets gängse som möjligt” (Nirje 1969/2003, s 15). Enligt Nirje 
skulle principen gälla alla utvecklingsstörda, oavsett grad av intellektuell 
funktionsnedsättning. Principens innebörd konkretiserade i åtta punkter 
avseende olika livsområden, bland annat förhållandet till vardagens och 
livsloppets temporalitet, samt materiella villkor i avsikt att tillgängliggöra en mer 
jämlik boendesituation. Värt att notera är att principens konkretion utgick från 
institutionsboende som dominerande omsorgsform (jfr Söder 2003a, b).  

Parallellt diskuterades andra synsätt på normalisering, till exempel att 
personer med funktionsnedsättningar skulle sträva efter att uppnå socialt 
värderade roller eller funktioner, ofta genom riktad träning och erövrande av 
kulturellt värderade symboler16 (Nirje 1969/2003; Söder 2003b; Grunewald 

                                                        
14 Följande översikt skildrar ett utsnitt av samhällslivet. Ideologiska och institutionella förändringar sker inte i 
vakuum, de tar färg av mer övergripande samhällsförändringar som dock inte beskrivs här.  
15 Bengt Nirje var inte ensam ”fader” till principen, framförallt nämns Niels Erik Bank-Mikkelsen, Danmark, 
som den som först formulerade tankegången om normaliserade levnadsvillkor för personer med 
utvecklingsstörning. Normalisering som handikappolitiskt begrepp återfinns redan under 1940-talet i 
dokument som rör politiska insatser för partiellt arbetslösa (Söder 2003a, b).  
16 Ett synsätt benämnt med ”social role valorization”, utvecklat av Wolf Wolfensberger (se bl a Nirje 
1969/2003). 
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2009). Vägledande för politiska och organisatoriska beslut i Sverige blev dock 
den konkreta och materiellt förankrade normaliseringsprincipen (Söder 2003a, 
b; Grunewald 2009). Det var levnadsvillkor som skulle förändras för att så långt 
som möjligt efterlikna ”normala”, det vill säga vanligt förekommande villkor. 
Det motsvarar den första av tre förståelseformer knutna till begreppet normalt i 
Magnus Tidemans (2000b, s 53) uppräkning: 1) normalitet som det vanliga, 
vilket avser en genomsnittlig eller statistisk normalitet. De två andra är, 2) det 
normala i form av de värderingar som är aktuella i ett visst samhälle vid en viss 
tid, en normativ normalitet, och slutligen 3) en medicinsk eller individuell 
normalitet där det friska, icke-sjuka är det normala, och där avvikande tillstånd 
behöver behandling för att uppnå eller återerövra normaltillstånd. Dessa tre 
former är sammanvävda och som vi kommer att se har de alla betydelse för hur 
funktionshinder uppfattas och förstås.   

Inom handikappomsorgen har frågan om normalt respektive avvikande ofta 
diskuterats. Flera menar att sökande efter vad normalitet är i praktiken byggde 
på och förde med sig antaganden om vad normalitet bör vara (Sandvin, Söder, 
Lichtwarck & Magnussen 1998; Solvang, 2000b; Tideman 2000a, b). Det 
innebar bland annat att betydelsen av normaliseringsprincipen med tiden 
försköts, från att normalisera materiella villkor i syfte att göra dem mer 
statistiskt normala, till att normalisering framstod som metod för att 
tillrättalägga vardagslevande efter kulturella normer (Sandvin et al. 1998). 
Normalitet och det som framställdes som ”normaliseringens tvång” kom att 
ifrågasättas allt mer (Söder 2011) och normaliseringsprincipen tappade en del av 
sin ideologiska/politiska lämplighet (jfr Söder 1992).  

 

Avinstitutionalisering, integrering och decentralisering  
Ideologiska och politiska förändringar innebar att de stora institutionerna allt 
mer framställdes som olämpliga miljöer och under 1970-talet påbörjade 
nedläggningen av dessa. Denna utveckling tog framförallt fart under senare 
delen av 1980-talet, och mellan 1980-1989 halverades antalet boende på 
institution. Åren mellan 1989 och 1993 skedde ytterligare en halvering av 
antalet institutionsplatser (Tøssebro, Aalto, & Brusén 1996; Grunewald 2009).  

Avinstitutionalisering och flytt till fysiskt integrerade (grupp)bostäder 
förväntades leda till ökad social integrering, det vill säga förväntningar om att 
när personer med utvecklingsstörning använde samma samhällsfunktioner som 
andra skulle de också komma att ingå i sociala relationer med andra (se t ex 
Tøssebro 2004). Flera studier visade att så blev inte fallet, och begreppet 
integrering kom att kritiseras. Begreppet användes vanligen i förhållande till 
särskoleelever och kritikerna menade att själva begreppet integrering implicerar 
segregerande processer. Kritiken innefattade diskussioner om att integrering 
föregås (och förutsätts) av ett sär- och avskiljande av elever, och att förfarandet 
därmed inte motsvarade en ambition om att alla människor, med olika 
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funktionsförmågor, ska ingå som en naturlig del av ett sammanhang 
(Regeringen 1991; Regeringens prop. 1999/2000:79).  

Under 1990-talet följde en omfattande decentralisering av ansvar för stöd 
och omsorg. Huvudmannaskapet skiftade från ett tjugotal landsting till mer än 
250 kommuner, och motiverades bland annat med att stöd och service skulle 
organiseras så nära medborgarna som möjligt17. Likaså flyttades ansvar för 
särskolan från landstingen till kommunerna. Denna decentralisering och 1994 
års rättighetslagstiftning har betraktats som en förutsättning för att personer 
med utvecklingsstörning ska inkluderas i lokalsamhället, bli till medborgare och 
därmed delaktiga i samhällslivet (Regeringen 1990, 1991; Tøssebro, Aalto, & 
Brusén 1996; Regeringens prop. 1999/2000:79).  

 

Delaktighet och Independent Living 
Delaktighet som betydelsefullt handikappideologiskt mål diskuterades mycket i 
samband med 1994 års handikappreform, och i målsättningarna för LSS 
framgår att verksamhet enligt denna lag ska främja ”full delaktighet i 
samhällslivet” (SFS: 1993:387; Molin & Gustavsson 2011).  

Delaktighet fick förnyad betydelse i samband med att Världshälso-
organisationen (WHO) 2001 antog en ny internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (Gustavsson 2004b; Molin 
2004b; Molin & Gustavsson 2011). Enligt ICF definieras delaktighet som ”en 
persons engagemang i en livssituation” och mäts genom att klassificera en 
individs faktiskt genomförda aktiviteter inom olika livsområden (Smedby & 
Dahl 2002). I Sverige betonas ett socialt perspektiv där delaktighet diskuteras 
med fokus på inkluderande/exkluderande miljöer (Molin & Gustavsson 2011), 
och beskrivs ”som ett samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska 
omgivning” (Molin 2004b, s 79). Martin Molin menar att tal om en slags allmän 
delaktighet inte är relevant då delaktighet är situationellt och bör bedömas inom 
olika domäner som till exempel skola, arbete och fritid. Han menar vidare att 
det krävs både interna (individens vilja och förmåga) och externa (tillgänglighet 
och tillfälle) förutsättningar för att delaktighet ska kunna komma till stånd 
(Molin 2004b). 

Krav om delaktighet, att alla ska ha rätt att ta del av samhället, har också 
rests av rörelser drivna av personer med funktionshinder, till exempel 
Independent Living och Grunden. Independent Living är en rörelse som arbetar för 
självbestämmande, autonomi och makt att forma sitt liv, och kan sägas främst 
ha tillvaratagit intressen för grupper med fysiska funktionsnedsättningar (se 
www.independentliving.org/; www.stil.se). Föreningen Grunden drivs av 
personer intellektuella funktionsnedsättningar och utryckte tidigare sitt motto 
med få, men patosfyllda ord: ”Vi strävar efter: Bättre livskvalitet; Bättre 

                                                        
17 Här som i många andra samhälleliga förändringar fanns också ekonomiska motiv, om än inte explicit 
formulerat.  
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självförtroende; Krossa förtrycket18. Med förtryck avses att personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar varit föremål för vad som kan beskrivas 
som paternalistiska strukturer där andra (ofta i välvilja) tagit viktiga beslut i 
deras liv.  

 

Tidigare forskning med fokus på funktionshinder 

Föregående avsnitt speglade en övergång mellan institutionsvård till 
självständigt boende, och en över tid förändrad syn på personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. I detta avsnitt beskrivs studier av hur 
handikappideologiska och -politiska strömningar på övergripande nivå tolkats 
och tillämpats på lokal nivå. Förändringarna inom handikappomsorgen 
betraktades som ett angeläget socialpolitiskt område och ett flertal studier från 
1990 och 2000-talen kom att intressera sig för livet i de nya gruppbostäderna 
(se bl a Färm 1990; Sandvin et al. 1998; Mallander 1999; Ringsby Jansson 2002) 
och hur politiska ambitioner om integrering och delaktighet tog sig uttryck i 
vardagliga praktiker (t ex Gustavsson 1999; Molin 2004a; Blomberg 2006).  

Funktionshinderforskningens starka koppling till politiska reformer har 
också problematiserats av dem som menar att det inte är forskningens uppgift 
att lösa dagsaktuella samhällsproblem, och att den bör vara fri från 
socialpolitiska nyttoaspekter för att istället inriktas på att förstå och förklara 
fenomenet funktionshinder (jfr Söder 2005a19).  

 

Normaliserande praktiker 
Ett tema för flera studier genomförda under senare delen av 1990-talet var 
huruvida avinstitutionaliseringen medförde förändrade villkor för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Genom en historisk exposé pekar Kerstin 
Färm på att synen på utvecklingsstörda som ”’socialt problem’ eller ’som andra’ 
i gemenskap med andra” är sociala föreställningar sprungna ur olika tidsepoker 
(Färm 1999, s 24, 364). En av studiens slutsatser är att vardagen kom att 
förändras och berikas för dem som flyttade från vårdhem till gruppbostad, att 
vardagen blev mindre ”personalig”, det vill säga anpassad för personalens 
behov och mer individuellt utformad.  

                                                        
18 Detta motto var tidigare anslaget i övre högra hörnet av deras websida. Denna försvann under vintern 
2011/12 och har ersatts av en längre programförklaring, se www.grunden.se [2012-09-11]. Kortfattat 
innefattar programförklaringen krav om frihet och självbestämmande, samt en ambition om att bryta 
fördomar och arbeta mot diskriminering 
19 Enligt Mårten Söder finns det i all social forskning fällor där forskningen riskerar att låsa in föreställningar 
och kategorier som försvårar ett övergripande projekt om att vidga omvärldsförståelsen. Han namnger tre 
sådana situationer: utvärderingsfällan, den normativa fällan och den övergripande samhällsideologiska fällan 
(2005b).  
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Gruppbostaden som samtidigt varande ett hem och en arena för omsorg 
undersöktes i en studie från Norge20. Enligt Johans Sandvin, Mårten Söder, 
Willy Lichtwarck och Tone Magnusson (1998) är gruppbostaden varken ett eget 
hem i traditionell mening eller den totala institution som Goffman avsåg, utan 
något eget. Centrala frågor på de studerade gruppbostäderna var vad som skulle 
betraktas som normalt och normala livsmönster, diskussioner där författarna 
menar att personalen lämnades utan vägledning. Istället blev diskussionerna 
grundade i en kombination av personalens common sense-uppfattningar om 
hur ett normalt liv ska levas och kulturella normer avseende tillräckligt bra, eller 
lämpligt för personer med utvecklingsstörning. Detta resulterade i en vardag 
som utmärktes av ”normaliseringsarbeid og ambivalens”. Normaliseringsarbete 
innebär att främja och upprätthålla normala livsmönster för personer som på 
grund av sin funktionsnedsättning har svårt att göra det på egen hand. Det 
arbetet förutsätter inte bara en föreställning om vad som är ”normalt liv” utan 
också en föreställning om att de boende är ”onormala”, det vill säga 
föreställningar om vari deras hjälpbehov består av och vad de behöver hjälp 
med. Personalens arbete för att främja ”normala” livsmönster inbegriper 
upprättande av regler och rutiner, dels regleringar av kollektiv samvaro men 
också nedtecknade i individuella planer. Hur dessa regleringar strukturerar 
vardagen blev särskilt tydligt i relation till tid och rum, hur tiden och rummet 
uppfattades och användes, och av vem. Författarna identifierade tre strategier i 
personalens arbete för att upprätthålla ”normalitet” i gruppbostadens vardagliga 
praktik: att instruera, övervaka och intervenera. Sammantaget visade det sig att 
detta normaliseringsarbete innebär aspekter av kontroll och disciplinering, en 
disciplinering mot det normala (jfr Söder 2000, s 46). Detta diskuterades också i 
termer av ambivalens där personalen uttryckte osäkerhet, dåligt samvete och en 
ambivalent inställning till den maktposition som omsorgsarbete också innebär. 
Sandvin et al. (1998) menar att ambivalensen speglar normaliseringsarbetets 
dubbla karaktär, där ett instrumentellt reflektivt arbetssätt trängs med intuitiva 
och förgivettagna föreställningar för att iscensätta det ”normala” livet.  

Aspekter av normaliserande praktik återfinns också i en studie av 
användning av gemensamhetsutrymmen på gruppbostäder av Elisabeth Olin 
och Bibbi Ringsby Jansson (2008). De fann tre olika förhållningssätt till 
gemensamhetsutrymmena: det restriktiva rummet med begränsat tillträde, det 
familjära rummet där personal och boende samlas för måltider och umgänge, 
och slutligen det neutrala rummet där man kan träffas i en lokal i anslutning till 
gruppbostaden. Enligt författarna fungerar de gemensamma lokalerna ”som en 
betydelsefull normaliseringsarena, en plats för socialisation och kvalificering” 
(2008, s 166). Med kvalificering avses att det var personalens förhållningssätt 
som styrde hur gemensamhetsutrymmena skulle utformas och användas, och 
de boende behövde förhålla sig till de regler som gällde för att kvalificera sig 
och få tillgång till dessa utrymmen. Författarna pekar också på risken att 

                                                        
20 Processen avseende avinstitutionalisering och uppbyggande av nya boendeformer i Norge och Sverige 
uppvisar stora likheter, se Tøssebro et al. (1996). 
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föreställningar om ett modernt singelliv och betoning av individualisering 
riskerar att undervärdera vikten av kollektiv gemenskap (Olin & Ringsby 
Jansson 2008).   

Normalisering, autenticitet och reflexivitet diskuteras i en studie av två 
handikappverksamheter, teater för personer med utvecklingsstörning och 
gruppboende för psykiskt funktionshindrade (Ineland & Sjöström 2007). 
Författarna menar att verksamheter utformas som imiterande verksamheter där 
det “normala” hemmet och arbetsplatsen iscensätts. Det beskrivs som en 
imitation där det normala framstår mer eftersträvansvärt än i ”vanliga” hem, det 
vill säga gemene mans hem (Ineland & Sjöström 2007; Sjöström 2008).  

Ovan nämnda studier utgör exempel på det Magnus Tideman avser med att 
handikappomsorgens praktik, och därmed vardagen för många personer med 
funktionsnedsättning, präglas av en normativ normalitet, att normalisering 
också handlar om en strävan efter att uppfylla kulturella värderingar (2000b; se 
också Solvang 2000b).  

 

Den ”första integreringsgenerationen” 
De intervjupersoner som är födda runt 1960/70-talet kan sägas tillhöra den första 
integreringsgenerationen, det vill säga en generation personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar som växte upp i en tid då begrepp som normalisering 
och integrering diskuterades. Under denna brytningstid blev det allt vanligare 
att personer med intellektuella funktionsnedsättningar växte upp inom den egna 
familjen och gick i skola på hemorten, vilket enligt Anders Gustavsson innebar 
nya förutsättningar för delaktighet (1999).  

I en studie av vardagstillvaron för personer med utvecklingsstörning fann 
Gustavsson (1999) att samtidigt som informanterna berättade om utanförskap 
och att betraktas som annorlunda, gav de uttryck för en stark tilltro till sin rätt 
till delaktighet. Denna tilltro, menar Gustavsson, tycks grunda sig i att 
informanterna utgår från erfarenheter av att erhålla stöd som social rättighet. 
Tillsammans med andra med likartade erfarenheter, med familj och personal 
skapas en kulturell tankegemenskap med ett speciellt perspektiv på personer 
med intellektuella tillkortakommanden. Ett perspektiv där svårigheter i sig inte 
förnekas men samtidigt motsätter sig uppfattningen om att svårigheter skulle 
innebära hinder för att förverkliga viktiga livsprojekt. Gustavsson menar att det 
centrala i tankegemenskapen är tilltron till att man tack vare svårigheter 
beroende på funktionsnedsättningen har rätt till stöd för att kompensera dessa 
svårigheter. Han menar att inom stödkulturen förstås stöd och insatser som 
kompensation snarare än hjälp (Gustavsson 1999).  

Denna stödkultur formar också ett särskilt sätt att förhålla sig till vad man 
tror man kan klara av, till kunnande och autonomi. Gustavsson illustrerar med 
nedanstående figur hur det i en persons bedömning av förutsättningar för att 
klara av en situation ingår bedömning av uppgiftens svårighetsgrad och av 
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individuell förmåga adderat med en förlitan till omgivningens stöd eller andra 
anpassningar. 

 
Uppgiftens svårighetsgrad 
 
Omgivningens stöd/anpassning  Kunna 
 
Individens förmåga 
 
Figur 1. Ett speciellt perspektiv på kunnande. Hämtat från Gustavsson 

(1999, s 86).  
 

”Ett speciellt perspektiv på kunnande” innebär att utöver att bedöma 
uppgiftens svårighetsgrad och egna förutsättningar också inkludera stöd som en 
integrerad och naturlig del i bedömningar av sin förmåga att klara vardagens 
uppgifter21.  

 

Nya livsmönster och identitetsanspråk växer fram  
Detta nya perspektiv på kunnande och rätt till stöd har också identifierat hos 
”den nya särskolegenerationen”. Med begreppet inkluderas två förhållanden: att 
andelen elever i gymnasiesärskolan mer än fördubblats och att flertalet av de 
”nya” eleverna befinner sig i en så kallad gränszon mellan grundskola och 
särskola22 (jfr Molin 2000a; Skolverket 2011). Mycket ”tyder på att denna grupp 
ungdomar har ett speciellt sätt att förhålla sig till sin vardag, både vad gäller 
skolan och i övergången mot arbetsliv och sysselsättning” (Ineland, Molin & 
Sauer 2009, s 110).  

Forskning där kategorisering och särskoletillhörighet studerats visar att 
särskolan kan vara både hindrande och möjliggörande (Molin 2004a; Bjarnarson 
2005; Szönyi 2005). Elever och före detta elever berättar om fördelar i form av 
trygghet, tillrättalagd undervisning och stöd, samtidigt som de beskriver att med 
särskoletillhörigheten följer ett utanförskap. Ett sätt att hantera upplevelser av 
att betraktas som avvikande är att utveckla olika strategier, bland annat att 
vanliggöra sina upplevelser (Molin 2004a, 2008; Szönyi 2005). Elever och före 
detta elever förklarade egna svårigheter med att deras situation kunde jämföras 
med hur det var för många andras, att de inte var är ensamma om att möta 
svårigheter, och att den ”vanliga” skolan inte kunde möta deras behov. 

                                                        
21 Ett måhända fånigt exempel på anpassning är hur många av oss använder datorer. När programmen är 
användarvänliga behöver vi inte omfattande kunskaper om hur datorerna egentligen fungerar. Anpassning till 
icke-datorkunniga användare räcker för att vi att vi ska uppleva oss kapabla att använda t ex 
ordbehandlingsprogram.   
22 Under perioden 1992/93 till 2010/11 ökade antalet elever i gymnasiesärskolan med 158 %, från 3 600 till 9 
300 elever. Ökningen var både numerär och i andel räknat (Skolverket 2011). Ökningen förklaras på flera sätt, 
bl.a. ökade teoretiska krav i grundskolan och försämrad kommunal ekonomi. 
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Gemensamt i flera studier avseende hur unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning uppfattar sig själva, sin situation och att ha blivit 
definierad som särskoleelev eller person med intellektuell funktionsnedsättning 
är att diskutera detta med utgångspunkt i teorier om sen- eller postmodernitet. 
Dessa studier utgår explicit från att i ett senmodernt samhälle ställs allt högre 
krav på att individer själva ska ta ansvar för sitt liv, att traditioner anses ha 
minskad betydelse för personers val och handlingar samt välfärdsstatens 
relativa tillbakadragande (Ringsby Jansson & Olsson 2006). I dessa studier 
identifieras och diskuteras yngre personers utveckling av nya livsmönster och 
strategier för att hantera vardagen, vilka kan sammanföras i tre övergripande 
kategorier (jfr Bjarnarson 2005; Ringsby Jansson & Olsson 2006; Olin & 
Ringsby Jansson 2009): 

 
• Hävda rätt att, tack vare sin diagnos, få stöd.  
• Något mittemellan, leva utanför stödsystemet och använda stöd när det 

passar. Att inte betrakta sig själv som stödberoende utan se behov av 
stöd som beroende på vissa omständigheter och högst tillfälligt. 

• Undvika eller visa ett starkt avståndstagande till både kategorisering och 
offentligt stödsystem.  

 
Denna kategori studier pekar på nya möjligheter att forma sina egna livsprojekt 
men också på en risk för marginalisering och ökad sårbarhet, framförallt för 
den grupp som tar starkt avstånd från stöd (Ringsby Jansson & Olsson 2006). 
Enligt Bibbi Ringsby Jansson och Sören Olsson levde flera i denna grupp i 
samhällets utkant, de var utan arbete eller annan dagverksamhet och periodvis 
bostadslösa. Detta ledde för några till mycket problematiska situationer, bland 
annat innefattande risk för kriminalitet och alkohol- eller droganvändande 
(2006, s 36). 

Med ett senmodernt perspektiv diskuteras identitet som ett individuellt och 
reflexivt val, med stor frihet att forma egna livsprojekt. Detta perspektiv kan 
problematiseras genom att studera förutsättningarna för att iscensätta reflexiva 
val, eller som Anthony Giddens uttrycker det: alla val är inte öppna för alla 
individer (1997, s 102). I en brittisk studie pekar Baron, Ridell och Wilson på 
att personer med intellektuell funktionsnedsättning ”have little opportunity to 
choose between different identities lacking the cultural, social and economic 
resources necessary to formulate and enforce such choices” (1999, s 497-98). I 
denna etnografiska studie följdes tre personer med Downs syndrom i åldrarna 
23, 33 och 43 år. Deras övergång från ungdom till vuxendom analyserades 
utifrån fyra vuxenmarkörer: oberoende avseende ekonomi och hushållssysslor, 
ingå i intim relation och slutligen utvecklande av personlig stil. Med flera 
exempel visar forskarna hur olika strukturer håller de tre personerna, oavsett 
kronologisk ålder, kvar i en slags evig ungdom där de inte tillerkändes 
vuxenstatus (Baron, Ridell & Wilson 1999). 
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Forskning om ålder, åldrande och ålderdom i relation till 
funktionshinder  

Tidigare forskning i relation till ålder och funktionshinder har enligt Eva 
Jeppsson Grassman (2008) framförallt fokuserat på åldrandets 
funktionsnedsättningar, det vill säga funktionsnedsättningar förvärvade relativt 
sent i livet. Detta förhållande har bekräftats vid egna sökningar med sökorden 
ålder respektive åldrande och funktionshinder respektive 
funktionsnedsättning23 (se också Hogg 1997; Walker & Walker 1998).  

Flera studier påtalar att personer med långvariga funktionsnedsättningar 
riskerar att hamna i marginaliserade positioner när de blir äldre eftersom äldre- 
och handikappomsorg ideologiskt fokuserat på olika förhållanden (se t ex Bigby 
1997; Hogg 1997; Walker & Walker 1998; Priestley 2003a; Thorsen 2003). 
Håkan Jönson och Annika Taghizadeh menar att skiljelinjen mellan handikapp- 
och äldreomsorg har sitt ursprung i förhållandet till arbetslivet. 
Handikappolitiken (och handikapprörelserna) har å ena sidan fokuserat på 
frågor som normalisering och delaktighet i relation till det ”normala” vuxenlivet 
där tillgång till, eller rätten till, arbete kommit att fungera som en central markör 
(Jönson & Taghizadeh 2006; se också Priestley 2003a, b; Sandvin 2008). 
Äldrepolitiken å andra sidan har fokuserat på ”normalt” eller lyckat åldrande 
(successful ageing), där användande av ett modernt aktivt pensionärsideal syftat 
till att motverka nedvärderande attityder mot äldre (se också Walker & Walker 
1998; Thorsen 2003; Taghizadeh Larsson 2008b).  

James Hogg (1997) poängterar att välfärdsstatens insatser bör utgå från och 
innefatta hela det sammanhang som personer med funktionshinder återfinns i, 
inte minst dessa personers erfarenhet av avinstutionalisering och normalisering 
(se även Priestley 2003a; Shah & Priestley 2011). Ett generationsperspektiv på 
till exempel boende (institution eller hemliknande miljö) och utbildning 
(segregerad respektive inkluderande) visar att situationen för dagens 60-åringar 
behöver belysas utifrån sina egna villkor och kan inte jämställas med situationen 
för yngre grupper som vuxit upp under andra villkor.  

 

Hur åldrande och äldre beskrivs… 
Åldrande definieras på olika sätt utifrån var i livet det handlar om, under barn- 
och ungdomstiden handlar det om utveckling och vid någon icke-definierad 
tidpunkt ses utvecklingsprocesser som nedräkning och inledning av ett icke-
önskat förfall (Calasanti & Slevin 2006). När och hur detta sker liksom andra 
vaga avgränsningar mellan i övrigt så välbekanta livsfaser förstås situationellt 
(Holstein & Gubrium 2000a; Mazzarella 2000) Det handlar i hög utsträckning 

                                                        
23 Sökningar gjordes också med de engelska motsvarigheterna, age och ageing, respektive disability, 
inkluderat olika trunkeringar. Funktionsnedsättning både motsvarar och inte motsvarar engelskans 
impairment, och det senare användes därför sparsamt i databassökningar.   
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om sociala och kulturella praktiker vilket inte minst blir tydligt i hur åldrande 
förstås på ett något annat sätt i relation till funktionshinder. Ett exempel är hur 
unga med rörelsehinder beskriver att de sammanförs med äldre med 
motiveringen att de är pensionärer. Ett annat exempel utgörs av processer där 
äldre med fysiska funktionshinder i samband med ålderspension transformeras 
från att vara funktionshindrade till att ”bara” vara gamla (jfr 
Socialdepartementet 2001; Priestley 2003a; Jönson & Taghizadeh 2006). 

I ett samhälle där individualitet fått ökad betydelse utmanar idén om att livet 
för äldre kan ta sig många olika uttryck stereotyper av äldre som grupp av (jfr 
Featherstone & Wernick 1995; Biggs 2001; Biggs och Daatland 2006; Calasanti 
& Slevin 2006; Jönsson & Lundin 2007). Samtidens fokusering på livsstil har 
medfört att det i och för sig talas om och erfars många olika vägar in i och 
genom ålderdomen, dock har detta inte lett till mindre uppfordrande 
föreställningar. Simon Biggs och Sven Olov Daatland menar att idén om det 
”goda åldrandet” ställer individer inför sociala förväntningar som kanske inte 
alls korresponderar med deras aktuella situation eller personliga potential (2006, 
s 2). 

I Social Identities across the Life Course undersöker Jenny Hockey och Allison 
James den övergripande frågan: hur kommer vi att veta att vi åldras? Åldrandet 
diskuteras där som en process som ”takes place behind our backs, creeps upon 
us and is not, therefore easily amenable to self-articulation” (2003, s 34). De 
beskriver hur identitetsskapande handlingar har betydelse över hela livsloppet, 
även i den senare delen av livet, och hur konstruktioner av livstrappor, -cykler 
och ”rites des passages” utgör grund för när och hur vi förhåller oss till att vara 
äldre. Med andra ord, livslånga identitetsprocesser har sin bakgrund i tidig 
socialisation:  

 
… therefore, that if, as we have been arguing, one’s sense of who one is 
arises in and through processes of social interaction then it is the family, 
traditionally regarded as the primary site of socialisation, which can be 
seen as one of the key contexts within which we come to know who we 
are as we age (Hockey & James 2003, s 157).  
 

Att veta något om hur det är att vara äldre och hur livets skiftande identiteter 
formas med tidens fortskridande, beror enligt författarna på hur familjen 
förhållit sig till möjliga, och inte möjliga, identitetskonstruktioner. Med det 
avser de att vad som är tillgängligt för barnet men också för övriga 
familjemedlemmar, det vill säga vilka positioner/identiteter som 
familjemedlemmar i olika åldrar har och tillåts att ha, har stor betydelse för vad 
som är möjligt att tänka om både nuvarande och framtida position (Hockey & 
James 2003). 

Diskussionen om livslånga identitetsprocesser blir särskilt intressant i ljuset 
av att många äldre med intellektuella funktionshinder vuxit upp med och under 
livet utvecklar relativt små sociala nätverk (jfr Färm 1999; Gustavsson 1999; 
Tideman 2000b; Walsh & LeRoy 2004; Umb-Carlsson 2005), ett förhållande 
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som skulle kunna innebära relativt färre möjliga identitetförhandlingar och 
identitetskonstruktioner.  

Åldrandet beskrivs av Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin som fyllt av 
”motsägelser och paradoxer”, och de menar att ett ”framträdande drag i det 
nutida västerländska samhället är […] att människor kämpar för långa liv men 
mot åldrandet” (2007, s 15 [författarnas kursivering]; se också K. Lövgren 2009; 
Sjölund 2012). Enligt författarna refererar vi ofta till en stereotyp föreställning 
om åldrandet som en process av sjukdom och kroppsligt förfall.  

Kampen med åldrandets uttryck åskådliggörs också som en konflikt mellan 
vad som förväntas följa av kronologisk ålder och upplevd ålder, att det finns en 
diskrepans mellan hur man känner sig och hur man föreställer att man ska 
känna i den kronologiska ålder man befinner sig i (se t ex Featherstone & 
Wernick 1995; Biggs 2001; Calasanti & Slevin 2006; Krekula 2006). 
Diskrepansen har diskuterats i termer av förnekande av (stigande) ålder, och att 
en inre kärna av självet upplever sig ung även om/när det yttre förändras (Biggs 
2004; Calasanti & Slevin 2006).  

Peter Öberg och Lars Thornstam (2001) tillfrågade 1 250 svenskar, 20-85 år, 
om sin upplevelse av ålder24. En majoritet av respondenterna angav att de både 
kände sig och såg yngre ut än kronologisk ålder, och både utseendemässigt och 
funktionellt uppfattade sig själva som yngre än andra i omgivningen (Öberg & 
Tornstam 2001). Vilka egenskaper är det då bedömningar avseende ålder utgår 
från? 

Åldersbedömning beskrivs som en komplex process där olika tecken vägs 
och bedöms i relation till varandra av Helle Rexbye och Jørgen Povlsen (2007):  

 
In assessing age in older persons (70+) the informants read age in a 
spread of stages and categories. Signs were continuously weighed against 
each other and age negotiated. The main age indicators were biological 
markers: skin, eyes, hair colour, but supplemented by vigour, style, and 
grooming, and related to accepted codes of appearance. However, 
though age assessing is a complex matter, it was striking how similarly 
the informants described the process, assessed the age of each older 
person in comparison to the others, and categorized the ageing signs. 
This suggests that their reading and interpretation of ageing signs were 
made on a basis of shared references (Rexbye & Povlsen 2007, s 73). 
 

De fann att informanterna gjorde relativt likartade bedömningar av ålder, och 
även i de fall där det skilde upp till fem år mellan olika informanters bedömning 
av en persons ålder så överensstämde bedömningarna av vem såg äldre 
respektive yngre ut (Rexbye & Povlsen 2007).  

                                                        
24 Öberg och Thornstam utgick från tre begrepp: Feel-age, Ideal-age och Look-age för att studera identitet i 
relation till erfarenheter av ålder och kroppsideal. Enligt författarna avser Feel-age täcka aspekter av 
psykologiskt fungerande, Ideal-age avser täcka frågor om önskad ålder men också normer rörande ålder. Med 
begreppet Look-age inkluderar författarna fysik och utseende. I bearbetningen av enkätmaterialet kopplades 
Feel-age till frågan ”In my inner self I feel as if I am … years old.” (2001, s 18).  
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… som något annat när det gäller personer med 
funktionsnedsättning  
Jag vill här uppmärksamma några förhållanden avseende åldrande/äldre och 
intellektuellt funktionshinder. En intressant notering är att de kronologiska 
åldrar som inkluderas i gruppen ”äldre” tenderar vara vidare definierad när det 
gäller studier där personer med intellektuella funktionsnedsättningar ingår än 
när det gäller andra grupper. I allmänhet verkar äldre användas för att beteckna 
tiden från 65 år eller motsvarande ålder för officiellt utträde från 
arbetsmarknanden (Bytheway 2005; Blaikke 2006). Dessutom har ytterligare 
kategoriseringar införts, till exempel ”unga äldre”, ”mellanäldre” och ”äldre-
äldre”, eller tredje och fjärde åldern (med referens till konsumtionssamhället). 
Emellanåt förekommer försök att definiera dessa åldrar i kronologiska år, att 
unga-äldre skulle motsvara åren 65-74 och att äldre-äldre är över 85 år 
(Bytheway 2005, s 368). Inga motsvarande ”äldre-indelningar” har återfunnits 
inom forskning om funktionsnedsättningar och åldrande.  

Istället diskuteras åldrande generellt, och först när man särskilt letar efter 
beskrivningar av den grupp som studerats framgår att studier av åldrande kan 
inkludera personer från fyrtioårsåldern, personer som utan funktionshinder 
skulle definierats som medelålders (se t ex Erickson, Krauss & Seltzer 1989; 
Bigby 1997, 2008; Hogg 1997; Walker & Walker 1998; Walsh & Leroy 2004). 
Denna vida äldredefinition kan vara relevant då viss forskning påtalar att 
fysiologiskt åldrande för gruppen personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar börjar tidigare än för andra (Bigby 1997; Holland 2000; 
Haveman et al. 2011). Samtidigt kan detta bli missvisande då ett tidigarelagt 
åldrande gäller vissa grupper och kanske framförallt gruppen personer med 
Downs syndrom.  

En annan aspekt är att åldrande och åldersuppfattning hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning ofta studerats med ett explicit antagande om 
att funktionsnedsättningen innebär svårigheter, vilket gör att fynden inte sätts i 
relation till annan forskning. Jag vill problematisera två fynd när det gäller 
åldrande i relation till intellektuellt funktionshinder. Ett exempel utgörs av en 
studie som visade att personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
uppfattade sig själva som yngre än andra och forskarna tolkade ”det yngre 
självet” som en följd av funktionsnedsättningen25 (Ericksen, Krauss & Seltzer 
1989). Med det riskerar man, som jag ser det, att förenkla att personer 
intellektuell funktionsnedsättning – liksom andra – har ett ambivalent 

                                                        
25 Erickson, Krauss & Seltzer (1989) artikel Perceptions of Old Age Among a Sample of Aging Mentally Retarded 
Persons, innehåller ingen definition av vad vare sig old age eller aging persons, inte heller anges något 
åldersspann för de 47 inkluderade informanterna. I metodavsnittet anges personernas medelålder till 62.38, 
men först i diskussion antyds att dessa kan vara ”in their forties or fifties […] in their sixties or seventies”. 
Detta är den enda beskrivningen av åldersintervallet hos informanterna och återfinns i samband med en 
diskussion om att det ändamålsenliga för 40-50–åringar att förneka sitt åldrande och att åldrandet borde angå 
de äldre informanterna mer än det tycktes göra.  
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förhållningssätt till ålder (jfr Öberg & Thornstam 2001). Ett annat fynd i 
studien var att informanter som i högre utsträckning än andra deltog i 
samhällsaktiviteter förutsåg åldersrelaterade förändringar. Ett fynd som jag 
menar som jag menar stärker tolkningen att den studerade gruppen, i mån av 
tillgång, förhåller sig till en delad kulturell referensram avseende ålder (jfr 
Öberg & Thornstam 2001; Rexbye & Povlsen 2007).  

En annan studie kan illustrera både en vid definition av äldre och ett annat 
fenomen – hur man kan tolka en grupps situation. En relativt stor studie 
omfattade 167 lindrigt utvecklingsstörda kvinnor från 18 länder i åldrarna 40-
70+ (Walsh & LeRoy 2004). Studien porträtterar dessa kvinnor som 
anmärkningsvärda överlevare och att de har ett gott åldrande (aging well). Analysen 
visar att kvinnorna hyser oro för framtida förändringar, lever på små medel 
som de önskar mer kontroll över, att deras nätverk bestående av familj och 
vänner initialt är små och krymper i takt med deras åldrande, och att de önskar 
en mer aktiv fritid. Dock uppger dessa kvinnor att de i huvudsak är glada och 
förmedlar en hög ”känsla av välbefinnande”, och det är denna som diskuteras i 
termer av ”aging well”. Studien är välgjord och bidrar med värdefull kunskap 
avseende hur stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning kan 
utvecklas. Men i ljuset av studiens övriga fynd finns det något nästan 
provocerande med slutsatsen aging well, framförallt eftersom studien inte alls 
problematiserar det John Eriksen och Siri Næss (2004) benämner 
”förväntansgap”. De pekar på vikten att också beakta vilka anspråk på livet som 
de tillfrågade bär med sig och beskriver hur svensk levnadsnivåforskning ställt 
sig kritisk mot att lägga tonvikt på grad av tillfredställelse (s 100). Att det finns 
risk för att ”… mäta de rikas missnöje och de fattigas fördragsamhet” 
(Socialdepartementet 2001, s 11).  
 

Forskning om kön och funktionshinder  

På vilka sätt har då kön/genus studerats i relation till intellektuell 
funktionsnedsättning? Några studier pekar på att forskning rörande 
funktionshinder ofta negligerat frågor om kön (se t ex Barron 2004a; Lövgren 
& Hamreby 2011) och att feministiskt inriktad forskning negligerat 
funktionshinder och med det osynliggjort betydelsen av funktionshinder som 
social (makt)relation (Barron 2004a, s 23-26). En forskningsöversikt utförd av 
Rannveig Traustadóttir och Kristjana Kristiansen (2004) visar att forskning på 
området domineras av emancipatoriska och upplevelsebaserade beskrivningar 
av hur det är att vara kvinna och leva med funktionshinder (jfr Helmius 1999; 
Traustadóttir 2004; Traustadóttir & Kristiansen 2004; Malmberg 2009), medan 
färre studier explicit belyser mäns erfarenheter (jfr Barron 2008, s 40; Wilson, 
Parmenter, Stancliff, Shuttleworth & Parker 2010). 
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Vara bekönad i omgivningens ögon?  
Ett flertal studier pekar på att i omgivningens ögon överskuggar 
funktionshindersidentitet andra möjliga identitetskonstruktioner (Barron 1997, 
2002; Helmius 2004; Traustadóttir & Kristiansen 2004; Thomas 2006; 
Malmberg 2009; Björnsdottír & Traustadóttir 2010). Det är framförallt 
funktionshindrade kvinnors situation som har belysts, bland annat att dessa ofta 
upplever motstånd och svårigheter inför inträde till traditionella roller som 
kvinna, maka och mor (jfr Barron 1997; Helmius 2004). Att inte erkännas som 
varande kvinna och att samtidigt leva med en värld av kvinnlig underordning 
beskrivs motsägelsefullt, å ena sidan som dubbelt förtryck, å andra sidan som 
befrielse från könsmaktstrukturer (se Helmius 1999; Barron 2008, s 33-35).  

I en studie av intellektuellt funktionsnedsatta fäders erfarenheter av 
familjeliv och servicesystem pekar Hanna Björg Sigurjónsdottír (2004) på hur 
välfärdsstaten ofta misslyckas med att inkludera fadern i familjestöd. Fäderna i 
hennes studie upplevde sig motarbetade av välfärdsstaten då stödet fokuserades 
kring moder-barnrelationen.  

En uppföljning av kommunalisering av särskolan och särskilda omsorger i 
Hallands län fann att ”en del av de könsbundna skillnader som är betecknande 
för övriga befolkningen också är giltiga inom gruppen personer med 
utvecklingsstörning”, framförallt i relation till hushållsarbete, val av 
sysselsättning och sociala kontakter (Tideman 2000b, s 126). Detta resultat 
diskuterades i termer av att det dels fanns ett samband med funktionsförmåga 
(av de personer som ingick i studien hade gruppen män mer omfattande 
funktionsnedsättningar än gruppen kvinnor) och att det dels berodde på att 
personal har olika förväntningar på kvinnor och män när det gäller 
hushållsgöromål och sociala relationer.  

Ett antal studier har visat på bekönade mönster i relationen mellan arbete 
och intellektuellt funktionshinder (Reid & Bray 1997; Shearn, Beyer & Felce 
2000; Båtevik & Myklebust 2006). I en norsk studie fann Finn Ove Båtevik och 
Jon Olov Myklebust (2006) skillnader avseende tillträde till arbetsmarknaden 
för före detta särskoleelever. Vid 23-24 års ålder hade fler män än kvinnor 
arbete, medan många av kvinnorna fått barn och därmed senarelagt sitt inträde 
på arbetsmarknaden. Andra studier pekar också på könsstereotypa mönster 
avseende form av arbete alternativt sysselsättning för kvinnor respektive män 
med intellektuella funktionsnedsättningar (Reid & Bray 1997; Tideman 2000b; 
Umb-Carlsson & Sonnander 2006). Kvinnor är oftare sysselsatta inom 
serviceområdet medan män oftare har arbete inom produktion, transport och 
utomhusarbeten.  

Ovanstående kan kontrasteras mot vad Öie Umb-Carlssons och Karin 
Sonnanders (2006) fann i sin undersökning av levnadsvillkor för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning i en mellansvensk kommun. Deras studie 
visar färre könsrelaterade skillnader för kvinnor och män med 
utvecklingsstörning än för befolkningen i övrigt. Författarna diskuterade sina 
fynd i termer av att de var bemötta som könsneutrala personer (treated as gender-
neutral person) snarare än som kvinnor och män med individuella preferenser.  
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Funktionshinder och sexualitet genom 1900-talet 
Funktionshinder och sexualitet är ett område som omgärdats av tystnad, och 
studier visar att personer med funktionsnedsättning sällan har betraktas som 
vare sig bekönade eller sexuella subjekt (Grönvik 2008; se också Helmius 1999; 
Malmberg 2009). Tystnaden har dock inte varit total. När sexualitet hos 
personer med olika formar av funktionsnedsättningar uppmärksammats har det 
präglats av hög grad av kontroll, heteronormativitet och att sexuella uttryck 
förstås olika beroende på individuellt kön (Mallander 1999; Grönvik 2008).  

Ett exempel på det sistnämnda diskuteras i Ove Mallanders (1999) studie av 
livet på gruppbostad. Han menar att sexualitet bland kvinnliga brukare 
ignorerades medan sexuella uttryck hos manliga boende uppmärksammades. 
Inte sällan sågs dessa som problematiska men hanterades för det mesta 
pragmatiskt genom att den aktuella mannen hänvisades till sin lägenhet. Även 
en studie utförd av Nathan Wilson, Roger Parmenter, Roger J. Stancliff, Russell 
P. Shuttleworth & Desrae Parker (2010) pekar på att när det gäller personer 
med intellektuell funktionsnedsättning tenderar deras sexuella uttryck att tolkas 
olika beroende på kön. De menar att när det gäller män definieras sexuella 
uttryck som problematiska, medan sexualitet hos kvinnor i motsvarande 
situation diskuteras i termer av sexuell hälsa och reproduktion.  

Parallellt med föreställningar om asexualitet har personer med intellektuella 
och psykiatriska funktionsnedsättningar betraktats som promiskuösa och som 
potentiella sexuella förövare, vilket historiskt inneburit att deras sexualitet 
kontrollerats, bland annat via könssegregerad totalitär institutionell ordning och 
en omfattande steriliseringspraktik (Färm 1999; Engwall 2000; Grönvik 2008). 
Enligt Kristina Engwall (2000) har föreställningarna om promiskuöst beteende 
haft stor betydelse för hur sinnesslövård och sedermera omsorger för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar organiserades. Hon menar vidare att 
fortfarande finns föreställningar om att personer med utvecklingsstörning ”har 
en annorlunda sexualitet och i högre grad än andra människor styrs av drifter” 
(Engwall 2004, s 79). Detta visar sig dels i att kvinnor med utvecklingsstörning 
inte tas på allvar när de berättar om sexuella övergrepp, och dels genom att 
samhället har svårt att hantera frågor om föräldraskap när det gäller personer 
med utvecklingsstörning (se också Areschoug 2005; Traustadóttir & 
Sigurjónsdóttir 2008; Starke 2011). 

Även Gisela Helmius (2004) diskuterar föreställningar om sexualitet och hur 
dessa kommer till uttryck, till exempel i skolans sexualundervisning. Hon pekar 
på att pojkar lärs att sexualisera emotioner och kärlekskänslor, medan flickor 
lärs att emotionalisera sexuella lustkänslor. Helmius menar att flickor oftare 
bemöts av en restriktivare sexualmoral där negativa aspekter av sexualitet, 
såsom oönskad graviditet, sjukdom och övergrepp, ställs i fokus medan det är 
mer tyst om sexualitet som lust och glädje. Detta förhållande blir enligt henne 
särskilt tydligt när det gäller flickor/kvinnor med funktionsnedsättningar 
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genom att denna tystnad i kombination med en strängare sexualmoral gör att 
flickor/kvinnor med funktionsnedsättning möter fler hinder i sin sociosexuella 
utveckling (2004, s 111-112; se också Grönvik 2008). 

 
Sammanfattningsvis pekar forskningsgenomgången på att föreställningar om 
funktionsnedsättningar under intervjupersonernas livslopp fått nya innebörder 
och ändrat karaktär, så också den institutionaliserade omsorgen. De ideologiska 
förändringarna kan sammanfattas med begreppen segregering, 
avinstitutionalisering, delaktighet och rätt till egna livsprojekt. Denna 
förändring är också skildrad via studier av hur handikappomsorgens 
sammanhang skapar särskilda vardagsförutsättningar för de personer som tar 
del av detta stöd. Forskningsöversikten har lyft fram studier som visar på 
normaliserande praktiker, tankegemenskaper och spänningsförhållanden mellan 
att forma sitt eget liv och vara i behov av stöd.  

I relation till ålder och kön visar ett flertal studier att föreställningar om 
funktionshinder tenderar att överskugga och/eller förändra förståelsen av dessa 
kategoriseringar. Detta åskådliggörs dels genom att peka på att i studier där 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar ingår betraktas ålder och 
åldrande på ett annat sätt än i många andra (gerontologiskt inriktade) studier. 
Ett annat exempel utgörs av studier som visar att personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar sällan betraktats som vare sig sexuella eller könade 
subjekt. Däremot visar historiska studier att framförallt kvinnor med 
(intellektuella) funktionsnedsättningar genom historien omväxlande har 
betraktas som promiskuösa respektive asexuella, omväxlande som ett hot mot 
samhället och i behov av kontroll respektive beskydd.  
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3 

Ram – vardagsvärld och social kategorisering 
villkorar levd erfarenhet 

Av inledningen framkom att avhandlingen utgår från intervjupersonernas 
position – uttryckt som att de administrativt är definierade som personer med 
intellektuellt funktionshinder. I många avseende är det i förhållande till denna 
position intervjupersonerna lever sin vardag, och med det gör kön och ålder. 
Forskningsöversikten visade hur föreställningar om funktionsnedsättning 
tenderar att överskugga och/eller förändra förståelsen av kategoriseringar som 
kön och ålder, och vidare att studier avseende generation och ålder till största 
delen uppmärksammat transition från ungdom till vuxen. Det framstår därför 
som angeläget att fästa uppmärksamhet på medelålders personer och hur de 
sociala kategoriseringarna kön, ålder och funktionshinder kommer till uttryck. 
Det kan liknas vid att studera ”försummade skärningspunkter […] för att visa 
på komplexiteten i den levda erfarenheten” (McCall 2005, s 33). Med 
skärningspunkter avses hur kategoriseringsordningar som funktionshinder, kön 
och ålder påverkar och påverkas av och genom varandra, i en, enligt Leslie 
McCalls språkbruk, intrakategorisk komplexitet26.   

I föreliggande kapitel redogörs för avhandlingens teoretiska och analytiska 
ram. Det inleds med ett avsnitt som sätter tolkningsramar och förgivettagen 
kunskap i centrum, därefter följer en presentation av ett urval av teorier och 
modeller avseende funktionshinder, kön och ålder. I kapitlets avslutande del 
diskuteras hur levd erfarenhet kan studeras.  

 

Kropp, kategorisering och språklig praktik  

Avhandlingens fenomenologiskt-hermeneutiska tillnärmelsesätt riktar fokus 
mot erfarande, tolkande och handlande subjekt vars erfarenheter och 
handlingar tar form av och görs inom strukturer och diskursiva ordningar av 

                                                        
26 Med användande av intra-kategorisk vill jag ansluta till hur Karen Barad (2008) diskuterar intra-aktion i 
relation till det vanligare interaktion. Barad använder beteckningen intra för att poängtera att det inte är frågan 
om avgränsade enheter som krockar med varandra, utan fenomen som i sitt samspel genomtränger och 
förändrar varandra (se också Lykke 2005). En metafor för intraaktion kan vara ett brödbak. Degens 
ingredienser blandas, reagerar och transformeras i och genom varandra beroende på variation både i 
omgivande miljö och varje ingrediens egenskaper. Ingen av ingredienserna finns kvar i sin ursprungliga form 
oavsett resultatet av detta brödbak, de har snarare gått upp i varandra.  
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både övergripande och mer avgränsad karaktär. Med denna utgångspunkt 
inbegrips en kroppslig dimension i förståelsen av de tre kategoriseringarna. Det 
är via en kropp av kött och blod vi människor lever i världen, en kropp som 
kan erfara och bli erfaren, se och bli sedd, beröra och blir berörd. Vi både är 
och har en kropp, varför kroppen utgör både subjekt och objekt (se Merleau-
Ponty 1999). Med andra ord, det är medelst kroppen vi är i och till världen (jfr 
de Beauvoir 1949/2006; Bartky 1990; Heinämaa 2003). Kroppar tillskrivs 
egenskaper (som kön, ålder, funktionsförmåga) och förstås av andra, men också 
av oss själva, via internaliserade kulturella och sociala tolkningsscheman (Schütz 
1953/1999, 32-35, 78; se också Keat & Urry 1975). Genom att vi föds in i en 
allaredan tolkad värld socialiseras vi tidigt i att se och förstå objekt, fenomen, 
handlingar, tankar, känslor etc. utifrån eller med de tolkningsscheman som är 
tillgängliga för oss. Dessa tidiga tolkningsramar konstituerar vår förgivettagna 
vardagsvärld mot vilken vi vanligen inte förhåller oss undersökande, 
reflekterande eller analyserande till, den så att säga bara är fram till dess vi får 
anledning att ompröva den (jfr Schütz 1953/1999, s 38; Skjervheim 1976/2001; 
Thornquist 2003).  

Tolkningsscheman kan också förstås som diskurser, som med en vid 
definition kan sägas vara bestämda ”sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 7). Med bestämda 
(obs! pluralformen), betonas förekomst av samtidiga, såväl samverkande som 
konkurrerande, tolkningsscheman, vilka kan vara mer eller mindre övergripande 
respektive avgränsade. I avhandlingen har detta behandlats utifrån att jag och 
intervjupersonerna i våra respektive vardagsvärldar tar del av och delar några 
tolkningsscheman medan andra mer eller mindre explicit tillhör våra respektive 
sammanhang.  

Diskursbegreppet har kommit att bli både mycket använt och diskuterat då 
språksystemens och berättelsernas (både hegemoniska och disparata) betydelse 
för vårt sätt att vara i världen alltmer satts under lupp. I avhandlingen används 
diskursbegreppet utifrån betydelsen att språk, och därigenom förståelser, ”är 
strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika 
domäner” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 7). Olika sätt att tala om och 
förstå handlingar och fenomen etc. påbjuder olika responser. 

Delade tolkningsscheman gör det möjligt för oss människor att samhandla 
och (sam)tala med varandra, vi behöver i det stora vara överens för att samtala 
ska vara meningsfullt. För den sakens skull är fenomenens mening inte huggen 
i sten, de skulle kunna förstås, talas om och ageras på annat sätt. Detta 
dialektiska samspel har beskrivits i den numera klassiska The social construction of 
reality av kunskapssociologerna Peter Berger och Thomas Luckman 
(1966/1991). De beskriver hur förståelser av fenomen (re)konstrueras genom 
kontinuerliga kollektiva överenskommelser och hur detta ramar in människors 
förståelse av sig själva och social verklighet. I min tolkning ingår inte att social 
verklighet så att säga helt skulle kunna talas fram, som om den enbart bestod av 
ord, språk eller föreställningar. Berger och Luckman (1966/1991) utgår från 
och utvecklar Alfred Schütz begrepp tolkningsramar där språk och kulturella 
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föreställningar fungerar som redskap för att kommunicera och förstå det vi 
erfar, samtidigt som de reproducerar en verklighet där stenar, byggnader och 
sociala institutioner framträder likartat för oss (Schütz 1953/1999; Berger & 
Luckman 1966/1991; se också Hacking 2000; Linell 2006).   

Med sociala institutioner avses system som strukturerar och ger riktlinjer för 
både individuella och samhälleliga aktiviteter. Berger och Luckmann menar att 
all mänsklig samvaro skapar handlingsmönster och rutinisering av tillvaron och 
använder ett belysande exempel där en upprepad handling varseblivs som 
”there he/they/we go again” och hur detta blir till ”this is how these things are 
done” (1966/1991, s 74-77). Upprepad handling blir till vana vilket utvecklas 
till rutiner som kan förutses, institutionaliseras genom att de blir till sociala 
ordningar mot vars bakgrund nya aktiviteter formas. Denna institutionalisering 
uppstår ”whenever there is a reciprocal typification of habitualized actions by 
types of actors” (Berger & Luckmann 1966/1991, s 72). Typifiering av vanor är 
en delad aktivitet tillgänglig för alla i aktuell social grupp.  

Sociala institutioner kan ha ”vag” form där det blir mer tydligt för oss att 
det handlar om kollektiva handlingar, band annat kan fenomenet ”fredagsmys” 
ses som en institution. Oavsett hur man förhåller sig till det vet nog de flesta 
invånare i Sverige vad fredagsmys förväntas innebära och vilka handlingar som 
påbjuds. Sociala institutioner kan också vara betydligt ”fastare” i konturerna, till 
exempel har institutioner som familj, rättsväsende eller handikappomsorg vuxit 
fram, mejslats ut och formats av tradition och påbud. Dessa har återkommande 
blivit formellt reglerade genom lagstiftning och förändra(t)s utifrån idéer och 
praktiska behov och bildar större sammanhängande (och trögföränderliga) 
system av samhällelig ordning (Färm 1999, s 41). De framstår ofta som 
objektivt existerande realiteter i vår vardagsvärld, likväl är de produkter av 
mänsklig aktivitet (Berger & Luckmann de 1966/1991, s 70-71). Institutioner 
standardiserar beteenden och ramar in vad som är möjligt att tänka både av och 
om de människor som omfattas av institutionen, och det på ett sätt som 
människor ofta upplever som utanför mänsklig handling.   

Typifiering av mänsklig aktivitet handlar också om hur människor utifrån 
vissa egenskaper och/eller kännetecken klassificerar och klassificeras som 
tillhörande olika kategorier (Schütz 1953/1999; Berger & Luckman 
1966/1991). West och Zimmerman pekar på hur social denna process är, det är 
inte så mycket karakteristika i sig som utgör grund för kategorisering utan 
snarare insignier för den (1987, s 134-35). Med ett exempel hämtat från Harvey 
Sacks fallstudie av Agnes’ transsexualitet argumenterat West och Zimmerman 
för att vi människor tillskriver andra till den kategori som verkar passande, utan 
att för den sakens skull veta om de insignier som uppfattas följer av, som i det 
här fallet, biologiskt kön.  

Utmärkande för social kategorisering, såsom att gruppera individer utifrån 
till exempel etnicitet, funktionshinder, klass, kön, livsfas, sexualitet eller ålder 
etcetera, är också att det medför tillskrivning av karakteristika som anses följa 
med kategorin i stort. I dessa kategoriseringsprocesser tillmäts kroppen och 
uppfattade ”särdrag” stor betydelse, och olika särdrag tar plats i olika 
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sammanhang. Till exempel diskuterar Iris Marion Young hur att vara kvinna 
ibland ges företräde gentemot kategorisering avseende hudfärg, medan det i 
annat sammanhang är tvärtom (1997/2008, s 216-217). Vissa former av 
kroppsliga (eller mentala27) särdrag tillskrivs betydande annorlundaskap, bland 
annat intellektuell funktionsnedsättning (jfr Shakespeare 2006; Siebers 2008; 
Carlson 2010). Klassificering i sig beskrivs av Berger och Luckman som 
oproblematisk, som ett för människor energibesparande sätt att förstå och 
hantera social verklighet (1966/1991). Däremot bär åtföljande hierarkisering 
mellan kategorier med sig följder för såväl samhällelig strukturering som 
enskilda individers livsvillkor (se t ex Söder 1979, 1992; Young 1997/2008; 
Collins 2000).  

Social kategorisering, tillskrivningar samt hierarkisering av kategorier, ingår i 
vår internaliserade kunskap om världen. I syfte att kritiskt granska de normer 
gentemot vilka funktionsnedsättning framställs som avvikelse har en 
amerikansk forskare, Rose-Marie Garland-Thomson (1997), konstruerat en 
tankefigur om Normaten (the Normate). Med den vill hon visa hur det är en 
individ med fullkomlig kroppslig och intellektuell funktionsförmåga som 
används för att (ut)definiera personer med nedsatt funktionsförmåga (jfr också 
Wendell 1989; Malmberg 2009). Men det är inte bara själva förmågan eller 
funktionsnedsättningen det handlar om, även andra kroppsliga egenskaper och 
dess estetiska uttryck ger upphov till social kategorisering, och utdefinieras i 
jämförelse med den funktionella kropp som Normaten representerar:  

 
In view, it is a body that, according to the norm of bodynormativity, as 
the synonymous with a ’normal’ body and a body that is ’whole’ in both 
a physical and mental sense. At the present time, it is also an unspecified 
youthful and white body, as well as a heterosexually orientated one. 
(Malmberg 2009, s 60). 
 

Den funktionella och fulländade kroppen bär alltså med sig egenskaper som 
utdefinierar andra, i jämförelse icke fullt funktionsdugliga kroppar (icke-man, 
icke-ung, icke-vit, funktionshindrad etc.). Den bär med sig egenskaper få 
individer kan svara upp mot - ändock fungerar den normerande.  

Vi ska nu vända blicken mot hur de tre kategoriseringsordningarna 
funktionshinder, kön och ålder beskrivs och förklaras inom respektive område.   

 

Funktionshinder illustrerat som en balansakt 

Funktionshinder beskrivs ofta som en genomgripande kategoriseringsordning 
och Garland-Thomson (2002, s 4) menar att funktionshinder (liksom kön) 

                                                        
27 Även om mentala och intellektuella svårigheter uppstår i en del av kroppen görs ofta boskillnad mellan 
kropp och intellekt. 
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genomsyrar samhällets alla aspekter: dess strukturerande institutioner, historiska 
gemenskaper, kulturell praxis, politiska ståndpunkter, sociala identiteter och 
delade mänskliga förkroppsligade erfarenheter.  

Funktionshinder beskrivs också som multidimensionellt vilket innebär att 
det kan förstås och studeras på flera sätt beroende på vilket perspektiv man 
utgår ifrån (Priestley 1998; Solvang 2000b; Gustavsson 2004a; Danermark 2005; 
Sauer & Lindqvist 2005). Det perspektiv till vilket denna avhandling ansluter sig 
är att förstå funktionshinder som en relation mellan individuella egenskaper, 
omgivande miljöers utformning, strukturella villkor samt situationella krav. 
Fokus hamnar med det på komplexa och situerade interaktioner mellan 
individer samt mellan individer och samhälleliga institutioner (jfr Solvang 
2000b; Gustavsson 2004a).   

Ett sätt att illustrera funktionshinder som ett komplext samspel mellan olika 
förhållanden är att beskriva det som en balansakt mellan tre diskurser, se tabell 
1 nedan (Solvang 2000a). Genom modellen reflekteras förhållanden som kan 
härledas ur tre dikotomier: normalitet/avvikelse, jämlikhet/ojämlikhet och vi/de. Som 
par konstituerar begreppen varandra och utgör varandras motsatser samtidigt 
som det uppstår en glidande skala mellan dem. I modellen ryms diskurser om 
vad som ses som normalt respektive avvikande, hur samhällets förhållande till 
avvikande leder till frågor om jämlikhet och kompensation, hur relationer till 
välfärdsstaten skapar institutionella villkor samt hur förhållandet till både 
välfärdsstaten och normer om funktionshinder relaterar till frågor om identitet.  

 
Discourse Important examples Core concept 

 
Normality/deviance 

Rehabilitation  
Prevention of disability  
Normalization policy 

 
Human sciences  

 

 
Equality/inequality 

Client role in the welfare state 
Redistribution for democratic 

participation 
Political suppression  

 
Money 

Us/them Celebration of difference  
Embracing stigma 

Identification 

Tabell 1. Diskurser som återfinns i konstruktionen av funktionshinder (Solvang 2000a, s 
5).   

 
Med diskursmodellen konstrueras en användbar uppdelning av förhållanden 
som annars framstår som sammanflätade. Uppdelningen är inte självklar, bland 
annat kan normaliseringsprincipens placering diskuteras då den appellerar till 
både normalitet/avvikelse och jämlikhet/ojämlikhet. Solvang menar också att 
jämlikhets/ojämlikhetsdiskursen är så tätt sammankopplade med de andra att 
den kan ifrågasättas som egen diskurs.  
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En fördel med att tillämpa en diskursiv förståelse av funktionshinder är 
enligt Solvang att det kan identifiera kunskaps- och maktstrukturer samt den 
sociala konstruktionen som skapar annorlundaskap och marginalisering. 
 

Normalitet och avvikelse 
Den första diskursen avser frågor om normalitet respektive avvikelse och avser 
hur avvikelse kontrasteras mot normalt, funktionsnedsättning mot normal 
funktionsförmåga.  

I vardagstal om normalitet/avvikelse inryms antaganden om att det skulle 
finnas något ”normalt” i sig – när det ”normala” i egentlig mening uppstår 
genom att det jämförs och kontrasteras mot det icke-normala, och det i själva 
verket icke önskvärda (jfr Canguilhem 1989; Canguilhem & Delaporte 1994). 
Normalt är det vi tar för givet, det som framstår för oss som självklart och ”så 
som det ska vara” (jfr Berger & Luckman 1966/1991), ett konstaterande fällt 
efter det att det onormala eller avvikande identifierats (Canguilhem 1989). 
Georges Canguilhem (1989) menar att det vi betraktar som normalt utgör en 
förlängning och framställning av normeringar förmedlade av samhälle/ledande 
klass, de som har tolkningsföreträde (se också Elias 1989 och hans arbete om 
civilisationens framväxt). Sociala normer rörande utseende och uppförande, till 
exempel i form av Garland-Thomsons (1997) Normaten, styr uppfattningen 
om vad som kan passera som normalt. Den fullt ut ”normala” kroppen har 
mycket lite med vanligt förekommande eller statistiskt normalt att göra, men 
dess egenskaper har i otaliga versioner framställts som önskvärda ideal och gett 
legitimitet till fördelning av resurser och status. 

Diskursen om normalitet/avvikelse kan enligt Solvang belysa hur ett 
utpräglat individperspektiv kommit att internaliseras och ligga till grund för 
mycket av vardagsförståelsen av funktionshinder. Med det avses ett synsätt där 
det är individers sjukdom eller avvikelse som medför att personer får problem i 
sin vardag, det framställs som att det är individen som innehavare av avvikelsen 
eller ”problemet”. Följden är att avvikelsen ses som ett individuellt problem 
och bör ”behandlas” på individuell nivå.  

Detta perspektiv kan också ses som en medicinsk konstruktion då det är 
individuella egenskaper som ”bör rättas till” för att komma tillrätta med 
”problemet”. Häri inkluderas samhällets tilltagande medikalisering och att 
medicinska praktiker getts tolkningsföreträde avseende olika funktionstillstånd 
(jfr Oliver 1990; se också Liedman 2002, s 283-290). Betydelsen av att få en 
diagnos är en ofta använd illustration för hur dominant det medicinska 
synsättet kommit att bli: för att komma ifråga för välfärdsstatligt distribuerat 
ekonomiskt, praktiskt eller socialt stöd, det vill säga frågor som ligger utanför 
en explicit medicinsk dimension krävs att personer med funktionsnedsättningar 
har ett läkarutlåtande (och helst en tydlig diagnos). 

Solvang (2000a) knyter tre större funktionshinderområden till denna diskurs: 
1) rehabilitering, en medicinsk specialitet som har som mål att komma tillrätta 
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med avvikelser, endera genom individuell träning, korrigerande operationer 
eller hjälpmedel. 2) den andra avser prevention och det förebyggande arbetet 
för att undvika funktionshinder, ett område som bland annat omfattar åtgärder 
som vaccinering och fosterdiagnostik, 3) de strukturer avseende 
normalitet/avvikelse som förmedlas via omsorgs- och utbildnings-
verksamheternas praktik. Han menar att inom dessa områden återfinns 
övergripande frågor om integrering och normalisering28 då dessa relaterar till 
frågor om normalitet, vad som uppfattas som normalt och hur ”normalt” liv 
ska iscensättas.    

 

Jämlikhet - ojämlikhet 
Med den andra dikotomin, jämlikhet/ojämlikhet, avses att funktionshinder också 
återfinns inom och kan förstås ur ett ekonomiskt och materialistiskt perspektiv. 
De områden som Solvang (2000a) knyter till denna diskurs är i huvudsak: den 
välfärdsstatliga klientrollen, samhällets omfördelning av medel för att utjämna 
skillnader i förutsättningar samt frågor avseende demokratisk delaktighet och 
politisk underordning.  

Att vara bärare av en funktionsnedsättning innebär ofta att som individ 
erfara försvårande eller hindrande omständigheter inom olika livsområden. 
Dessa svårigheter kan enligt en ideologi om omfördelning kompenseras genom 
välfärdsstatligt stöd för att öka möjligheterna att leva som andra, kompensation 
i form av generella åtgärder som tillgängliggörande av fysiska miljöer eller i 
form av individuella insatser, som t ex personlig assistent. När insatser ska 
fördelas måste klienten först definieras, personer måste ”omvandlas” till, eller 
konstrueras som, klienter i relation till välfärdsstatens distribueringssystem (jfr 
Gubrium & Holstein 2001; Järvinen & Mik-Meyer 2003).  

De materiella och strukturella aspekterna av funktionshinder som påtalas via 
jämlikhets/ojämlikhets-diskursen diskuteras mer explicit av företrädare för det 
som benämns ”the social model of disability”. Den sociala modellen av 
funktionshinder är ursprungligen brittisk och konstruerades i avsikt att flytta 
fokus från individuella egenskaper till de sociala barriärer och (förtryckande) 
samhällsstrukturer som, enligt denna modell, exkluderar vissa grupper av 
människor och försvårar livet för personer med funktionsnedsättningar (Oliver 
1990; Barnes & Mercer 2000; Barnes, Oliver, & Barton 2002). En del av den 
sociala modellens retorik utgörs av frågor som ”är det oförmågan att gå eller 
trappan upp till byggnaden som är hindret?”. Med utgångspunkt i ”social 
model” ifrågasätts det företräde att definiera vem som har eller inte har 
funktionshinder och därmed rätt till stöd som tilldelats det medicinska 
expertområdet, en definitionsmakt som modellens företrädare menar att 
personerna själva borde ha (Oliver 1990; Barnes & Mercer 2000).  

                                                        
28 En tillskrivning som kanske inte är självklar då normalisering med sin ursprungliga fokusering på livsvillkor 
också kan sägas höra hemma inom jämlikhets-/ojämlikhetsdiskursen. Dock har normalisering i praktiken 
också kommit att få annan, mer normalitetsinriktad, betydelse som motiverar denna placering.  
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En social (och materialistisk) förståelsemodell avseende funktionshinder har 
bland annat ansetts användbar för att belysa organiserande (och exkluderande) 
strukturer i samhället och använts av olika handikapprörelser för att hävda att 
gruppen har en förfördelad position (jfr Oliver 1990; Abberley 2002; 
Gustavsson Holmström 2005; Shakespeare 2006). Modellen har också mött 
kritik, bland annat för att andra former av kategoriseringar av betydelse, till 
exempel klass, kön och etniskt ursprung, samt levd erfarenhet av värk och en 
kropp som på olika sätt inte fungerar som andras kroppar inte uppmärksammas 
(Thomas 2004; Shakespeare 2006). Gustavsson (2004a) menar att en stark 
social modell riskerar att bli socialt essentialistisk i så motto att samhälleliga 
strukturer betonas i så hög grad att frågor om form, grad eller ens förekomst av 
funktionsnedsättning riskerar att underordnas (se också Söder 2000; 
Shakespeare 2006).  
 

VVi  och de andra   
Den tredje diskursen utgörs av förhållandet mellan vi/de (läs dom andra) och 
betonar frågor om identifiering och tillhörighet. Inom vi/de-diskursen inryms 
studier av hur funktionshinder kommuniceras, representeras och reproduceras i 
specifika historiska och kulturella sammanhang. Enligt Solvang är diskursen 
nära kopplad till hur processer knutna till språk, religion och utbildning leder till 
kulturell standardisering (2000a). Han menar vidare att vi/de-diskursen kan 
belysa processerna bakom formering av gränser mellan de tillhörande, de som 
ses som likar, och de som ställs utanför, samt hur identitetsanspråk växer fram 
inom grupper.  

De i dikotomin, är dom andra, de som uppfattas som icke-tillhörande gruppen 
vi. Vi i diskursen är de som ser sig förenade genom särskilda egenskaper, 
egenskaper som lyfts fram som betydelsebärande för identitet och samhörighet 
(jfr Goffman, 1963/2011, s 124, 154-156). Detta diskuteras också i termer av 
att så att säga förena sig kring och omfamna (embrace) sitt stigma, det stigma 
som i normalitets/avvikelse-diskursen diskuteras i termer av avvikelse (Solvang 
2000a, s 8). Med stigma avses den speciella relation mellan ett attribut, ”en 
egenskap som är som djupt misskrediterande”, och ett mönster (en stereotypi) 
som förklarar den stigmatiserade som ”underlägsen”, inte uppfyllande 
normativa förväntningar (Goffman, 1963/2011, s 11). Genom att omtala det 
som en relation vill Goffman peka på att det inte är egenskapen i sig som i alla 
sammanhang är stigmatiserande. Beroende på sammanhang kan den utgöra ett 
stigma, passera obemärkt respektive utgöra en symbol som bekräftar 
grupptillhörighet.  

Solvang menar att hörselskadades och dövas motstånd mot att lära sig 
läppavläsning och verbalt språk utgör ett intressant exempel på anammande av 
diversitet och ny kulturell identitet. Genom att få teckenspråk erkänt som 
minoritetsspråk och inte hjälpmedel åskådliggörs hur stigma är en relation där 
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en egenskap kan vändas från något att undvika till något att värna om (Solvang 
2000a).  

 

Balansakten funktionshinder 
Med hjälp av Solvangs modell synliggörs att funktionshinder som fenomen rör 
sig inom flera diskurser samtidigt, och han menar att ”no groups of disabled 
people are able to operate in relation to only one of the discourses” (2000a, s 
16). De olika diskurserna samspelar vilket inte minst blir tydligt i en ofta använd 
illustration av relationen mellan personer med funktionsnedsättning och 
välfärdsstaten. En person som på grund av funktionsnedsättning har större 
svårigheter än andra att hantera sin vardagssituation kan få stöd av 
välfärdsstaten (en resurs för att främja jämlika villkor) för att kompensera sin 
nedsättning. Dock föregås stödet av behovsprövning, personen måste alltså 
först definieras som avvikare, som icke-normal. För att öka möjligheterna att 
erhålla stöd behöver vår tänkta person visa upp sina tillkortakommanden på ett 
sätt som övertygar dem som har till uppgift att fördela stöd och insatser. 
Han/hon måste alltså presentera sig som märkbart ”annorlunda” och icke-
kapabel (jfr Sauer & Lindqvist 2007). För den saken skull behöver vår tänkta 
person inte identifiera sig själv utifrån vi/de-diskursen, det vill säga se sig som 
funktionshindrad. De välfärdsstatliga systemen bygger på identifikation, inte 
identitet. Detta styrks av att ansökningsprocessen ofta upplevs som en 
prövning, som att vara kontrollerad och ifrågasatt, då vår tänkta person ofta 
behöver presentera sig som mer funktionshindrad än han önskar göra i andra 
sammanhang (jfr Socialdepartementet 1998; Solvang 2000b, s 168). I syfte att få 
det stöd han ser som nödvändigt behöver alltså vår person i den här situationen 
låta funktionshindret träda fram.  

Har detta förhållande betydelse för att, såsom framkom av 
forskningsöversikten, funktionshinder tenderar att överskugga kön och ålder? 
Eller är det snarare andra processer som är igång?  

 

Konstruktioner av ålder  

Ålder beskrivs som ett begrepp med flera samtidiga betydelser (se t ex Arber & 
Ginn 1998; Arber 2006; Calasanti & Slevin 2006; Ehn 2007). Jay Ginn och Sara 
Arber delar upp åldersbegreppet i tre urskiljbara enheter med samtidigt 
oberoende och sammanvävda innebörder: kronologisk, fysiologisk och social ålder 
(1995, s 5-12). Med kronologisk ålder avses tidens kontinuerliga tickande där år 
läggs till år i en stadigt ökande mängd. Kronologisk ålder utgör också grund för 
samhällets (re)distribuering av ansvar och förmåner och har därmed betydelse 
för strukturell position (Ginn & Arber 1995; också Närvänen 2009). Enkla 
exempel är hur vi använder åldersgränser för att differentiera tillträde till olika 
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arenor: skolstart, myndighetsdag och pensionering29. Rättigheter i det sociala 
välfärdssystemet är också relaterat till ålder, ett exempel är att rätt till personlig 
assistans enligt LSS är knutet till 65 årsdagen30. Den kronologiska åldern har på 
så sätt tillskrivits mening för social organisering av stora delar av samhälleligt 
och individuellt liv (Närvänen 2009, s 20; se också Laz 1998; Hockey & James 
2003).  

Fysiologisk ålder avser kroppens fysiologiska31 åldrandeprocesser och är enligt 
Ginn och Arber en i grunden medicinsk konstruktion där normen utgörs av en 
ung men färdigutvecklad kropp. De menar att förvisso är fysiologiskt åldrande 
tätt sammanvävt med kronologisk ålder, men att kroppens åldrandeprocesser 
inte direkt kan relateras till uppnådda år. När och i vilken takt individuella 
kroppar åldras är dels avhängigt av individuell genuppsättning och dels av 
socio-ekonomiska strukturer där bland annat klass och kön har stor betydelse 
(Ginn & Arber 1995, s 10-12; se också Fausto-Sterling 2005; Andersson & 
Öberg 2006).  

Med social ålder inbegrips flera betydelser som interagerar och påverkar 
varandra. Enligt Ginn och Arber (1995, s 5) kan man skilja ut: 1) en persons 
subjektiva uppfattning om sin ålder (hur gammal man känner sig), 2) 
samhälleliga normer för hur personer i en bestämd kronologisk ålder bör bete 
sig, och 3) tilldelad ålder (den ålder man av andra bedöms inneha) (se också 
Arber & Ginn 1998, s 136; Sandvin 2008, s 65-66).  

En sådan här uppdelning är inte alldeles oproblematisk, kanske framförallt 
utifrån att det skulle finnas en given (kronologisk och fysiologisk) ålder och en 
tillskriven social ålder. Beroende på hur man läser skulle det kunna ses som att 
ålder beskrivs som en produkt av diskursiva antaganden respektive av 
biologiska processer (jfr Andersson, Lukkarinen Kvist, Nilsson & Närvänen 
2011). Det är mer sammanflätat än så, och även kronologisk ålder bär med sig 
tillskrivningar vilket Krekula (2006) beskriver som att ålderskodade 
föreställningar alltid närvarar och påverkar möten mellan människor, både med 
främlingar och signifikanta andra. Framförallt i interaktion med främlingar 
utgör kroppens funktion och utseende en viktig bas för identitetstillskrivningar 
medan interaktion med signifikanta andra ger fler möjligheter för 
identitetsanspråk. Hur åldersanspelningar samspelar med de karakteristika 
omgivningen uppfattar märks också i relation till personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Dessa handlar ofta om en förmodad omogenhet eller 
som om personen stannat i utvecklingen, inte sällan med metaforer om att de 

                                                        
29 Ginn och Arber (1995) menar att denna samhälleliga åldersbaserade strukturering också är bekönad vilket 
de exemplifierar med olika pensionsåldrar för män och kvinnor samt hur militärplikten är organiserad. 
Motsvarande könsskillnad i officiell pensionsålder finns, såvitt jag vet, inte i Sverige. En av de sista utposterna 
var allmän mönstring men sedan Pliktverket 1/7 2010 ändrade rekrytering till militärtjänstgöringen kallas 
numera inte alla artonåriga män till mönstring.   
30 Insatsen ges till personer över 65 år enbart om dessa haft personlig assistans tidigare alternativt ansökt före 
65-årsdagen (SFS:1993:387). 
31 Johans Sandvin inkluderar också psykologisk ålder i den fysiologiska dimensionen (2008, s 65), medan 
Krekula, Närvänen och Näsman skriver: ”Åldrande kan ses som biologiskt, kronologiskt, psykologiskt och 
socialt” (2005, s 83).   
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ska vara som barn uttryckt som ”hon är/tänker som en…” där åldersangivelsen 
förväntas fungera förklarande för personens funktionsnedsättning32. 

Social ålder är i hög utsträckning också relaterad till kön på så sätt att 
kvinnor och män bedöms utifrån skilda normer och förväntas uppföra sig 
enligt skilda ”åldersmanuskript” (Ginn & Arber 1995, s 7). Ett sätt att få syn på 
dessa skript är att uppmärksamma de bekönade åldersanspelningar som 
cirkulerar runt oss i vardagen (jfr Ginn & Arber 1995; Mazzarella 2000; Blaikie 
2006; Ehn 2007; Sjölund 2012). I uttrycken ”de grå tinningarnas charm”, ”vara 
väl bevarad” respektive ”ha passerat bäst-före-datum” ryms bedömningar av 
personers yttre i relation till både kön och skattad kronologisk ålder.  

 

Livslopp och att göra ålder 
Inom åldersbegreppets sociala dimension ryms också konstruktionen av 
livslopp som en räcka av varandra följande faser. Det tecknar en bild av livet 
som en linjär process och framställs ofta som om det skulle vara naturgivet 
(Krekula, Närvänen & Näsman 2005; se också Holstein & Gubrium 2000b). 
Det förgivettagna livsloppet utgår ifrån att vi människor, i takt med att åren går, 
utvecklas/förändras fysiologiskt, psykologiskt och socialt, och rör oss genom 
stadier av familjeliv, skolgång, jobbkarriär, pensionering och når slutligen 
graven (Riley 1987). Vi behöver dock inte gå långt tillbaka i historien för att se 
hur dessa differentierade faser utgör en social konstruktion som organiserar 
framförallt västerländska samhällen (jfr Priestley 2003a; Blaikie 2006; Närvänen 
2009). I socialt och strukturellt åldersorganiserande samhällen förs människor 
ihop och söker sig samman utifrån förmodade livsfaser, ingår i 
ungdomsorganisationer, pensionärsgrupper och liknande (se t ex Holstein & 
Gubrium 2000a; Hockey & James 2003; Andersson et al. 2011).  

Att positionera i relation till livslopp, att omtala sig själv och andra som 
varande i livsfaser, innebär enligt James A. Holstein och Jaber F. Gubrium att 
berätta för sig själv och andra om var i livet man befinner sig men också vad 
man kan förväntas stå inför (2000a, s 34; se också Laz 1998; Närvänen 2009, s 
66-70). Positionering sker i relation till ”a typical life course”, föreställningar om 
vad ett så kallat normalt liv i relation till kronologisk ålder innebär, och vi 
förutsätter att personer kommer att fullfölja olika roller i en förutsägbar 
ordning. När den ordningen uppfattas som ”rubbad” markeras detta språkligt, 
till exempel genom uttalanden som tonårsförälder, lillgammal eller äldre student 
(jfr Laz 1998, s 85-86). Sådana uttalanden görs för att artikulera att personer 
eller handlingar inte är synkroniserade med åldern, att en själv eller andra är ”off-
time” i relation till vad liv ”on-time” förväntas innebära (Laz 1998; Holstein & 

                                                        
32 Relationen mellan ålder och intellektuell funktionsnedsättning återfinns i flera sammanhang. Det känns 
igen från många vardagsbeskrivningar, och var också en av de första saker jag förväntades lära mig när jag 
började i handikappomsorgen under tidigt 1990-tal. Landstingets utbildningspaket utgick från Gunnar Kyléns 
forskning om begåvningsutveckling, och hur begåvningsnivåerna A, B respektive C förhöll sig till 
intelligensålder (IÅ) och ”vanliga” barns utveckling (se bland annat Kylén 1981). 
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Gubrium 2000a, s 79-82). Det innebär att man kan man studera vilken/vilka 
mening(ar) individer tillskriver omtalad ålder och livsfas och vilka ålderskoder 
personer relaterar till i vilka situationer genom att uppmärksamma individuella 
uttryck för on- respektive off-time (jfr Holstein & Gubrium 2000a, s 41-47).  

Positionering och hur vi uppfattar och använder ålder i vardagslivet kan 
beskrivas som att i interaktion med andra och kulturella föreställningar göra 
ålder, doing age (Laz 1998; Andersson et al. 2011). Cheryl Laz utvecklar detta 
perspektiv analogt med West & Zimmermans (1987) doing gender betrakta ”age 
as accomplished”, inte i meningen att det skulle vara avklarat utan att ålder 
kontinuerligt uppnås genom situerat görande (Laz 1998, s 100). Detta görande 
är inte alltid tydligt för oss, då ålder oftast görs på ett, för den givna situationen, 
förutsägbart sätt. Det är först i speciella ögonblick, så kallade ”age-clicks”, vi 
påminns om att vi har och gör ålder, och Laz menar att dessa ögonblick ofta 
känns igen genom att de påbjuder eller lockar till förklarande uttalanden, 
accounts.   

 

Vuxendomens institutionella arenor 
Ett exempel på ett (västerländskt) förgivettagande avseende ålder är den 
centrala position kategorin vuxen tillskrivits (jfr Ginn & Arber 1995; Blaikie 
2006), en position som beskrivs som att representera höjden i livslopp (jfr 
Sandvin 2008, s 74). Att vara vuxen brukar också omtalas som att ”vara i sin 
krafts dagar”, ett uttryck där funktionalitet och en implicit maskulinitet 
representeras (Ginn & Arber 1995; Sandvin 2008). Många menar att forskning 
ofta tagit vuxendomen för given, utgått från vuxendom och studerat de 
omkringliggande ålderskategorierna för vad de inte representerar, oberoende 
självständiga vuxna deltagande i arbetskraften (jfr Priestley 2003a; Blaikie 2006; 
Sandvin 2008). Att ha ett arbete, liksom familjeliv och vara aktör på marknaden, 
är enligt Sandvin (2008) tre centrala institutioner för vuxendom, det är inom 
dessa vuxenskapet så att säga görs.  

Familjeliv som institutionell arena utgör, vid sidan av mycket annat, säte för 
reproduktion, omsorg och försörjning gentemot andra generationer (Priestley 
2003a; Sandvin 2008). Jämsides med ett förgivettagande av vad familj innebär 
finns också en tydligt pluralistisk diskurs om att familjeliv kan se ut och göras 
på många olika sätt. När tidigare traditioner inte längre ges samma betydelse 
beskrivs familjeliv som en förhandlingsplats för familjemedlemmars individuella 
livsprojekt (Beck & Beck-Gernsheim 2002; Roman 2003; Bäck-Wiklund 2012). 
I forskningsöversikten framkom mycket lite stöd för att familjebildning utifrån 
detta pluralistiska perspektiv beskrivs som omfattande också kvinnor och män 
med intellektuella funktionsnedsättningar (jfr Kallianes & Rubenfeld 1997; 
Areschoug 2005). 

I vår nuvarande samhällsordning är det värdesatt att ha arbete, att tillhöra 
arbetsmarknaden skapar inte minst förutsättningar för ekonomiskt oberoende 
och handlingsutrymme på marknaden (Sandvin 2008, s 75). Flera studier visar 
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att personer med funktionsnedsättning, i synnerhet intellektuell sådan, har svag 
arbetsmarknadsförankring. De har oftare sysselsättning genom daglig 
verksamhet enligt LSS och försörjning genom sjukersättning. Men det handlar 
inte bara om att kunna försörja sig och vara ekonomiskt oberoende, att delta i 
arbetslivet är också en fråga om status och identitet (Antonsson 2002; Sennet 
2003; Piipoola 2010).  

Arbete, eller snarare att vara exkluderad från arbetslivet, är enligt Mark 
Priestley (2003a) centralt i konstruktionen av funktionshinder, men också av 
ålderdom:  

 
Both disability and old age have been produced as structural categories 
in modern societies through similar processes of social change, primarily 
through exemption from adult labour markets. There are also similarities 
in the way that disability and old age have been culturally constructed 
(e.g. in terms of the impaired body, perceived vulnerability or 
dependency) (Priestley 2003a, s 143 [parentes i original]).  
 

Åldringar och funktionsnedsatta konstrueras som sårbara och i behov av att 
omhändertas, som beroende och med det framställs vuxna funktionshindrade 
som en underordnad grupp av vuxna (Sandvin 2008, 76). Detta förhållande blir 
tydligt då flera studier visar att många personer med intellektuell 
funktionsnedsättning möter olika former av hinder inför tillträde till 
vuxendomens institutioner (se t ex Priestley 2003a; Barron 2008).  

Hur ålder bedöms och vilken livsfas man tillskrivs samspelar alltså med 
funktionshinder som kategoriseringsordning. Därmed är det dags att vända 
blicken mot studier om konstruktioner av kön.  

 

Via teori om kön till det förkroppsligade  

Också kön beskrivs som en genomgripande kategoriseringsordning. En av de 
första frågor som ställs till nyblivna föräldrar är om det blev en pojke eller flicka 
(ofta följt av en förhoppning om att det inte är något ”fel” på barnet, i 
betydelsen att barnet inte fötts med någon funktionsnedsättning). I stort som 
smått kategoriseras människor som flickor och pojkar, som kvinnor respektive 
män, och egenskaper som feminina respektive manliga (se t ex Holm 1993; 
Connell 2002). Forskningsöversikten visade dock att kategorisering utifrån kön, 
med dess tillskrifter, riskerar att betraktas som mindre ”giltig” för personer med 
intellektuella funktionshinder än för andra, att identifiering av någon som 
funktionsnedsättning tenderar överskugga identifiering som kvinna (Barron 
2004a; Helmius 2004; Traustadóttir & Kristiansen 2004; Thomas 2006; 
Malmberg 2009) respektive man (Barron 1997, 2008).  

I avhandlingen använder jag begreppet kön i avsikt att inte särskilja kropp 
och kultur, kön avser kulturellt färgade kategoritilldelningar vilka både omfattar 
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och går utöver biologiskt kön. Begreppet genus kan användas i den betydelsen, 
men används också i syfte att särskilja det biologiska från det sociala/kulturella 
(Hamberg 2005; Moi 2005, s 82-85). Den ursprungliga avsikten med genus var 
just att utveckla ett verktyg för att beskriva och diskutera skillnader i villkor för 
kvinnor och män (Hirdman 1990; Holm 1993). Många skillnader mellan 
kvinnor och män har tolkats utifrån biologiska förklaringsmodeller, även när 
det i själva verket handlar om sociala och kulturella processer inbegripande 
tillskrifter av egenskaper och karakteristika (West & Zimmerman 1987; Kalman 
1996; Fausto-Sterling 2005), när det med Connells (2005) ord handlar om 
”gender structures”. 

Enligt Raewyn Connell (2002) utgör uppdelningar avseende kön, på både 
kulturell och biologisk grund, en tankefigur om kontrast och dikotomi som 
riskerar att negligera skillnader inom könskategoriseringar samt processer 
utanför enskilda individer. Hon föreslår därför att genus ska förstås som: ”en 
struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, och en 
samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader 
mellan kroppar i de sociala processerna” (Connell 2002, s 21). Med det lyfter 
Connell inte bort genus från kroppen, det handlar snarare om att och hur 
samhället förhåller sig till människors kroppar utifrån hur könskarakteristika 
kommer till uttryck eller uppfattas (se också West & Zimmerman 1987; Laz 
1998).  

Analogt med ”gender structures” diskuteras disability structures (se t ex 
Garland-Thomson 2002; Thomas 2006). Ett flertal forskare pekar på att 
kategoriseringar av kön och funktionshinder är konstruerade via likartade 
processer, att ”the social forces and processes that construct and give shape to 
both gender and disability are closely intermeshed” (Thomas 2006, s 178 
[författarens kursivering]; se också Wendell 1989; Garland-Thomson 2002). 

 

Funktionshinder och kropp 
Det är inte bara avseende eventuella distinktioner mellan kön och genus som 
det förs diskussioner om huruvida kropp kan skiljas från sociala och kulturella 
processer, så görs även inom ålderssociologi och funktionshinderområdet (jfr 
Laz 1998; Thomas 2006; Siebers 2008). Det är via kroppen som insignier för de 
sociala konstruktionerna kön, ålder och funktionshinder kommer till uttryck.  

Med Normaten diskuterar Garland-Thomson (1997, 2002) i första hand en 
fysiskt funktionsnedsatt kropp, och kropp är mer sällan teoretiskt utvecklat när 
det gäller intellektuella funktionsnedsättningar. Dock återfinns föreställningar 
om en kropp som i otaliga upplagor framställts som mycket avvikande, som 
”the face of the beast” (Carlson 2010, s 131-161). Flera forskare menar att 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar historiskt har bemötts och 
behandlats som om de inte vore fullt mänskliga33 (Gustavsson 200034; Olsson 

                                                        
33 Se till exempel Doris Lessing (1988) Det femte barnet där hon närmast thrillerartat beskriver livet med ett 
gravt annorlunda barn. Romanen ska inte förstås bokstavligt men skildringarna av det monstruösa barnet 
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2000; Carlson 2010; Söder 2011). Enligt Mårten Söder (2011) var det denna 
föreställning som låg bakom en behandling vi idag betraktar som ovärdig, till 
exempel att de forna anstalterna inte värmdes upp på vintern eller att ingrepp 
genomfördes utan bedövning (se också Färm 1999). På många sätt är dessa 
förhållanden knutna till en svunnen tid, men filosofen Licia Carlson menar att: 
”The face of the beast that masks the human face of intellectual disability has 
not disappeared, however” (2010, s 132). Föreställningar om funktionshindrade 
som avvikande och därmed inte kan ha samma rättigheter som andra 
synliggörs, enligt Carlson (2010), vid diskussioner om hur värden som rättvisa, 
rättigheter, respekt, värdighet och moralisk status ska distribueras. Carlson, men 
också den svenske forskaren Ragnar Furenhed (1997), går i polemik med Peter 
Singer (1990) angående hans sätt att definiera personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar som icke-personer, vilket (skulle) medför(a) att deras liv 
därmed inte självklart (kan) omfattas av samma skyddsvärde som andras. 
Carlson menar att detta utgör bara ett exempel på hur funktionsnedsättning 
ännu används för att legitimera en ojämlik fördelning av resurser, status och 
makt (2010).  

Hur ska då dessa kategoriseringsordningar, som verkar skära igenom och 
påverka varandra, och innebörder av att leva i dessa skärningspunkter kunna 
studeras? Kapitlets avslutande avsnitt presenterar sista delen av avhandlingens 
analytiska ram och består i huvudsak av en sammanlänkning av teoretiska 
begrepp som (tilldelad) livsvärld, intersecting voices och subjektpositioner.  

 

Livsvärld fylld av ”intersecting voices” 

Med formuleringen ”[m]an föds inte till kvinna, man blir det” vill de Beauvoir 
fästa fokus på att det är civilisationen i sin helhet, det sociala och kulturella 
samspelet, som särskiljer och formar det vi benämner kvinna (1949/2006, s 
325). För att beskriva den sammansatta situation av kulturella värderingar och 
restriktioner som följer av kategoriseringen kvinna använder de Beauvoir 
uttrycket kroppen är en situation (s 69). På liknande sätt kan man tillämpa 
situationsbegreppet på funktionshinder för att beskriva den sammansatta 
situation som uppstår när vissa karakteristika typifieras som 
funktionsnedsättning. Denna situation, eller livsvärld, är mer än en värld att 
leva i. Dess möjligheter och restriktioner formar både livsvillkor och 

                                                                                                                                  
görs skickligt och konstrueras i en diskurs om personer med funktionshinder som subhumana, inte fullt 
mänskliga.  
34 När Gustavsson (2000) studerade ett arkivmaterial som Nordiska muséet samlat med syfte att 
dokumentera svenskt vardagsliv och kultur, fann han att tio olika, med Gustavssons ord, en av 
vardagsrepertoarer av förståelseformer av annorlunda människor. En sådan var att kategorisera personer med 
utvecklingsstörning som subhumana varelser (2000, s 54). Materialet samlades in genom att be så kallade 
meddelare att beskriva sina erfarenheter av annorlunda människor, och består av ca 170 kortare eller längre 
berättelser om människor med utvecklingsstörning (Gustavsson 2000, s 51). 
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individerna själva vilket inte minst är tydligt i relation till funktionshinder (se t 
ex Söder 2011; men också Grunewald & Olsson 1997; Grunewald 200935).  

De samtidiga och ibland konkurrerande berättelserna om social verklighet 
och situation kan också beskrivas som livsvärldar fyllda av ”intersecting voices” 
(Young 1997/2008). Med det avser Iris Marion Young att kategorier innehåller 
flera sammanhängande och av varandra påverka(n)de dimensioner, och att levd 
situation är omgärdad och genomsyrad av konstituerande institutionella 
betingelser där strukturer av över- och underordning gör sig gällande.  

 

Kategoriernas roll i studier av intersektioner  
När intersektionalitetsbegreppet såsom det används idag växte fram var det för 
att lyfta fram att kvinnor från olika delar av världen eller från olika 
samhällsklasser erfor hur det var att vara kvinna på olika sätt. En växande 
feministisk och postkolonial kritik menade att tidig feministisk teoribildning i 
stor utsträckning utgick från ett heteronormativt, vitt medelklassperspektiv 
varmed erfarenheter av kvinnor med annan klass- eller etnisk bakgrund, 
hudfärg och sexuell läggning osynliggjordes (se t ex Trinh 1989; Crenshaw 
1995; Collins 2000).  

Föreliggande avhandling har närmat sig intersektionalitetsbegreppet med 
ambitionen att studera ”relationerna mellan flera olika dimensioner och former 
av sociala kategorier och subjektsformering” (McCall 2005, s 31). Med det avses 
en förståelse av sociala kategorier som socialt konstruerade – likväl som att de 
tillerkänns ha materiell betydelse för människors livsvillkor. Sociala kategorier 
förstås också utifrån att de är aktivt pågående i människors liv. Dorthe 
Staunæss (2003) menar att social kategorisering angår alla och inte, som man 
kan få intryck av, ”bara” omfattar marginaliserade grupper. Också de som 
tillhör den rådande ”rätta” kategorin skapar och omskapar sin, i hennes 
exempel etniska, identitet i interaktion med andra (Staunæss 2003; se också 
West & Zimmerman 1987).  

Detta är intressant i relation till de sociala kategorierna funktionshinder och 
ålder. Bland annat Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) menar att 
funktionshinder och ålder inte är kategorier som är fullt användbara för 
intersektionell analys. De betonar istället kategoriseringarna klass, kön och 
”ras”/etnicitet för att dessa ”varit knutna till beständiga former av (o)jämlikhet” 
(2009 s 39-40). Detta till skillnad från funktionshinder, då de menar att 
relationen mellan personer med och utan funktionsnedsättning inte kan 
betraktas som exploaterande, och ålder då de menar att den underordning som 
följer med generationstillhörighet är av övergående natur i enskilda individers 
liv. Med de los Reyes och Mulinaris (2005) distinktion av kategorier framstår 

                                                        
35 När man studerar bilderna i de historiska skildringarna Utan talan (Grunewald & Olsson 1997) och Från 
idiot till medborgare (Grunewald 2009), ser man att det hänt något signifikant. De personer som finns på dessa 
bilder finns inte längre, och det i vidare bemärkelse än att de har gått bort. Intellektuell funktionsnedsättning 
har idag inte samma fysiska uttrycksform som under den tidsepok de fotograferade personerna levde.  
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även kön som en något tveksam kategori då underordning avseende kön inte 
tydligt innefattar antagonistiska relationer, med vilket avses att kön inte, såsom 
klass, kan behandlas som om det fanns två grupper vars intressen står mot 
varandra.  

Jag menar dock att som kategoriseringsordningar är funktionshinder och 
ålder användbara för den form av (intersektionell) analys som är aktuell i 
föreliggande avhandling. Avhandlingen förstår funktionshinder, kön och ålder 
som sociala kategorier i linje med hur Young diskuterar genus som seriell 
kollektivitet. Med det avses att individer tillskrivs tillhörighet och tar del av flera 
olika samhälleliga kollektiv ”vars medlemmar är passivt förenade av de objekt 
som deras handlande riktar sig mot och/eller av objektiverade resultat av 
materiella effekter av andras handlande” (1997/2008, s 232). Som kvinna 
förenas jag i vissa frågor eller tar del av vissa strukturella villkor likt andra 
kvinnor medan i andra sammanhang kan det vara livsfas eller socio-ekonomisk 
tillhörighet som förenar eller skiljer, olika beståndsdelar av hur jag betraktas 
framträder vid olika tillfällen.  

Att förstå sociala kategorier som kollektivitet snarare än grupp förutsätter 
inte essentiellt gemensamma egenskaper, inte heller förekomst av gemensam 
identitet eller självbild. Som Solvangs (2000a) diskursmodell visade kan 
administrativ kategorisering innebära motsvarande självidentifikation, att man 
ser sig själv som medlem i ”a collective of persons differentiated from at least 
one other group by cultural forms, practices, or way of life” (Young 1990, s 46), 
men så behöver inte vara fallet. Med seriell kollektivitet betonas identifiering 
som något/någon snarare än identitet, och Young (1997/2008) menar att 
kollektivitet är mer användbart än social grupp för att diskutera över- och 
underordning baserad på social kategorisering.  

 

Kategoriseringsordningar och maktstrukturer  
Social kategorisering för med sig ojämlik fördelning av materiella, sociala och 
symboliska resurser (se t ex Young 1990; Närvänen 2009). Young diskuterar 
detta bland annat i relation till ”humana verksamheter” som utbildningsväsende 
samt hälso- och sjukvård, och menar att förhållanden i sig inom dessa 
verksamheter kan medföra systematiska hinder och begränsningar även om och 
när avsikten är en annan (1990/2008, s 54; jfr också Sandvin et al. 1998). I 
avsikt att göra ett gott arbete utifrån vad dessa verksamheter uppfattar 
förväntas av dem kan de komma att utöva både förtryck och marginalisering av 
de individer och grupper som utgör målgrupp för verksamheterna.  

Young (1990) menar att det strukturella förtryckets grundelement utgörs av 
normer, sedvanor och föreställningar. Då Young menar att det att det för varje 
förtryckt grupp eller kategori inte nödvändigtvis behöver finns en motsvarande 
grupp förtryckare, till skillnad från hur till exempel de los Reyes och Mulinari 
(2005, s 39-45) diskuterar kategoriers antagonistiska relationer. Detta gör i min 
mening också Youngs (1990) diskussion mer användbar för studier av 
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funktionshinder med dess kulturella föreställningar om ”the able-body” och 
normalitet.  

Young (1990) intresserar sig för hur förtryck upprätthålls och kommer till 
uttryck, och har identifierat fem former av förtryck: 1) exploatering, 2) 
marginalisering, 3) maktlöshet, 4) kulturell dominans och 5) våld. De fyra första 
har alla en nära relation till position på arbetsmarknaden, exploatering i form av 
att det dras oskälig fördel av vissa gruppers arbetsinsatser, marginalisering är ett 
utslag av att bli nekad inträde på den reguljära arbetsmarknaden, och att den 
marginaliserade positionen i sig medför maktlöshet vilket gör att dessa grupper 
blir kulturellt dominerade av mer ”framgångsrika” grupper.  

All social kategorisering genomsyras av över- och underordningsstrukturer - 
även om och när det inte tolkas eller artikuleras som så på individnivå (jfr 
Alcoff 2000; Fricker 2007). I maktens struktur ligger också två förhållanden 
som Miranda Fricker benämner övergripande som hermeneutical (in)justice (2007). 
Det första avser vilka som tillerkänns ”capacity as knowers”, det vill säga vilkas 
berättelser som räknas och vilka grupper som inte har tillräcklig status för att få 
sina berättelser eller erfarenheter betraktade som giltiga. Det andra förhållandet 
avser fördelning av tolkningsredskap, hermeneutiska resurser, för att ”making 
sense of  […] social experiences” (Fricker 2007, s 1). Avsaknad av giltiga 
tolkningsredskap kan innebära att det blir ”glapp” mellan det beskrivna och det 
man upplever, det blir svårt att för sig själv och andra att giltiggöra sin 
upplevelse då den inte passar in i gängse tolkningsramar. Med ett exempel 
hämtat från Foucault diskuterar Linda Martin Alcoff (2000) vikten av förstå 
upplevelser som förkroppsligade erfarenheter och inte bara som diskursiva 
formationer. Enligt Alcoff för Focault ett resonemang där sexuella handlingar 
gentemot barn inte kan definieras som sexuella övergrepp innan detta fenomen 
så att säga har ”uppfunnits”. Hon, liksom Fricker (2007), menar att kroppen 
erfar upplevelser även när individen inte kan sätta ord på eller har tillgång till 
(för samhället) giltiga tolkningsramar att berätta, förklara eller ge mening till vad 
det rör sig om (Alcoff 2000; Fricker 2007). 

 

Göra sig själv inom existerande tolkningsramar  
I individualismens tidevarv kommuniceras budskap om att det är tillåtet att vara 
den man vill tillika ansvar för att forma sig det liv man önskar (jfr Beck & Beck-
Gernsheim 2002; Giddens 1997). Samtidigt ljuder disharmonier i tal om allas 
lika valfrihet och värde – disharmoniska budskap om att ”some types of 
persons are less equal than other” (Bartky 1990, s 31). Detta förhållande är inte 
minst tydligt när det gäller funktionshinder. Som framgått av 
forskningsöversikten och Solvangs (2000a) diskursmodell utgör kontakt med 
ojämlikhet, underordning och exkluderande praktiker en frekvent 
förekommande erfarenhet för funktionshindrade som grupp (se också Oliver 
1990; Priestley 2003a, s 54; Sandvin 2008, s 65-67).  
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Att göra sig själv beskrivs av Holstein och Gubrium som interaktionistiskt 
men också som ett görande inom vissa förutsättningar:  

 
Selves don’t simply ”pop up” of social interaction. Nor does just 
anything go. Local understandings circumscribe, even if they don’t 
determine, how these identities are presented. While culture cannot 
specify the actual working details of the self it does provide a broad 
outline for the possibilities (2000b, s 13).  

 
Citatets ”broad outline” kan också beskrivas som att internaliserade 
värdesystem och stigman sätter gränser och/eller skapar möjligheter för 
identitetskonstruktioner, ger en så kallad blueprint av vad som ens är möjligt att 
tänka (jfr Schütz 1953/1999; Berger & Luckman 1966/1991; Goffman 
1971/1990; Holstein & Gubrium 2000b). I resonemanget om ”broad outlines” 
är det angeläget att också föra in aspekter av hur dessa värdesystem/stigman 
hanteras av de berörda, av de som tillskrivs höra till en stigmatiserad kategori. 
Det finns risk för att överbetona diskursers betydelse för människors definition 
av sig själva. Dorthe Staunæss fångar spännvidden mellan att vara en person 
med egen agens och att vara styrd av kontextuella förhållanden med orden: ”as 
both a subject acting upon contextual conditions and as being subject to, in the 
sense of being determined by, contextual conditions” (2003, s 103).  

Här vill jag också infoga Gustavssons (1999) studie om mikrokulturers 
(tankegemenskapers) betydelse för framväxt av alternativ förståelse av vad det 
innebär att leva med intellektuell funktionsnedsättning. Han fann att dessa 
tankegemenskaper medförde en ökad betoning av rätt till social delaktighet. 
Gustavsson bygger sitt resonemang på Goffmans (1963/2011, s 14-15) 
beskrivning av upphävande av stigma genom att ingå i tankegemenskap med 
andra och sätter det i relation till en del av den politiska kampen inom feminism 
och mångkulturalism (Gustavsson 1999, s 230-232). Centralt i resonemanget 
står i vilken utsträckning den utomstående blicken definierar en människa och i 
vilken mån denne kan upprätthålla sin egen definition.  

Stigma uppstår genom att en eller annan egenskap identifieras som 
avvikande men också inte önskvärd och stigmat kommer med det att utgöra ett 
hot mot den personliga karaktären (Goffman 1963/2011, s 13). Goffman 
beskriver de stigmatiserades ”moraliska karriärer” som faser, eller serier av 
anpassningsproblem fram till att den stigmatiserade finner sig tillrätta med sin 
situation (1963/2011, s 40-50). Den första fasen består av att människor 
internaliserar de värdemönster och identitetsföreställningar som är aktuella i 
social omgivning och samhället i stort, vilka innefattar en allmän bild av hur det 
skulle vara att ha visst stigma. Nästa fas är att lära sig att man själv har ett 
stigma och vilka konsekvenser det för med sig. Goffman diskuterar fyra olika 
karriärmöjligheter vilka varierar beroende på hur och när man både får och 
upptäcker sitt stigma. I denna process beskrivs framförallt två fenomen som 
vändpunkter eller moraliska omställningar: det första avser att upptäcka att man 
”tillhör” en grupp som man inte bara uppfattar som stigmatiserad och inte 
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normal på det sätt man vet sig om att vara utan också att denna grupps 
stigmatiserades egenskaper bara med stor svårighet kan förenas med bilden av 
sig själv.  Den andra avser upptäckten av att personer med stigma är människor 
som vilka som helst. Den upptäckten, menar Goffman, kan beskrivas som en 
insikt som föregås av att man stiftat bekantskap med eller uppmärksammat 
egenskaper hos den stigmatiserade som får en att ompröva sin tidigare 
uppfattning (1963/2011, s 48-49). 

Hur det är att leva med upptäckten att man (eller den grupp till vilken man 
förväntas tillhöra) betraktas som stigmatiserad, och mindre ”jämlik än andra” 
beskrivs av Sandra Lee Bartky (1990, s 31-32) som en samhällelig 
dubbelbindning: (majoritets)samhället både talar om och bekräftar alla 
människors rätt att vara jämlika samtidigt som det sätter upp hinder för att 
fullfölja eller fullt ut utföra flera av de aktiviteter som definierar denna status. 
Bartky menar att detta är att vara utsatt för psykologiskt förtryck och att det 
skapar ett fragmenterat och alienerat själv. Alienationen, förfrämligandet, 
uppstår när de hindrade aktiviteterna inte bara förväntas utan också nästintill 
avkrävs för att individen ska anses uppfylla de samhälleliga krav som ställs. Ett 
sådant exempel kan vara hur vuxenskap närapå definieras av lönearbete 
samtidigt som grupper (bland annat funktionshindrade) finner sig exkluderade 
från arbetsmarknaden.  

 

Subjektsposition och språklig praktik 
Ovan omtalade spännvidd i individuellt agentskap återspeglas också till viss del 
i hur personer i olika situationer talar om sig själva, hur de positionerar sig och 
vad de tar spjärn mot, samt hur och i vilka sammanhang de ser det nödvändigt 
att reparera tal och framträdande för att framställa sig som ”accountable”, som 
personer att räkna med (West & Zimmerman 1987; Davies & Harre 1990; Laz 
1998; Holstein & Gubrium 2000b; Potter & Wetherell 2001).  

Till grund för denna tradition ligger Goffmans mikrosociologiska arbeten 
om performance, intrycksstyrning och ”face-to-face-work” (Goffman 
1959/2004, 1967/2005). Dessa arbeten tar fasta på att interaktion till stor del 
sker via ritualer och närmast förutbestämda mönster. När man med denna 
utgångspunkt studerar var och hur personer lokaliserar sig själva, ur vilka 
subjektspositioner de talar, fästs uppmärksamhet också på de strukturer inom 
vilka de införlivar sin situation. Med subjektsposition avser Bronwyn Davies 
och Ron Harre (1990/2001, s 262) ”a conceptual repertoire and a location for 
persons within the structure of rights for those that use that repertoire”. De 
menar att positioner är vad som skapas när talare och lyssnare gör sig som 
personer i och genom interaktioner.  

Goffman (1967/2005) diskuterar de dialektiska och rituella ramar, frames, 
inom vilka interaktioner tar form och drivs, samt hur människor med hjälp av 
dessa, under olika situationella villkor, skapar och upprätthåller sig själva. Detta 
i syfte att skydda sitt själv och framstå som någon att räkna med eller på annat 
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sätt värd respekt. Det ger att de tillfällen där någon av interaktionsparterna ser 
sig föranledd att förklara eller reparera (tal)handlingar också kan synliggöra 
normativa antaganden. För det ändamålet utvecklades begreppet accounts för att 
benämna ett vardagligt språkligt fenomen: brott i interaktioners förgivettagna 
struktur (se också Scott & Lyman 1970, s 93). Det kan lättast beskrivas som 
situationer där personer använder retoriska strategier för att överbrygga 
förmodade skillnader mellan egen (tal)handling och vad man uppfattar som 
socialt accepterat (se Goffman 1959/2004; 1967/2005, 1981; Scott & Lyman 
1970; Buttney 1993; Harnett 2010).  

Jag har också kommit att intressera mig för hur människor positionerar sig 
genom att ta spjärn, resa motstånd och påtala vad man inte är. Beverly Skeggs 
(2000) använder begrepp som disidentifikation och dissimulering för att 
diskutera hur kvinnor inom omvårdnadsutbildning och vårdyrken tar spjärn 
mot att bli kategoriserade som arbetarklass. Med disidentifiering avses att inte 
identifiera sig som någon eller något, med dissimulering att dölja eller ge sken 
av att inte ha, som i det här fallet, den klasstillhörigheten (Skeggs 2000, s 14, 
119-127).  

 
Föreliggande kapitel innehåller teoribildning från ett flertal områden, vilket setts 
som nödvändigt för att synliggöra olika aspekter av intervjupersonernas levda 
erfarenhet.  
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4 

 Metodval, etik och genomförande  

Under forskningsprocessen ställs man inför återkommande metodologiska och 
etiska överväganden och ställningstaganden. Innevarande kapitel innehåller dels 
redogörelser för hur jag i avhandlingen förhållit mig till dessa och, då det är i 
detaljerna man ser helheten, en redogörelse av konkret tillvägagångssätt. 
Ställningstaganden avseende metod är, enligt John W. Creswell, det som ”make 
explicit the larger philosophical ideas they espouse” (2009, s 5). Med andra ord, 
i konkreta val av metod för insamling av empiriskt material och analys 
tydliggörs grundläggande antaganden om individ, samhälle och hur kunskap om 
dessa ska ernås (se också Silverman 2006).  

Den fenomenologiska kunskapsansatsen fäster vikt vid levd erfarenhet och 
livsvärld som människans ”primære erkjennelsesform”, den ursprungliga 
formen av omvärldsuppfattning och tänkande som skapar förutsättningar för, 
och går utöver, kunskapssökande och vetenskap (Thornquist 2003, s 85). 
Avhandlingens fenomenologiska ansats och socialkonstruktionistiska 
perspektiv ger betydelse till både levd erfarenhet och kommunikation av 
kulturella föreställningar och representationer som konstituerande del av denna 
levda erfarenhet (se t ex Berger & Luckmann 1966/1991; Barlebo Wennberg 
2000; Linell 2006).  

I linje med detta har semi-strukturerade intervjuer med kvalitativ36 
forskningsansats valts då det passar väl ihop med den övergripande 
forskningsfrågan, att utforska intervjupersonernas erfarenheter av 
funktionshinder, kön och ålder. Det är angeläget att här påtala att 
kategoriseringar och kulturella föreställningar inte alltid direkt låter sig talas om. 
För oss alla finns de inbäddade i vår dagliga praktik, ofta tagna förgivna och det 
krävs reflektion för att avtäcka dem. Dock kan också konkret, icke-reflektivt 
språk ge information om hur man ser på sig själv och sitt handlingsutrymme. 
Jag betraktar handlingsutrymme som en del av vårt sätt att, med ett 
fenomenologiskt uttryck, leva i och med världen, och världens sätt att leva med 
oss (jfr Merleau-Ponty 1999; se också Bartky 1990; Moi 2005). 
Handlingsutrymme förstås således både i termer av reflexiva val och att alla val 
inte är öppna för alla individer. Val är också en fråga om tillgängliga sociala, 
materiella, kulturella och individuella resurser (Giddens 1997, s 101-109).  

                                                        
36 Jag använder mig här av etablerat språkbruk, även om jag likt Åsberg (2001) menar att relevansen av att 
tala om vad som är av kvalitativ respektive kvantitativ karaktär främst befinner sig på empirisk nivå.   
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Ett fenomenologiskt angreppssätt innebär att ha respekt för det konkreta 
uttrycket och att lägga vikt vid fylliga, erfarenhetsnära och kontextualiserade 
beskrivningar. Kontextualisering i den här studien innebär att utgå från 
”aktørenes eget subjektive perspektiv” (Thornquist 2003, s 87), så långt det går 
att nå genom intervjuer och observationer, men också att överskrida 
intervjupersonernas tolkning. Genom att växelvis pendla mellan empiriskt 
material och teoretiska begrepp och föra kontinuerliga reflektioner om det 
område studien rör sig inom kontextualiseras intervjupersonernas uttalanden 
också i relation till institutionella villkor som utgör en del av deras livsvärld. 
Tolkningsarbetet har inneburit en balansgång mellan att å ena sidan vara nära 
intervjupersonernas egna tolkningar och självförståelser, och att å andra sidan 
fjärma sig ifrån och överskrida dessa, ett tillvägagångssätt som brukar benämns 
dubbelt hermeneutiskt (Gilje & Grimen 1992, s 177; Thornquist 2003, s 206-
207). Genom att i abstrakt mening ställa mig bredvid intervjupersonerna, lyssna 
uppmärksammat och både varse och reflektera över när och hur det uppstod 
”glapp” mellan min och intervjupersonernas förståelse kunde nya aspekter bli 
synliga.  
 
Förenklat kan sägas att avhandlingen till största delen bygger på upprepade 
semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med tretton medelålders personer (sex 
kvinnor och sju män) som har stöd enligt LSS. Denna grupp benämns i 
avhandlingen som ”huvudgruppen” eller liknande. Via kortare och längre 
fältbesök på nio olika arbetsplatser, både daglig verksamhet enligt LSS och 
annan form, samt nio gruppbostäder har jag sökt kontextualisera intervjuerna.  

Detta kompletterades i ett sent skede med ytterligare ett fältbesök och tre 
kortare intervjuer vid en daglig verksamhet som skiljer sig från de andra, en mer 
brukarstyrd verksamhet. Den grupp personer jag träffade vid det här tillfället 
benämns ”referensgrupp” då syftet med att uppsöka denna verksamhet var att 
fördjupa förståelsen genom att träffa personer ur annan generation och 
deltagande i annat sammanhang än huvudgruppen. Intervjuer, fältbesök, 
transkribering och tolkning har skett parallellt. Så kortfattat kan processen 
beskrivas. Nedan kompletteras detta av en mer konkret redogörelse37 för 
tillvägagångssätt samt etiska ställningstaganden. Det ska dock föregås av en 
diskussion om förförståelse.  
 

Förförståelse som samtidig resurs och utmaning  
Varifrån man startar, den förförståelse man har med sig in i en 
forskningsprocess är av betydelse. Donna Haraway (1986) diskuterar att det är 
nödvändigt att förstå att all forskning är situerad i ett sammanhang, och inte 
kan inte bedrivas från ett ”everywhere and nowhere” (1986, s 584). Det 
framhålls som viktigt att medvetandegöra och redogöra för den förförståelse 

                                                        
37 Hur man än strukturerar en sådan här redogörelse innebär det en konstruerad uppdelning som inte 
åskådliggör forskningsprocessens parallellitet. 
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och de förgivettaganden man har inför fenomen (jfr Bergström 1972, s 36-40). 
Frågan är hur och i vilken grad det låter sig göras?   

Likt Lars Bergström (1972, s 38) och Eline Thornquist (2003, s 198) menar 
jag att det varken är möjligt eller nödvändigt att fullt ut göra reda för detta men 
att det är av vikt att för sig själv reflektera över och formulera några 
förhållanden. För mig har två övergripande frågor utkristalliserats: vad har 
tidigare arbetserfarenhet av handikappomsorg och de senare årens akademiska 
hemvist inneburit för avhandlingen?  

Att vara väl bekant sig med handikappomsorgen, hur den är organiserad och 
bedrivs, och att vara socialiserad i den kulturen kan innebära både fördelar och 
potentiella utmaningar Å ena sidan kan jag se att dessa tidigare och erfarenheter 
och kunskaper på flera sätt varit till hjälp. Erfarenheten har fyllt en nästintill 
”legitimerande” funktion i kontakter med deltagare, gode män och personal, 
och framförallt med den senare gruppen har delad (arbets)erfarenhet 
underlättat samtal. Även under intervjuer och transkribering har tidigare 
erfarenheter varit en tillgång, till exempel för att förstå outtalade organisatoriska 
och kontextbundna sammanhang. Å andra sidan kan det vara svårt att ställa 
nyfikna och utforskande frågor när man tror sig redan vara bekant med ett 
område. Min förförståelse riskerade på så vis att hämma forskningsprocessen, 
både under intervjuerna och under tolkningsarbetet. Vid bearbetningen av 
inspelningarna kunde jag också notera att jag vid några tillfällen avstod från att 
fråga vidare, mest troligt för att jag trodde att jag hade förstått sammanhanget, en 
föreställning som i vissa fall bara gällde i stunden och inte kunde verifieras 
under senare tolkningsarbete. Efter den upptäckten försökte jag mer aktivt inta 
positionen av ”främling” (jfr Anderssons 2007a diskussion om att inta ett 
främlingsperspektiv), till exempel genom att läsa intervjuutskrifter och samtidigt 
försöka ifrågasätta och bortse från tidigare föreställningar om både intellektuellt 
funktionshinder och handikappomsorg.  

Sedan några år har jag tillhört ett annat sammanhang, akademin, där 
förgivettagna föreställningar om funktionshinder, kön och ålder utmanats. 
Detta har väckt frågor om vad det kan innebära i relation till människor som 
har mindre vana vid att tala abstrakt om kategorier och samhälleliga fenomen. 
Det har lett till en slags balansakt där intensiva litteraturstudier å ena sidan 
fördjupar förståelsen och ger nya perspektiv men också formar ett språk som 
riskerar att fjärma mig från människorna inom det fält jag vill studera. Jag har 
försökt hålla mig reflekterande till detta, använda ett relativt konkret språk och 
vara uppmärksam på aspekter av makt i intervjusituationer (jfr t ex Folkestad 
2000a; Sauer 2000, 2004; Barron 2002, 2004b). 
 

Vägen till studien och till dem det berör 
Under arbetets gång har vissa överväganden och beslut format vägen, både till 
själva studien och till de personer som studien slutligen omfattat. Ursprungligen 
syftade studien till att med genusperspektiv studera funktionshinder i relation 
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till åldrande, och ett delsyfte var att studera hur och huruvida kvinnor och män 
med funktionshinder förhöll sig till en senmodern idé om att man kan (och blir 
anmodad att?) planera för sitt åldrande38. Målgruppen avgränsades till att 
omfatta personer med intellektuell funktionsnedsättning, och i avsikt att kunna 
rekrytera personer som definierade sig själva som tillhörande målgruppen samt 
undvika att rekrytera via personal, sökte jag kontakt med en lokalavdelning av 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna (FUB). På deras 
inrådan annonserades i ett lättläst39 månadsmagasin riktat sig till personer med 
funktionshinder (bilaga 1)40, och jag besökte några fritidsaktiviteter riktade till 
personer med intellektuella funktionshinder.  

Detta ledde inte till konkreta intervjutillfällen varför jag under vintern 
2008/2009 kontaktade kommunala tjänstemän med övergripande ansvar för 
daglig verksamhet41 enligt LSS i fyra kommuner i två olika län, det Creswell 
benämner som ”individuals in authority (e.g. gate-keepers)” (2009, s 90; se 
också Hammersley & Atkinson 2007, s 58-62). Deras primära uppgift är att 
tillvarata verksamheternas och de enskilda personernas intressen, men då 
forskningsfrågan väckte intresse blev de också guider in i sina respektive 
organisationer. I några fall blev jag uppmanad att själv kontakta namngivna 
verksamheter, medan några ansvariga ville behålla initiativet. Det senare kom 
att bli en relativt långdragen process då mitt ärende troligen ”drunknade” eller 
nedprioriterades bland allt annat som låg under dessa personers 
ansvarsområden. 

I nästa steg etablerades kontakt med personal på anvisade verksamheter, 
vilka efter muntlig och skriftlig information övervägde om det inom 
verksamheten fanns presumtiva och möjligen intresserade intervjupersoner. Vid 
ett tillfälle fick jag informera vid en återkommande träff för personal och 
brukare. Detta tillvägagångssätt hade varit att föredra vid alla kontakter med 
verksamheterna men tyvärr, det var inte möjligt. Villkoret för att få kontakt var 
att personal vidareförmedlade både information och kontaktuppgifter. Nio av 
inalles sexton intervjupersoner rekryterades på det här sättet, två personer 
anmälde intresse vid stormötet och två kontaktades efter att de till bekantas 
bekanta uttryckt intresse. Tre personer anmälde intresse att delta i intervju i 
samband med det sena fältbesöket. 

                                                        
38 Denna inriktning kom rätt snart att ändras då jag bland annat började ifrågasätta idéen om ”lyckat eller gott 
åldrande”, och forskningsfrågan kom att vidgas, från att handla om funktionshinder, kön och åldrande till att 
omfatta funktionshinder kön och ålder. Även om vi åldras från den dag vi föds (jfr Mazzarella 2000) stod det 
under intervjufasen alltmer klart för mig att intervjupersonerna (vi alla?) var mer upptagna med att göra ålder 
än att fundera så mycket på åldrande i sig. 
39 Lättläst är ett vedertaget begrepp för texter riktade till läsare som av olika anledningar har lässvårigheter 
eller är ovana läsare. En lättläst text bör vara konkret, logiskt uppbyggd och bestå av korta meningar och 
enkla ord. Se också hemsidan för Centrum för lättläst, www.lattlast.se.   
40 Bilagor i form av annons, samtyckeshandlingar och den första intervjuguiden bär spår av att 
avhandlingsarbetet kommit att förändras under arbetets gång.  
41 Att det blev just daglig verksamhet som kom att bli ”ingången” är att insatsen riktar sig explicit till 
personkrets 1 och 2, dvs. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och 
personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter förvärvad hjärnskada.   
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På liknande sätt har fältbesöken anordnats. Ansvariga tjänstemän har 
kontaktat utvalda verksamheter och i första hand tillfrågat personal om 
samtycke till besök. Enbart vid tre verksamheter har (såvitt jag vet) alla, det vill 
säga både brukare och personal, tillfrågats i förväg och gett kollektivt samtycke. 
Detta har skapat viss osäkerhet hos mig angående hur frivilligt det varit att ta 
emot besök på arbetsplatsen, vilket föranlett ett sparsamt användande av 
fältbesöksnoteringar i själva texten. Fältbesöken har haft stor betydelse för min 
förståelse av intervjupersonernas sammanhang.  

Sammantaget har rekryteringsprocessen inneburit ett kryssande utifrån 
framkomliga vägar där ideala kontaktsätt stått tillbaka till förmån för vad som 
varit praktiskt möjligt (jfr Ritchie, Lewis, & Elam 2003, s 93-94). En sjuttonde 
intervjuperson var också aktuell, och det händelseförloppet kan illustrera en 
ambivalent inställning till att delta i en forskningsstudie. Kvinnan ifråga tog 
kontakt under ett fältbesök och visade intresse för studien och att bli 
intervjuad. Vi delade kontaktuppgifter och kom överens om att jag skulle höra 
av mig och vi talades vid i telefon vid sammanlagt fyra tillfällen utan att ändå 
boka en tid. Vi hamnade i ett slags mellanrum där kvinnan uttryckte att hon 
ville bli intervjuad men aldrig såg sig ha tid när vi talade konkret om hur vi 
skulle träffas.  

Att verksamheternas personal är direkt involverad i rekrytering av 
intervjupersoner kan och bör ifrågasättas: Hur kan jag som forskare säkra att 
intervjupersonerna inte känt sig anmodande att delta? En annan fråga är hur 
hantera konfidentialitet när personal, dvs. personer som står intervjupersonerna 
nära, vet om att den enskilde deltar i studien. Hur ska jag säkerställa att 
deltagarna inte går att identifiera samtidigt som jag beskriver och tolkar 
berättelser om vardagssituationer, situationer där personalen finns med? De 
forskningsetiska dilemman som uppstår vid rekrytering av deltagare genom den 
verksamhet de står i beroendeförhållande till kräver särskilda etiska 
överväganden (jfr Kalman & Johansson 2012; Lövgren, Kalman, & Sauer 
2012), varför dessa och liknande frågor ska ägnas eget utrymme.  
 

Etik i teori och praktisk handling 

Etik i forskning kan delas upp i två breda områden som grovt särskiljs genom 
att tala om god sed inom vetenskapssamhället, forskaretik, samt respekt och gott 
bemötande gentemot de personer som så att säga är föremål för 
forskningsprojektet, forskningsetik (Gustafsson, Hermerén, & Petersson 2005, s 
8-9, 19-20; Hermerén 2011). De två hänger intimt samman då slarvigt eller 
direkt felaktigt hanterande av empiriskt material eller forskningsresultat inte 
heller kan sägas ta tillvara forskningsdeltagarnas intressen (se Kalman & 
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Lövgren 2012 för en utförligare diskussion). De etiska överväganden42 som har 
gjorts i föreliggande studie har vägletts av råd och riktlinjer förmedlade via 
etikprövningsnämndens och Vetenskapsrådets hemsidor (se www.epn.se; 
www.codex.vr.se; Hermerén 2011). Nedan redogörs för tillvägagångssätt 
avseende informations-, samtyckes- och konfidentialitetskraven (Gustafsson, 
Hermerén, & Petersson 2005).  

 

Informerat samtycke och frivillighet 
Vid återkommande tillfällen har jag informerat deltagare, personal och i 
förekommande fall gode män, om vikten av att deltagande i studien bygger på 
frivillighet. Detta anses vara särskilt angeläget när det gäller personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar då risken för en så kallad intervjuareffekt, 
en vilja att vara forskaren till lags (jfr Kvale 1997), bedömts vara mer 
överhängande (se t ex Sauer 2000, s 81). Detta kan komma till uttryck som att 
samtycka även om man inte riktigt vill, att svara jakande på frågor för att man 
tror att det förväntas eller att i övrigt svara så som han/hon tror att forskaren 
vill. För att motverka detta har jag dels strävat efter att etablera ett klimat där 
det upplevs möjligt att uttrycka åsikter och dels gett upprepad konkret 
information. Muntlig information har kompletterats med skriftlig (bilaga 2 och 
3), bland annat på lättläst svenska (bilaga 4) 43. Att även personal och gode män 
haft tillgång till information om studien har varit angeläget utifrån deras 
möjlighet att uppfatta och till mig förmedla om intervjupersonerna eventuellt 
ångrat sitt deltagande.  

Under inledningen av varje intervju har frågan om frivillighet återigen tagits 
upp, både vad gäller att delta och rätten att inte svara på enskilda frågor. Detta 
till trots kan jag fortfarande känna viss tveksamhet kring grader av frivillighet 
(jfr Barron 2002), och vill illustrera detta med ett exempel. När jag vid ett 
tillfälle anlände till en (efter telefonöverenskommelse) inplanerad intervju fick 
jag av personalens agerande intryck av att personen ifråga inte riktigt var i form. 
Jag föreslog genast att vi skulle skjuta upp det, men personal gick och frågade 
en gång till. Kvar stannade en osäkerhet om det förekommit någon form av 
mild övertalning, och en känsla av att jag blev tafatt i relation till verksamhetens 
kultur. Senare, när jag och intervjupersonen lämnades ensamma, tog jag upp 

                                                        
42 Projektet har behandlats i Regionala Etikprövningsnämnden (EPN), ärendenummer 09-060 Ö, och 
bedömts som att det inte faller inom etikprövningslagens tillämpningsområde. I ett rådgivande yttrande ser de 
inga etiska hinder mot att projektet genomförs.  
43 I de olika dokumenten förekommer begreppen utvecklingsstörning och funktionshinder på ett icke-
konsekvent sätt. Dessutom finns det betydelseglidningar mellan dem avseende syfte med intervjuerna, en 
glidning som också återfinns mellan dem och avhandlingens slutliga syftesformulering. Sådana förändringar 
kan förklaras med att ett avhandlingsskrivande i hög grad är en fråga om (läro)process som utvecklas under 
tidens gång. När dokumenten skrevs användes ordet utvecklingsstörning i annonsen för att det bedömdes, 
efter kontakter med verksamma i kommunerna, vara del av gängse språkbruk. Däremot användes begreppet 
funktionshinder i den riktade informationen för att det motsvarade mitt sätt att tala om det. Under 
intervjuerna ingick frågor om funktionsnedsättning/handikapp, bl.a. om förekomst, hur det benämns och 
förstås.  
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frågan om frivillighet och personen sa att det var ok, att hon ville vara med. 
Hon avstod också från att besvara en del frågor, vilket också är ett sätt att utöva 
frivillighet.  

En annan händelse kan illustrera hur svårt det kan vara med informerat 
samtycke. Vid ett tillfälle agerade en intervjuperson, som jag tolkade det, lite 
oroligt och förvirrat. Under den aktuella intervjun skiftade stämningsläge och 
fokus markant, och jag upplevde att personen vid några tillfällen talade med 
någon jag inte kunde se. Situationen var stundtals förvirrande och det kändes 
osäkert hur personens samtycke skulle betraktas. Förnyade kontakter togs efter 
några dagar och vid alla tillfällen blev svaret ett klart och tydligt ja, ibland 
förtydligat med: ”det är roligt med intervju”. Mitt ställningstagande blev att ta 
personens uttryckta vilja på allvar och inkludera intervjuerna, men hantera dessa 
varsamt. För att försäkra att personen skulle ha stöd kontaktades personal vid 
boendet.   

I de fall där det har funnits god man eller förvaltare har de alla samtyckt till 
intervjupersonernas deltagande, men att söka samtycke från någon annan än 
den det berör har flera bottnar (se också Lövgren, Kalman & Sauer 2012). Att 
ha stöd av en god man/förvaltare44 innebär att man har bedömts behöva stöd 
eller företrädare i vissa (ibland många) avseenden, men inte att man förlorat rätt 
eller förmåga att tala i egen sak och fatta egna beslut. Frågan om samtycke från 
god man är inte självklar då man också behöver ta hänsyn till i vilken mån 
intervjupersoner vill att denne ska vara informerad. Det är upp till 
intervjupersonen att bestämma både om eventuellt deltagande och om god man 
får informeras. Det är också viktigt att informera båda parter om att samtycke 
från god man inte innebär att denne får del av intervjuerna.  

Dock finns ytterligare en fråga att reda ut när det gäller förhållandet till gode 
män och personal, frågan om konfidentialitet.  
 

Konfidentialitet och igenkännbarhet 
För att uppfylla krav om konfidentialitet har personuppgifter i ljud- och 
bildupptagningar samt transkriptioner utelämnats. Dessutom förvaras allt 
material i lösenordskyddad dator eller i låst skåp (se www.foark.umu.se45). 

Så långt låter det enkelt. Men. Sen har kombinationen av avhandlingens 
syfte, metodval och en strävan efter transparens bjudit särskilda utmaningar. 
Avhandlingens syfte, att beskriva och analysera levd erfarenhet av de sociala 
kategoriseringarna intellektuellt funktionshinder, kön och ålder innebär att 
uppgifter om funktionsnedsättning, kön och ålder inte kan ändras även om 
syftet är att anonymisera intervjupersonerna (jfr Bosk 2003; Skærbæck 2012). 

                                                        
44 Den som inte själv anses kunna tillvarata sina intressen kan erhålla stöd av god man eller förvaltare enligt 
Föräldrabalkens (1949:381) elfte kapitel. Det är tingsrätten som fattar beslut och även förordnar god 
man/förvaltare, medan det praktiska arbetet kring frågan hanteras av Överförmyndarnämnden i respektive 
kommun.   
45 Fullständig adress: http://www.foark.umu.se/infosok/Bevarande_gallringsplan.pdf 
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En persons ålder och kön blir i det här fallet så grundläggande att eventuella 
ändringar skulle riskera att underminera analysarbetet. Strategin har blivit att 
göra dessa uppgifter synliga i vissa sammanhang och dölja dem i andra.  

Till detta kommer en ambition om att framställningen ska vara fyllig, 
”trogen” och levandegöra intervjupersonerna och deras sammanhang. Avsikten 
har varit att ge läsaren en god bild av intervjupersonernas intentioner, sätt att 
uttrycka sig och deras sammanhang. Samtidigt har tillvaratagande av enskilda 
individers integritet varit överordnat en rik skildring, och därför har sådant som 
kan vara igenkännbart maskerats, och jag har presenterat intervjupersonerna så 
att en ”samlad bild” av enskilda individer försvårats.  

Frågan om intervjupersonernas anonymitet kompliceras ytterligare av att 
rekryteringen delvis skett via personer som de är väl kända av och, i många 
hänseenden, beroende av. När vi under intervjuerna talat om ålder och kön har 
det inneburit att vi till stor del talat om vardagen, en vardag där personal, 
anhöriga respektive gode män ofta tar aktiv del. På grund av att personal och 
gode män är aktivt inblandade innebär det att dessa intervjupersoner i högre 
utsträckning än andra forskningsdeltagare riskerar bli igenkända (jfr Kalman & 
Johansson 2012; Lövgren, Kalman & Sauer 2012). Till trots för en strävan efter 
att behandla intervjuutdrag respektfullt och integritetsbevarande är det vanskligt 
att garantera att intervjupersonernas identitet helt kan döljas för personer i 
deras närmaste omgivning, jag har bara haft att försöka så gott jag kunnat.  

 

Fältbesök och intervjuer – när, var, hur 

Avhandlingen baserar sig huvudsakligen på kvalitativa intervjuer som 
kontextualiserats genom fältstudier. Detta kan inte benämnas som etnografisk 
studie då etnografiskt fältarbete handlar om ”å være til stede over tid” (Olsen 
2009, s 96; se också Adler & Adler 1994; Hammersley & Atkinson 2007). 
Istället har flera verksamheter besökts under kortare tid, bland annat för att 
flera av intervjupersonerna varit måna om att få besök på både gruppbostad 
och arbetsplats/daglig verksamhet. Utöver det har jag besökt verksamheter där 
det inte skett någon rekrytering till intervjustudien. De inalles 19 fältbesöken på 
olika verksamheter varade från halvdagar upp till fem dagars sammanhängande 
närvaro.  
 

 Antal 
Gruppbostäder  9 
Dagliga verksamheter 8 
Annan arbetsplats 2 
Summa  19 

Tabell 2. Förteckning över fältbesöken och form av verksamhet. 

 



  

58 

 
De tidiga fältbesöken var just besök, jag kom dit, träffade brukare och personal, 
fikade, blev visad runt och deltog i många samtal. Under de senare och längre 
fältbesöken varvades deltagande lite på sidan om med observation av 
verksamhetens aktiviteter, en distanserad närvaro som gav utrymme för 
växelvis interaktion/observation och reflektioner (jfr Hammersley & Atkinson 
2007, s 85-86). Detta förhållningssätt valdes då det var en utmaning att under 
längre perioder stå utanför, återkommande fann jag mig indragen i samtal och 
interaktioner, blev ombedd att ge feedback på diverse situationer eller på annat 
sätt drog till mig uppmärksamhet.  

Insamling av empiriskt material inleddes våren 2009 och fram till våren 2011 
genomfördes inledande och uppföljande intervjuer parallellt med fältbesök. Det 
innebär att processen varit relativt utdragen, dels för att det tog tid att etablera 
kontakter och dels för att skapa tid mellan intervjuerna. Det innebar också att 
intervjuandet utvecklades under resans gång där tidigare lärdomar och 
reflektioner användes under senare intervjuer. Sammanlagt genomfördes 35 
intervjuer med de tretton personer som utgjorde de huvudsakliga 
intervjupersonerna (se tabell nedan). Nio av dem intervjuades vid tre tillfällen 
medan fyra personer deltog i två intervjuer. Detta beroende av att tre av dem 
hörde till de senast rekryterade varför den andra intervjuomgången bedömdes 
motsvara den tredje med personer som rekryterats tidigt. Den fjärde personen 
hade ingen möjlighet att träffas en tredje gång. Att det blev lite olika för olika 
personer har bedömts inte inverka på avsikten med återkommande intervjuer: 
att få en tydligare förståelse av både personer och deras kontext (se också 
Legard, Keegan & Ward 2003, s 141).  
 

 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Sammanlagt 
Huvudgrupp 13 13 9 35 
Referensgrupp 3 (1 längre, 

2 kortare) 
  3 

summa 16 13 9 38 

Tabell 3. Redovisning av antal intervjuer och deras fördelning.  

 
Som beskrivet tidigare var själva deltagandet i studien vid elva tillfällen känt av 
personal och i förekommande fall av gode män. Tid och plats arrangerades 
dock utan sådan inrådan eller samverkan. Tretton av de inledande intervjuerna 
kom att hållas på deltagarnas respektive arbetsplats, medan resterande, på 
initiativ av intervjupersonerna själva, hölls i respektive hem.  

Intervjutillfällena hemma hos personerna innebar att jag besökte skiftande 
bostadsformer, såväl boende utan stöd som lägenheter och rum46 i 
gruppbostäder och trapphusboende. Det har varit både trevligt och informativt 
att få möjlighet att göra dessa besök då det gett möjlighet att ta del av dennes 

                                                        
46 En av intervjupersonerna hade ett rum i en gruppbostad, något som kan liknas vid ett inackorderingshem 
och inte en ”fullvärdig” lägenhet innehållande kök eller annan kokmöjlighet.  
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(livs)sammanhang. Då jag blev inviterad till hemmet av personerna själva 
bedömdes det som mest adekvat att inte kontakta boendepersonal i förväg. Vid 
tre tillfällen medförde detta att tiden för besöket blev olämpligt, mer om ett 
sådant tillfälle nedan. Vid alla intervjuer i hemmet har likväl kontakt med 
boendepersonal etablerats. Ibland har kontakten inletts genom att de kommit in 
i lägenheten vid ett eller flera tillfällen, ibland har det varit på initiativ av 
intervjupersonen. Inte vid något av dessa tillfällen har intervjupersonen visat 
tecken på att de upplevt sig störda av detta, medan det för mig väckt 
funderingar. Med referens till tidigare yrkeserfarenhet kan det liknas vid att 
personal, jämsides med andra anledningar, önskade kontrollera besöket. 
Personal har till uppgift att vara stöd och hjälp i boendet, och med det följer 
också ansvar. Samtidigt bor alla i lägenheter som ska vara deras egna, deras eget 
hem till vilket de har rätt att bjuda hem vem de vill. Jag menar inte att min 
närvaro ifrågasattes, dock att det var frågan om visst mått av kontroll.  

De flesta intervjuer varade mellan en och en och halv timme, med ett 
undantag. Ett undantag som också kan illustrera att mitt besök upplevdes 
störande. Trots att intervjupersonen själv bestämt tid och plats visade det sig att 
det krockade med ett favoritprogram på tv. Då jag föreslog att vi kunde mötas 
vid annat tillfälle ville personen ändå genomföra intervjun, samtidigt var denne 
så intresserad av tv-programmet att intervjun blev mycket fåordig och kort (20 
minuter). Situationen blev obekväm för oss båda, både för den som blev störd 
och för den som störde. Samtidigt var det svårt att bryta situationen då 
intervjupersonen höll fast vid att det gick bra. 

 

Intervjuandets förutsättningar och utmaningar  
När man vill fånga upplevelser och erfarenheter hos personer är 
förstahandsvalet ofta att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer (se Kvale 
1997; Denzin & Lincoln 2003; Silverman 2006; Creswell 2009). De har stor 
potential då det gäller att studera och förstå hur individer och grupper förhåller 
sig till, vilken mening de tillskriver, egna erfarenheter och handlingar i relation 
till sociala fenomen (Gilje & Grimen 1992; Gubrium & Holstein 2003; 
Silverman 2006, s 148; Creswell 2009, s 16). Med förstå avses att sträva efter att 
komma nära intervjupersonernas situation och ta dem, deras upplevelser och 
erfarenheter, på allvar och utifrån en hermeneutisk ansats tolka detta i relation 
till kontextuellt sammanhang (jfr Gilje & Grimen 1992, s 180-183). Med det 
sagt vill jag fästa uppmärksamhet på att försöka ta en annan persons perspektiv 
är försök, för kan man någonsin ställa sig i en annan individs ställe med det 
unika perspektiv den situationen skapar? 

I föreliggande avhandling betraktas intervjuer som interaktioner där både 
intervjuperson och forskare är medaktörer och i dialektiskt samspel konstruerar 
intervjuernas innehåll (jfr Holstein & Gubrium 1997; Miller & Glassner 1997; 
Silverman 2006). Dock är det, som Richard Sennett (2003) pekar på, ett 
samspel under vissa förutsättningar:  
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In-depth interviewing is a distinctive, often frustrating craft. Unlike a 
pollster asking questions, the in-depth interviewer wants to probe the 
responses people give. To probe, the interviewer cannot be stonily 
impersonal: he or she has to give something of himself or herself in 
order to merit an open response. Yet the conversation lists in one 
direction; the point is not to talk the way friends do. […] the craft 
consists in calibrating social distances without making the subject feel 
like an insect under the microscope (Sennett 2003, s 37-38). 
 

Det är en asymmetrisk interaktion, varken intervjuerna eller kontakterna skulle 
skett om de inte ingick i en studie. Intervjuer och fältbesök kan alltså sägas ske i 
relation till positioner som forskare och ”beforskade” (Andersson & Swärd 
2008). Det är forskaren som initierar möten och bestämmer agendan, det är 
också forskaren som med uppföljande frågor riktar samtalet mot en bestämd 
riktning (se också Kvale 1997). Sennett (2003) benämner intervjuande som 
”craft”, att intervjuande kan liknas vid ett hantverk som behöver praktiseras 
många gånger för att skicklighet ska utvecklas. Och det finns flera utmaningar 
inbäddade i att använda intervju som metod. Till en del handlar det om 
balansgång mellan att skapa en god kontakt – men inte i den grad att personen 
upplever sig lockad att berätta mer än man egentligen avsett och även efteråt 
känner sig bekväm med. Viljan att söka kunskap om personernas egna 
perspektiv manar till följdfrågor – vilka kan väcka känslor av att vara studerad, 
nästan som under mikroskop. Med det i åtanke var jag under intervjuerna 
särskilt uppmärksam på tecken som kunde tolkas som att intervjupersonerna 
upplevde sig vara obekväma (jfr Barron 2004a, s 127).  

Till trots för ovanstående diskussion om asymmetriska möten är det 
angeläget att också peka på de intervjuades egenmakt. De har alla påverkat 
intervjuerna genom att välja att inte svara, svara undvikande eller huvudsakligen 
inrikta sig på samtalsämnen som ligger dem själva nära. En viktig insikt som 
avhandlingsarbetet gett är att ”som man frågar” får man inte alltid svar, den 
intervjuade har eget tolknings- och handlingsutrymme. Mitt intryck är att 
flertalet av de intervjuade personerna också har erhållet något (positivt) av 
kontakterna. Flera av dem har tydligt uttryckt att det varit både intressant och 
roligt att bli intervjuade, inte minst att få möjlighet att samtala med någon som 
är intresserad av vad de berättar. Även när det gäller fältbesöken har flera 
uttryckt sig positivt över att få visa sin verksamhet. 

Enligt Dorothy Atkinson (2005) har det historiskt varit ovanligt att personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar kommit till tals, bland annat för att 
deras tillförlitlighet har ifrågasatts. Som grupp har de ansetts inneha lägre grad 
av ”testimonial credibility” (jfr Fricker 2007) än andra. Föreställningar om den 
intellektuella funktionsnedsättningen har lett till deras uttalanden bedömts vara 
mindre trovärdiga eller giltiga, vilket i många fall föranlett att kunskap istället 
sökts genom intervjuer av anhöriga eller personal. Något som i många fall är väl 
motiverat, till exempel när Ragnar Furenhed (1997) studerade livskvalitet för 
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personer med grav utvecklingsstörning. Det är svårt, rent av omöjligt, att på 
annat sätt söka denna kunskap då personerna det berörde inte hade tillräckligt 
kommunikationsförmåga för att förmedla sina upplevelser47. Så kan det vara i 
vissa fall men det är angeläget att inkludera så många berättelser som möjligt, 
inte bara de som är tolkade via omgivningen. Förvisso kan det emellanåt vara 
utmanande att intervjua personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
men dessa svårigheter ska inte överdrivas, vilket tydligt åskådliggörs av bland 
annat Karin Barron (1999), Ove Mallander (1999) och Lennart Sauer (2000, 
2004).  

 

Intervjuguider och att dokumentera i ljud och bild   
Under intervjuerna användes hjälpmedel, dels för dokumentation och dels för 
konkretisering och visualisering (det senare presenteras i nästa avsnitt). Alla 
intervjuer är inspelade med en så kallad voicerecorder, en enkel apparat som 
möjliggör digital lagring av ljudfiler. Vid det första intervjutillfället med tolv 
personer kompletterades detta med videoinspelningar. Avsikten med att filma 
intervjuerna var att fånga sådant som inte kan fångas med enbart 
ljudupptagning, samtal är så mycket mer än bara ord och videofilmerna har 
varit värdefulla för att komplettera min förståelse. Däremot filmades inte 
intervjutillfälle 2 och 3 då jag efter att studerat de första filmerna bedömde att 
fortsatt filmande inte kunde tillföra så mycket mer. I jämförelse med de enbart 
ljudupptagna intervjuerna kan jag inte säga att filmningen påverkat innehållet i 
intervjuerna. Intervjupersonerna fick möjlighet genom en kort provfilmning att 
se hur det skulle bli på film innan de samtyckte.  

Inför första intervjutillfället gjordes en semistrukturerad guide med relativt 
löst hållna teman48: Presentation och bakgrund, Identitet, Framtid och Ålder och 
åldrande (bilaga 6). De tidigare intervjuerna har ”informerat” de senare, på både 
grupp- och individuell nivå, och i de uppföljande intervjuerna tillkom ett 
hälsotema samtidigt som tidigare teman utvecklades (bilaga 7). 

De olika temana inleddes med relativt öppna frågor av arten: (vad) kan du 
berätta om…, vilket kompletterades med uppföljningsfrågor. Ambitionen har 
varit att uppmana intervjupersonerna att med egna ord tala om erfarenheter 
och tankar (se Gustavsson 1999; Atkinson 2005) där intervjuguiderna har 
fungerat vägledande utan att vara bindande vare sig i turordning eller 
formuleringar. Noterbart är att uppföljningsfrågor eller att be om utvecklande 
av vissa tankegångar även innebär att intervjuaren genom sin riktadhet bidrar 

                                                        
47 Detta skall inte förstås som att Furenhed inte hade några kontakter med dessa personer. Han gjorde 
studiebesök på dagcenter och skolor, studerade interaktioner och kroppsspråk, men menar själv att 
studiebesöken i huvudsak användes för att få ”en mer fyllig bild av personer med grav utvecklingsstörning” (s 
15) och att avhandlingen i huvudsak ”bygger på intervjuer med föräldrar och vårdare till gravt 
utvecklingsstörda” (s 17).  
48 Detta utgör en tydlig illustration av att hur man än talar om intervjuer som interaktion och samskapande så 
villkoras de dock av att forskaren vill något, dvs. har en tydlig intention och har förberett vad samtalet till 
störst del kommer att handla om (se också Barron 1999, 40-41).   
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till intervjuernas innehållsliga karaktär (Miller & Glassner 1997). Ett exempel är 
hur jag i ett retrospektivt perspektiv försökt fånga erfarenheter av att kunna 
påverka sin livssituation och upplevelser av motsatsen med uppmaningen ”kan 
du berätta om en händelse/ett tillfälle där du känt att dig maktlös respektive 
kunnat bestämma”49. Jag har inspirerats till detta av det som omtalas som 
”critical incident technique” (jfr Butterfield, Borgen, Amundson & Maglio 
2005; Flanagan 1954).  

Sett i erfarenhetens ljus kan jag konstatera att öppna frågor och att uppmana 
till berättelser inte är helt enkelt. Man får anstränga sig mer för att formulera 
öppna frågor i jämförelse med vardagens relativt slutna frågeformuleringar som 
enkelt låter sig besvaras med ja eller nej (jfr Legard, Keegan & Ward 2003, s 
153). Samtidigt har stora öppna frågor inneboende tillkortakommanden, 
framförallt när det gäller personer som, likt flertalet av de här aktuella 
intervjupersonerna, är ovana att berätta om både sig själva och sina erfarenheter 
(Mallander 1999, s 86-91; se också Barron 2002, 2004b). De är mer vana vid 
uppmaningar maskerade till frågor och konkreta frågor om konkreta ting, inte 
sällan om saker som redan är kända.  

Till detta ska läggas en balansgång mellan att agera (samtals)stödjande och 
värdeneutralt. Enligt Robin Legard, Jill Keegan och Kit Ward (2003) bör man 
vid kvalitativ intervju formulera frågor och följa upp informanters svar utan att 
låta egna värdeomdömen komma till uttryck. Denna önskade värdeneutralitet 
hade att införlivas i tidigare kunskap om vikten av att bekräfta en person och 
dennes sätt att uttrycka sig (jfr Hägg & Kuoppa 2007), det vill säga ge respons 
som uppfattas vara uppmuntrande. Med stöd av Holstein och Gubrium (1997, 
2000b, s 127-132) vill jag argumentera för att låta engagemang och uppmuntran 
bli synlig. En alltför neutral hållning kan medföra att modet att tala sviktar, 
endera för att den intervjuade börjat tveka om giltigheten i den egna 
berättelsen, eller för att de uppfattat den andre sval och ointresserad. Då flera 
av de här aktuella intervjupersonerna har olika språksvårigheter, från 
sammanblandning av och/eller förlust av konsonanter till skiftande tempus och 
personliga pronomen, menar jag att uppmuntran blir än viktigare.  

Ovana att berätta och språksvårigheter har gjort det nödvändig att lyssna 
aktivt men också att återkommande kontrollera min uppfattning. Silvermans 
(2006) råd om att ”ifrågasätta” och ställa sig frågande inför svar och berättelser 
för att ytterligare utforska informantens ståndpunkt har för det mesta varit 
värdefullt. Då har personen utvecklat sitt svar och vi tillsammans har kunnat 
utforska ämnet. Det finns tillfällen då ifrågasättande fungerat mindre bra, eller 
rentav dåligt. Det har yttrat sig som ett upprepande av det nyss sagda, som lite 
förvirrade motfrågor eller som något irriterade repliker. De här situationerna 
har framförallt rört situationer inom handikappomsorgen och oftast uppstått 

                                                        
49 Här uppstår ett tydligt exempel på den tidigare diskussionen om användande av ett mer konkret språk. Det 
svenska begreppet bemyndigad eller engelskans empowered täcker tydligast det jag avser, men byttes under 
intervjuerna till detta och andra mer konkreta begrepp. Att använda ett mer konkret språk kan därmed leda 
lägre grad av nyansering och komplexitet.  
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när jag har försökt inta ”främlingens” position (jfr Simmel 1908/1981) inför 
något de tagit förgivet och sett som självklart.  

Dessa situationer kan bero både på funktionsnedsättningen och på mina 
tillkortakommanden: att jag emellanåt haft svårigheter med att förstå 
intervjupersonens sätt att uttrycka sig och att det kan finnas svårigheter för dem 
att föreställa sig vad som är möjligt för mig att veta. En annan förklaring ger jag 
handikappomsorgens organisering och kultur. Om och när man befinner sig i 
sammanhang där signifikanta andra samarbetar mellan verksamheter och utövar 
regelbunden informationsöverföring, eller på annat sätt synliggör tillgång till 
vetskap om vad som händer, är det lätt hänt att man inte utvecklar sin förmåga 
att berätta50.  

En ytterligare aspekt är hur man kan tala om eller föreställa sig sådant som 
ligger utanför en egen erfarenhetshorisont. I vår förståelse av social verklighet 
använder vi flera komponenter, och förutom egna erfarenheter internaliseras 
kulturella föreställningar och andras erfarenheter, något jag fann prov på vid en 
tidigare intervjustudie med elever i gymnasiesärskolan angående vuxenskap (V. 
Lövgren 200151). Enligt Russell Keat och John Urry har människor ”the 
capacity to extend the range of their own experience as a result, for example, of 
the perceptive and sensitive presentation to them of other people’s 
experiences” (1975, s 169). Att ta del av andra människors berättelser vare sig 
det sker via samtal eller genom media, att utbyta erfarenheter med andra och 
använda så kallade ”vicarious experiences”, det vill säga ställföreträdande 
erfarenhter, är en del av vår kunskapsstruktur och betydelsefullt för vår 
omvärldsförståelse (Kalman 1999, s 164-166; se också Schütz 1953/1999; Keat 
& Urry 1975).   

 

Verktyg som nätverkskarta och livslinje  
Utöver intervjuguider har två kompletterande verktyg använts: förenklad 
nätverkskarta och livs(fas)linje för att konkretisera övergångar mellan livsfaser 
(se illustrationer i bilaga 6). Utöver detta övervägde jag att använda pictogram 
eller fotografier (se t ex Folkestad 2000a angående fotografier som samtalsstöd) 
men avstod då jag hade svårt att finna bilder avseende kön och ålder som inte i 
onödan utgjorde stereotypa representationer.  

Nätverkskartan användes i syfte att underlätta en subjektiv presentation av 
intervjupersonernas sociala nätverk (jfr Forsberg & Wallmark 2002, s 54, 57). 
Sociala kan nätverk betraktas som system av relationer bestående av personer 
och organisationer man har kontakter med indelat i kategorier som familj, släkt, 
arbete, organisationer etc., kontaktvägar till och mellan dessa samt kontakternas 

                                                        
50 Detta innebär ingen som helst kritik mot samarbete och information. I många avseenden är det mycket 
väsentligt att till exempel gruppbostaden informeras om viktiga händelser på den dagliga verksamheten eller 
tvärtom.  
51 En intervjustudie som låg till grund för min C-uppsats med namnet ”Jag har som inga vänner – men än kan vad 
som helst hända”: En kvalitativ studie om tankar om vuxenskap och framtid hos några ungdomar inom 
gymnasiesärskolan.    
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frekvens (Forsberg & Wallmark 2002, s 13). Denna grad av kartläggning har 
inte varit aktuell, istället har kartan använts för att underlätta samtal om 
personer som ingår i intervjupersonernas vardagsliv. De personer respektive 
organisationer intervjupersonerna själva menade var betydelsefulla noterades 
utan att kategoriseras eller att kontaktvägar kartlades. Det har inte heller varit 
meningen att skapa en heltäckande bild, det kan vara så att det finns personer 
och relationer som intervjupersonerna anser vara viktiga men inte placerat in. 
Däremot var jag mer angelägen om att intervjupersonerna åskådliggjorde något 
av relationens vikt. De ombads att utgå från sig själva som centralt placerade, 
den innersta cirkeln, och placera in personer som står dem nära inom vidare 
och vidare cirklar som symboliserade avstånd, eller som Elisabeth uttryckte det:  

 
V: Jag har en form av karta här, du vet vissa människor tycker man är 
väldigt nära en själv 
Elisabeth: Ja, det är hjärtat [slår sig på bröstet] 
 

För Elisabeth var det inte krångligare än så, det finns personer som är närmare 
hjärtat än andra och det var inga problem att avgöra vilka som skulle placeras 
nära eller med mer distans. Däremot kunde insikten om att det är få personer i 
nätverken vara mer eller mindre svår, vilket blev tydligare på de inspelade 
filmerna än i ljudupptagningarna. 

Under/efter intervjuomgång 1 och 2 stod det allt mer klart att det var svårt 
att fråga och tala om ålder, livsfaser och transitioner mellan dem. Det var som 
att ”glida runt” utan att ålder kunde framträda, med undantag av stereotypa 
föreställningar om äldre som ”de andra”. Jag upplevde ett behov av att ha något 
att konkretisera kring och utarbetade ett enkelt hjälpmedel, en slags livslinje där 
livsfaserna barndom, ungdom, vuxenskap och ålderdom formade en linje längs 
vilken intervjupersonerna ombads att placera sig själva. Livsfaslinjen användes 
under elva av de tretton intervjuer med den huvudsakliga gruppen samt vid de 
tre referensintervjuerna. Det innebär att den inte kunde användas fullt ut men 
utgjorde ändå ett värdefullt hjälpmedel som förenklade samtalet om var i livet 
intervjupersonerna upplevde att de befann sig, och vilka innebörder de lade i 
olika livsfaser. 
 

Transkriptioner och videoinspelningar i analytisk interaktion  
Även om tolkningsprocessen kan sägas starta redan innan själva intervjuandet 
menar jag att den blir mer substantiell under transkriberingen, dvs. arbetet med 
att översätta ljud- och bildintryck till skriftliga dokument. Transkribering är ett 
tröttsamt och mödosamt arbete som kräver koncentration (jfr Kvale 1997; 
Silverman 2006), men jag ser det också som värdefullt. Att fånga intervjuerna i 
skrift har underlättat sortering, strukturering och att lära känna materialet.  

Jag har strävat efter relativt hög grad av precision i transkriberingarna då hur 
saker sägs tillmätts betydelse - det förstärker, förminskar och ger kontextuell 
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information (se t ex Goffman 1981, s 38, 127; också Holstein & Gubrium 
2000b; Potter & Wetherell 2001; Silverman 2006). Detta sagt med viss 
reservation, en stark språklig orientering kan tendera att lägga så stor vikt vid 
hur intervjupersonerna talar att innebörder försummas. Till exempel kan skiften i 
användandet av pronomen ömsom utgöra ett ställningstagande och ömsom en 
talsvårighet, varför det är angeläget att förstå individuella uttrycksformer.  

Varje inspelning har bearbetats vid flera tillfällen, först skrevs de rakt av för 
att efterhand kompletteras med markeringar för pauser, andra förändringar i 
talhastighet och tonfall. Ett transkriptionsschema anpassades till avhandlingens 
behov, till exempel lade jag till en markering för sänkt tonfall då det visade sig 
att flera intervjupersoner signifikant sänkte röstvolymen vid vissa, 
betydelsebärande uttalanden (bilaga 8). De citat som har valts för att illustrera 
olika diskussioner i avhandlingen har ytterligare anpassats. Då har ovanstående 
markeringar jämsides med dialektala, ljudhärmande och rent talspråkliga uttryck 
tagits bort eller anpassats till skriftspråk för att undvika att de ska ge ett 
fragmentariskt intryck.  

Genom transkriberingsarbetet har också insikter av annan karaktär erhållits. 
Det blev till exempel tydligt hur ofullständigt man (jag) uppfattade de talade 
orden (se också Kvale 1997), vid flera intervjuer hade jag vid första 
transkriptionstillfället (omedvetet) ändrat i personers uttalanden, att de i och för 
sig korrekta orden var nedskrivna men med omvänd ordföljd. Det får vara 
osagt om detta berodde på otillräckligt arbetsminne eller inträde av någon slags 
korrektionsfunktion.  

Ett annat exempel rör förhållandet mellan transkribering av ljud- respektive 
videoinspelningar. Vid genomlyssning av intervjuerna framstod det relativt 
tydligt när och hur jag lyckades föra samtal vidare, men också när jag 
missförstod eller missade ställa uppföljningsfrågor. Detta kunde tolkas som 
ovana alternativt upptagenhet med att fundera på nästa steg. Men efter att ha 
granskat filmen parallellt med dess tillhörande transkription behövde den 
tolkningen delvis revideras. Det som initialt tolkades som missar eller 
missförstånd kunde lika ofta tolkas som respons på kroppslig snarare än verbal 
kommunikation.  

 

Bearbetning, tolkning och analys av empiriskt material 

Som tidigare nämnts påbörjades tolkningsarbetet redan tidigt, kanske redan i 
samband med avhandlingens inledning. Där fanns mina tidigare erfarenheter av 
handikappområdet och en del kunskap om forskning på området. Perioden då 
intervjuerna genomfördes innebar också en tid av tolkning och reflektion, både 
gällande vad intervjupersonerna berättade och avseende vad jag själv höll på 
med. En tid då avhandlingsfrågan och -arbetet pendlade mellan att vara bland 
det mest intressanta man kunde ägna sig åt till starka tvivel på både frågans 
berättigande och den egna förmågan. Dessa reflektioner samlades dels i därtill 
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avsedda dokument, snyggt och prydligt och enligt metodlitteraturens goda råd 
om forskningslogg (se t ex Ely 1993) – men då de dök upp i de mest skiftande 
sammanhang har de också tecknats ned på vad som funnits till hands, baksidan 
av gamla kuvert och andra lösa papper. Dessa reflektioner har bland annat 
inneburit behov av att utsätta tidigare kunskap för omprövning men har också 
väckt nya frågor att ställa både mig själv och materialet. Tolkningsprocessen har 
inneburit att bearbetning av intervjuutskrifter och anteckningar skett i aktivt 
växelspel med fördjupande studier av teori och tidigare forskning (jfr t ex Gilje 
& Grimen 1992; Thornquist 2003; Silverman 2006).  
 

Analytisk process – läsa, samla, fråga   
De inledande analyserna påbörjades genom relativt naiva genomläsningar i syfte 
att bli bekant med materialet (jfr Edley 2001; Ritchie, Spencer & O'Connor 
2003, s 221-223). Parallellt noterades intryck och idéer, ibland uttryckte dessa 
noteringar en känsla eller ett sammanhang och ibland var de formulerade likt 
teoretiska begrepp. Så här inledningsvis var noteringarna på olika analytiska 
nivåer, och arbetet koncentrerades på att finna vägar för att ta mig an materialet 
ömsom ”erfarenhetsnära”, för att fånga ett subjektperspektiv (Thornquist 2003, 
s 209), och ömsom mer abstraherat och teoretiskt.   

De naiva läsningarna identifierade teman tillika livsområden som arbete, 
fritid, boende, nätverk, hälsa och ekonomi. Det var via samtal om dessa som 
intervjupersonerna konkretiserade sin vardag och sina erfarenheter. Genom 
ytterligare bearbetning av materialet utkristalliserades fyra områden: tal om 
ålder, kön och framtid samt hur arenorna arbete, familj och fritid/marknad 
utgjorde platser för görande av ålder och kön.  

Med hjälp av kodscheman kategoriserades utskrifterna i subkategorier (jfr 
Ritchie, Spencer & O’Connor 2003, s 223-242). Detta arbete synliggjorde till 
exempel att betydelser av kropp återkom inom flera teman, likaså frågor om 
kompetens/autonomi. Till hjälp i det här skedet av arbetet fanns begrepp som 
oberoende, kompetens och autonomi, och hur dessa begrepp definierar vuxendom 
(Priestley 2000, 2003a, s 116). Likaså var kritisk diskussion om konstruktionen 
av livslopp en inspirationskälla. Holstein och Gubriums (2000a, b) förespråkar 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att kunna utmana det förgivettagna i 
det så kallade normala livsloppet:  

 
Rather than attempting to describe what are believed to be the objective 
features of life change, we examine how persons engaged in ordinary 
activities constitute the life course through interpretative practice. 
Interpretative practice is the situationally sensitive interactional process 
through which people construe and represent reality. The focus of our 
approach is on how experience is made meaningful in relation to the 
passage of time (Holstein & Gubrium 2000a, s 41). 
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Det de benämner som narrativ identitetskonstruktion har i avhandlingen tolkats 
likt att söka efter situerad ålderslogik, hur intervjupersonerna genom 
beskrivningar av vardagliga aktiviteter tolkar erfarenheter av tidens gång i 
förhållande till sig själv (jfr Holstein & Gubrium 2000a, s 41-47).   

Genomgående i den här fasen fanns behov av att strukturera och 
omstrukturera materialet genom att samla uttalanden parallellt med skapande av 
korta sammanfattande texter i syfte att göra materialet mer hanterligt (jfr Edley 
2001; Taylor 2001). Det visade sig vara nödvändigt med relativt generösa 
utrymmen, jag ville undvika att stycka upp uttalanden i alltför små enheter då 
enstaka meningar eller sekvenser hade svårt att täcka in flertydiga betydelser. 
Det ledde till att jag med inspiration av Curtis LeBaron (muntlig presentation 
2010-05-2452) tog fasta på ”second turn proof” (se också Goffman 1981, kap 1; 
LeBaron, Glenn & Thompson 2009). Kortfattat innebär det att uttalanden ska 
förstås med utgångspunkt i den kontext det är fällt. Med kontext avser jag här 
interaktionistiskt samspel under intervjuerna där också mitt agerande påverkade 
situationen (se t ex Holstein & Gubrium 1997; Potter & Wetherell 2001; 
Silverman 2006), deltagarnas individuella uttryckssätt och information från både 
fältbesök och andra delar av intervjuerna.   

Det nu strukturerade materialet genomsöktes med fokus på hur personerna 
konstruerade sig själva i de situationer de berättade om. Nu fördes begreppet 
tolkningsrepertoarer in i arbetet, det vill säga de relativt sammanhängande 
uppsättningar av begrepp som utgör tolkningsram för refererade situationer 
(Edley 2001, s 198; se också Goffman 1981). Enligt Nigel Edley (2001, s 197-
202) belyser detta arbetssätt att det inom större övergripande diskurser finns 
flera samtidigt giltiga sätt att tala om och förstå fenomen och händelser. Som 
jag ser det är det också ett sätt att vi i vardaglig praktik är upptagna med 
parallella och delvis motstridiga angelägenheter.  

Detta kan åskådliggöras med ett exempel där en av intervjupersonerna talar 
om mobbing och använder sig av olika förståelseformer av varför mobbing 
generellt uppstår och varför han själv blev mobbad. Vid det här tillfället hade 
han tidigare nämnt att han blev mobbad under skoltiden och hur minnena från 
det återkom när hans dotter blev mobbad. När han vid ett senare tillfälle 
berättar om sitt deltagande i en webbplats för att knyta kontakt med gamla 
skolkamrater frågar jag om de tidigare erfarenheterna av mobbing, och om han 
”har släppt”53 tanken på det som hänt. Hans omedelbara svar blev att hänvisa 
till att det skedde för länge sedan och att mobbing inte var ett så väl känt 
fenomen då.   

 
Arne: Ja herregud, det tror jag. Liksom, under den tiden då förstod man 
egentligen inte riktigt vad mobbingen var överhuvudtaget utan det har 
man ju liksom kommit i helt annat perspektiv på sånt här. Det har jag ju 

                                                        
52 Presentationen ingick i seminarieserien Video-based ethnography: Studying behavior in the wild, arrangerad av 
Handelshögskolan, Umeå universitet. Serien omfattade tre seminarier våren 2010.   
53 Vid andra tillfällen då han berättat om svåra händelser under uppväxten använde Arne just uttrycken att 
det var ”viktigt att släppa det gamla” och ”gå vidare”.  
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också, det tänker jag ju än idag att vissa barn som har råkat ut för sånt 
här, att de är, vad ska man säga, att de har ju uttryck som inte riktigt är 
som vanliga andra barn så dom är liksom lite på sidan om. De är lite, ja 
inte social helt enkelt utan de har något, som ett handikapp eller nånting 
och de är ju i regel utstötta och mobbade. 
V: Vad var det, när du tänker på hur det var för dig, vad tror du det var 
som gjorde att de valde just dig? 
Arne: Jag tror att dom hade problem i hemmet, att det är där det 
kommer ifrån det mesta av det här i dagens läge. Att det kan vara en hel 
del alkohol eller droger indraget i det också, och så det här med 
kamratskapet, att gör man liksom inte som dom vill då blir man utstött, 
utfryst. 
 

Efter att ha hänvisat till att det tidigare fanns liten kunskap om mobbing som 
fenomen, använder Arne en förklaringsmodell där de barn som blir mobbade är 
avvikande, att de på grund av handikapp inte är som andra barn och därför blir 
satta på sidan eller i utanförskap. Fokus ligger då på dem som är utsatta för den 
kränkande behandlingen. Därefter, när jag ber honom konkretisera sin egen 
situation, övergår han till två förklaringar där omständigheter kring mobbarna 
sätts i centrum. Förklaringar som hänvisar till problematisk hemsituation med 
missbruk och grupptryck, att de som mobbar gör detta för att inte själva hamna 
i utanförskap. När fenomenets vållande förläggs utanför både sig själv och de 
gamla skolkamraterna framstår det som meningsfullt att söka kontakt med de 
forna mobbarna.  

Att använda så här olika förklaringar kan synas oredigt, men som Holstein 
och Gubrium (2000b, s 99) uttrycker det: ”social life is messy in practice”. 
Genom språket tar vi del av och deltar i diskursiva konstruktioner av ett 
fenomen, konstruktioner som bygger på flera kunskapskällor. Med referens till 
Alfred Schütz beskriver författarna det med orden: ”We use our stocks of 
knowledge to meaningfully frame who we are, to typify our intentions and 
motivations, to derive intersubjective understandings, and to coordinate 
interactions” (Holstein & Gubrium 2000b, s 86). 

Utdraget visar också hur det vi talade om under intervjuerna allaredan var 
tolkat, att personer själva tolkar och omtolkar sig själv, sina erfarenheter och 
sociala värld (jfr Schütz 1953/1999, s 30; Gilje & Grimen 1992, s 175; Holstein 
& Gubrium 2000b). Ett perspektiv som inneburit att jag återkommit till 
transkriptionerna med förnyade frågor om vad som görs, hur det görs och ur 
vilket perspektiv de talar, ett växelspel mellan ”discursive practices” och 
”discourses-in-practice” (Holstein & Gubrium 2000b, s 89-100). Med diskursiv 
praktik avses medlet genom vilket individer skapar sig, själva ”görandet” av 
vem man framträder som medan diskurser-i-praktiken avser användande av 
diskurser som är historiskt och kulturellt tillgängliga.  

Som syns ovan kan tolkningsrepertoarer skifta beroende på subjektets, 
Arnes, positionering (jfr Davies & Harre 1990; Edley 2001). En övergripande 
fråga som utkristalliserades var synen på agentskap: i vilka situationer och i 
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vilken utsträckning intervjupersonerna uttryckte eget agentskap och var 
gränserna för detta gick. Jag gick återigen genom materialet och sökte efter 
uttalanden och situationer som kunde fångas med hjälp av tre vida begrepp: 
agency (i betydelsen upplevelse av att kunna påverka), maktlöshet och 
accounts/footing (i denna kategori slog jag ihop två begrepp för att söka retoriska 
förklaringar i syfte att överbygga kontradiktioner mellan handlingar och/eller 
positionsförändringar). Den sistnämnda kategorin visade sig vara mest 
betydelsefull då den tydligast klarade att avtäcka erfarenheter av både möjlighet 
att påverka/styra och upplevelser av dess motsats.  

 

Avslutande reflektion  

Här vill jag avsluta med ytterligare en reflektion avseende studiens design och 
genomförande i relation till forskningsfrågan och vad avhandlingen kommit 
fram till. Eller enklare uttryckt – hur mitt tillvägagångssätt fungerat, vad som 
kunnat göras på annat sätt samt trovärdighet och giltighet avseende 
avhandlingens resonemang.  

David Silverman (2006, s 137) ger i en tipsruta ett värdefullt råd: genomför 
aldrig en forskningsintervju förrän du har kommit på det klara med två frågor, 
1) ditt exakta forskningsområde, och 2) ditt analytiska ramverk. Så här i 
backspegeln önskar jag att jag hade tagit del av, och ordentligt förstått, detta 
redan i avhandlingsprojektets inledning. En bit in i processen breddades mitt 
avhandlingsarbete från att handla om funktionshinder, kön och åldrande till att 
omfatta funktionshinder kön och ålder. Om detta fokus varit klart redan initialt 
hade troligen information, intervjuguider etcetera sett ut på annat sätt. 
Samtidigt, breddningen utgör också ett exempel på hur förgivettagna 
uppfattningar kommit att prövas och omprövas under processens gång.  

Den andra punkten, att vara klar över sitt analytiska ramverk, var till viss del 
uppfylld genom att det tidigt stod klart inom vilken övergripande teoretisk ram 
studien hörde hemma. Däremot har jag funnit det nödvändigt att pröva och 
allteftersom utveckla analysramen, något som också bättre motsvarar 
giltighetskriteriet för analytisk induktion (Silverman 2006, s 303). Genom ett 
informerat induktivt förhållningssätt i analysfasen har jag pendlat mellan empiri 
och teori och därigenom erhållit ökad förståelse av de båda. Denna växelverkan 
har också möjliggjort förståelse av fynd som så att säga ”avviker”, det vill säga 
till synes inte inordnat sig i tidigare identifierade mönster. Vid flera tillfällen har 
det också blivit tydligt att fenomen visat sig först när uppmärksamheten i 
analysarbetet skiftat och riktats om med hjälp av nya ”frågor” att ställa 
transkriptioner o (jfr Skjervheim 1976; Thornquist 2003). 
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5 

 Presentation – sammanhang och personliga 
porträtt 

Efter att ha redovisat utgångspunkter och metodval är det nu dags att vända 
blicken mot avhandlingens kärna. Syftet med detta kapitel är att presentera 
avhandlingens huvudpersoner och ett utsnitt av deras sammanhang samt att 
översiktligt presentera referensgruppen.  
 

Vilka är intervjupersonerna? – kön och ålder  

Huvudgruppen utgörs av tretton medelålders personer bosatta i två mellanstora 
norrländska kommuner. Vid en viss, men här icke definierad54, tidpunkt under 
intervjufasen var de mellan 38 och 60 år. Åldersspannen är ungefär lika stora 
för kvinnor och män, se sammanställning. För deltagande män var medelåldern 
52 år och för kvinnor 48 år. Gruppen män är genomgående äldre än gruppen 
kvinnor därför ger medianålder, 54 år för männen och 48 år för kvinnorna, en 
mer rättvisande bild av gruppens ålderssammansättning. Referensgruppens tre 
personer, två män och en kvinna, är i åldrarna 25-29 år och betraktas som 
tillhörande en annan generation.  
 

 Alla Kvinnor Män 
Antal pers. 13 6 7 
medelålder 50 48 52 
median 
åldersintervall 

52 
38-60 (22 år) 

48 
38-57 (19 år) 

54 
42-60 (18 år) 

Tabell 4. Sammanställning över intervjupersonerna i den huvudsakliga gruppen avseende 
kön och ålder.  

 
För att försvåra igenkännanden undviker jag att ange ålder i personliga 
presentationer. Samtidigt säger ålder, förutom viss kronologisk information, 
något om generationstillhörighet och vilka samhällsideologiska skeenden man 
har varit och är del av. Vid diskussioner av den karaktären, samt vid andra 

                                                        
54 Jag avstår från att definiera tidpunkten, både i relation till faktiskt årtal och till fas av mitt 
avhandlingsarbete med avsikt att ytterligare försvåra ett igenkännande.  
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diskussioner om ålder eller beskrivningar av förhållningssätt till faser i 
livsloppet, kommer kronologisk ålder på aktuella intervjupersoner uppges i den 
utsträckning det är av intresse för själva diskussionen. Åldersangivelse har alltså 
återkommande prövats utifrån avvägningar mellan att värna konfidentialitet och 
skapa transparens.   
 

Intervjupersonerna och stödinsatser 

Ett, utpräglat institutionellt, sätt att beskriva intervjupersonernas kontext är att 
redogöra för erhållna välfärdsinsatser. Personerna i de båda grupperna har 
varierande stöd via försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänstens individ- 
och familjeomsorg, handikappomsorg och överförmyndarnämnd. 
Sammanställningen är avgränsad till de insatser som intervjupersonerna främst 
refererar och förhåller sig till: stöd enligt LSS och god man/förvaltare.  

Som framgår av tabell 5 nedan har tolv av tretton personer i huvudgruppen 
daglig verksamhet, nio bor i bostad med särskild service och lika många har 
kontaktperson och god man/förvaltare. Dessa överlappar varandra till viss del.  

 
Form av stöd fördelat på kön Alla 

(13) 
Kvinnor 

(6) 
Män 
(7) 

Daglig verksamhet 12 6 6 
 - enskild, privat sektor 3  3 
 - produkttillverkning  6 5 1 
 - service i kommunal regi 3 1 2 
    
Bostad med särskild service  9 5 4 
 - gruppboende 3 3  
 - trapphusboende 6 2 4 
    
Kontaktperson 9 5 4 
God man/förvaltare 9 6 3 

Tabell 5. Sammanställning över erhållna stödinsatser i huvudgruppen.  
 

I referensgruppen har kvinnan och en av männen bostad med särskild service 
medan den andra mannen bor i sitt föräldrahem. De har tidigare haft daglig 
verksamhet men efter att verksamheten ombildades till projekt har dessa 
personer blivit projektanställda på deltid. Det är inte känt huruvida personerna i 
referensgruppen har kontaktperson eller god man/förvaltare. 
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Arbete och sysselsättning  
Som framgick av sammanställningen har tolv har tretton personer i 
huvudgruppen daglig verksamhet vilket gör det till den vanligaste insatsen.  

Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig (SFS 1993:387). Vad som avses med 
yrkesverksam ålder är inte klart definierat, men ska enligt LSS-kommitténs 
slutbetänkande (Socialdepartementet 2008) inte förstås som hinder för att ta del 
av daglig verksamhet även efter vedertagen pensionsålder55. Daglig verksamhet 
är den i landet numerärt vanligaste av de tio LSS-insatserna (tabell 7) 
(Socialdepartementet 2008; Socialstyrelsen 2007b, 2012). Det är också den LSS-
insats som ökar mest56, mellan åren 2001 och 2011 hade antalet personer som 
har daglig verksamhet ökat med 47 %, eller ca 10 000 (framförallt ett ökat antal 
unga män). Ökningen förklaras i relation till ökad särskoleinskrivning och en 
allt hårdnande arbetsmarknad (Socialstyrelsen 2010, s 70-72).  

 
År 2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Antal 
personer 

21 100 23 200 25 000 27 000 29 000 31 100 

Tabell 6. Antal personer med daglig verksamhet enligt LSS åren 2001-2011 
(Socialstyrelsen 2007b, 2012). 

 
De besökta dagliga verksamheterna skiljde sig åt markant både avseende 
innehåll, lokalisering och organisation. Där förekom allt från gruppverksamhet 
på det som kan liknas vid dagcenter, mindre grupper i egna enheter ”ute” bland 
andra verksamheter eller att enskilda personer hade sina respektive 
verksamheter förlagda till ”vanliga” arbetsplatser. Innehållsligt bestod dessa 
verksamheter av tillverknings-, monterings- eller förpackningsverksamhet (mer 
eller mindre industriliknande), eller service och handel. Det förekom också 
inslag av skapande verksamhet och hushållssysslor. Själva organisationen ingick 
ofta i någon slags nivåskiljande praktik, det vill säga att verksamheten 
kategoriserats utifrån behovsnivåer vilket medförde högre eller lägre grad av 
personaltäthet och mer eller mindre sluten verksamhet (se t ex www.kalmar.se; 
www.norrkoping.se; www.storuman.se; www.sundsvall.se, för prov på olika 
formuleringar avseende daglig verksamhet).  

Sammanställningen visar att männen i högre utsträckning än kvinnorna har 
individuella placeringar inom privat sektor, främst inom tillverkningsindustri och 
handel. Deras arbetsuppgifter överlappade eller var lite på sidan om ordinarie 
personal, t ex diskning, källsortering och viss uppackning av varor. Service i 

                                                        
55 I Socialdepartementet (2008), Möjlighet att leva som andra, diskuteras vad som avses med yrkesverksam ålder 
som är ett av kriterierna för att beviljas daglig verksamhet. Det framgår att begreppet är oklart och att det 
relateras till den ”avgångsskyldighet vid 67 års ålder” som omfattar anställda (Socialdepartementet 2008, s 
699).  
56 Uppgifterna i olika Socialstyrelserapporter kan variera något beroende på vilka avgränsningar som har 
gjorts. Det kan också vara svårt att få överblick över utveckling över tid. Här har jag valt att presentera en 
tidsserie för 2000-talet, skulle den förlängas till 1990-talet blir den procentuella ökningen större.   
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kommunal regi avser service till kommunala verksamheter och allmänhet. Den 
här verksamheten sker i relativt små grupper, 4-6 personer, och en arbetsledare 
från handikappomsorgen. Tillverkning av produkter tjänar som samlingsnamn för 
daglig verksamhet som i högre eller lägre utsträckning sker via rutiniserad och 
tillrättalagd tillverkning, montering eller förpackning. Dessa verksamheter 
organiserades i mindre grupper och var förlagda till industriliknande lokaler 
med arbetsstationer, omklädnings- och rastrum.  

De här presenterade verksamheterna följer en trend där daglig verksamhet 
alltmer utvecklats till att organiseras som arbete på den öppna 
arbetsmarknaden, vara versioner av arbete (Olsen 2009). Betalt arbete är en av de 
viktigare sociala institutionerna i vårt samhälle och är i sig associerad med 
socialt integrerade funktioner. Arbete ses som det eftersträvansvärda och Terje 
Olsen (2009) menar att det skapas versioner av arbete även för dem som inte 
kan ta ett arbete i egentlig mening (se också Brülde 1998). Personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar socialiseras till att eftersträva arbete och 
anställningsbarhet, men finner sig ofta exkluderade från arbetsmarknaden (se 
Antonsson 2002; Johnreden 2006; Olsen 2009). De blir hänvisade till aktivitets- 
och sjukersättning57 för försörjning, och daglig verksamhet för sysselsättning. 
Olsen menar att ”utviklingshemmedes arbeid fremstår i dag som et 
skjæringspunkt mellom arbeidsmarked og sosialpolitikk”, en skärningspunkt 
mellan två samhällsfenomen med olika logiker (Olsen 2009, s 210). Den öppna 
arbetsmarknadens logik handlar om att köpa och sälja arbetskraft, medan 
välfärdsstatens hjälpsystem tillhandahåller kompensation och ett tillrättalagt 
aktivitetsutbud. Skärningspunkten beskrivs också som speciell blandform, som 
en hybrid mellan ett arbete på öppna arbetsmarknaden och habilitering med 
terapeutiska mål (Olsen 2009; också Larsson 2006).  

Balansgången mellan produktionsinriktade och terapeutiska mål var märkbar 
i alla besökta gruppverksamheter. Dels var det tydligt att arbetstempot varierade 
i relation till produktionskrav och orderingång. I fältanteckningarna finns också 
noteringar om olika utvecklingsinriktade inslag som bakning, gymnastik, 
musikaktivitet, pedagogisk lunch58 och andra färdighetsutvecklande aktiviteter, t 
ex att med och utan personal besöka affärer i syfte att bli mer självständig. I 
samband med sådana aktiviteter förekom rikligt med uttalanden angående 
vikten av att ”vara duktig” och lära sig saker. Detta kan sättas i relation till LSS-
lagens utformning där det anges att verksamheterna kan vara av habiliterande 
art, men inte behöver vara det (Lewin 2011). Barbro Lewin argumenterar för 
vikten av att gå balansgång mellan individens integritet, egen vilja till utveckling 

                                                        
57 Deltagarna i studien använder omväxlande begreppen sjuk-, aktivitetsersättning, sjukbidrag och 
förtidspension, för att benämna en och samma omständighet; att de inte har lön i egentlig mening utan har 
sin försörjning från Försäkringskassan.   
58 Pedagogisk lunch (eller måltid) är ett begrepp som används inom både skol- och omsorgsverksamhet, och 
innebär i korthet att måltiden ses som ett tillfälle för personal att agera förebild i måltidssituationen, dvs. har 
uttalad pedagogisk intention. Huruvida måltiden är belagd med kostnader för personalen har 
verksamheternas huvudmän löst på olika sätt.   
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och en generell, och ofta oreflekterad, inställning till att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning bör träna sina förmågor (2011, s 61, 63, 109).  

Enligt förarbetena till LSS bör det understrykas att daglig verksamhet inte 
skall uppfattas som en anställningsform, och att det är angeläget att regelbundet 
pröva möjligheten till arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller inom 
Samhall (Regeringens prop. 1992/93:159). Frågan om huruvida daglig 
verksamhet uppfattas som en anställningsform kommer jag tillbaka till i kapitel 
9. Den prövande ambitionen som efterfrågas i förarbetet aktualiserades av 
några av intervjupersonerna, dock inte av personal vid något fältbesök.  

I huvudgruppen är det en person som inte har daglig verksamhet. Han 
arbetar sedan närmare 30 år på ett privat företag, i något som framställs som en 
lönebidragsanställning. Han är lite osäker på de exakta formerna men beskriver 
det som en årlig förhandling, då någon från arbetsförmedlingen och troligen 
någon från ”omsorgen” kommer till arbetsplatsen för att besluta om eventuell 
fortsättning. Lönebidragsanställningar regleras i Förordning (2000:630) om 
särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och 
innebär att arbetsgivaren erhåller ekonomiskt stöd för att anställa personer med 
arbetshandikapp. Enligt förordningen lämnas sådant stöd under högst fyra år 
om det inte föreligger särskilda skäl. Då den här aktuella anställningen varat 
mycket längre än så är det svårt att uttala sig närmare om anställningsformen, 
och det är inte heller min avsikt. Det intressanta i det här sammanhanget är dels 
att personen själv utgår från att handikappomsorgen är delaktig i beslutet, samt 
hans uppfattning om att det vore bättre om denna ”omsorg” hade bättre insyn i 
de villkor som råder, att det skulle innebära att han inte skulle bli lika 
”utnyttjad”.  

 
Vad som inte framgår av sammanställningen är att huvudgruppens göromål, 
innehåll i arbetsdagen, följer könsstereotypa mönster. Detta avhandlas närmare 
i kapitel 7 och 9, här ska bara nämnas att männen övervägande sysslar med 
fordon, vaktmästeri och ”manligt orienterad” tillverkningsindustri, medan 
kvinnorna arbetar med livsmedel samt enklare montering och förpackning (jfr 
Umb-Carlsson & Sonnander 2006; Olsen 2009). 
 

Bostadsform och boendestöd 
Av huvudgruppens tretton personer har nio LSS-stöd avseende boende, och i 
referensgruppen två. Boendestöd, insatsen ”bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna”, differentieras i olika 
nivåer; gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad 
(Regeringens prop. 1992/93:159; Socialdepartementet 2008). I föreliggande 
studie är bara begreppet gruppbostad aktuellt, för vad som inte framgår av lagtext 
eller prepositioner är att det i praktiken finns ytterligare differentieringar av 
stödnivå, vilket gör att jag skiljer på gruppbostad och det som ofta benämns 
som trapphusboende (se också Socialstyrelsen 2011). Bakom utvecklingen av 
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trapphusboende finns dels en idé om individualisering samt ekonomiska motiv 
(Ringsby Jansson 2002; Socialdepartementet 2008).  

Gruppbostad är avsedd för personer med omfattande behov av stöd och 
tillsyn, och de boendes hela stödbehov ska täckas av en ”erforderlig fast 
kollektiv bemanning” (Socialdepartementet 2008, s 584). En gruppbostad 
består av ett mindre antal fullvärdiga59 bostäder arrangerade i geografisk närhet, 
och har gemensamma lokaler som dels utgör samlingsplats för personal och i 
vissa fall innebär möjlighet till samvaro. I ett fall bestod ”lägenheten” i 
gruppbostaden av ett sovrum med tillhörande toalett, dvs. utan egna 
kokmöjligheter. Denna lägenhet hade stor likhet med den boendeform som 
innan LSS benämndes inackorderingshem eller ”inack”.  

Vid fältbesöken noterades hur olika gemensamhetsutrymmena användes. 
Det fanns dels gemensamhetslokaler som fungerade som samlingsplats för 
måltider, tv-tittande och andra aktiviteter. Dessa var ombonade och inbjudande 
och liknade det Olin och Ringsby Jansson (2008, s 155) benämner det familjära 
rummet, där samvaron i stor utsträckning har omsorgsinriktad och kollektiv 
karaktär. På ett fåtal gruppbostäder var gemensamhetsutrymmena mindre och 
de som bodde på gruppbostaden uppgav att utrymmena främst var till för 
personalen och att de själva bara vid enstaka tillfällen såg på tv där tillsammans 
med personal. Dessa gemensamhetsutrymmen skulle kunna liknas vid det 
restriktiva rummet (Olin & Ringsby Jansson 2008), ett rum som exemplifierar ett 
förhållningssätt som är inriktat på att stöd ska ges inne i de egna lägenheterna 
och där stor betydelse läggs vid att dra skiljelinjer mellan privat och kollektivt 
liv.  

Trapphusboende innebär att gruppbostadens lägenheter fördelas geografiskt 
nära, till exempel i en gemensam trappuppgång. De är inte ihopbyggda med 
varandra, däremot kan det finnas gemensamhetsutrymmen i en särskild 
(personal)lägenhet. Trapphusboende beskrivs som ett stadsfenomen, det vill 
säga återfinns oftare i städer än i mindre kommuner (Socialstyrelsen 2011). De 
besökta trapphusboendena utgjordes av minst 8 lägenheter med 
gemensamhetslokaler där personalen höll till. Det följer alltså ett mönster där 
trapphusboende varit ett sätt omfatta större grupper än de fyra-fem personer 
som ansetts vara idealiskt för gruppbostäder. Detta ideal bygger på en idé om 
att inom gruppbostaden skapa hemlika och familjära förhållanden. 

Även när det gäller bostad med särskild service visar sammanställningen på 
bekönade skillnader i materialet. Att fler kvinnor än män bor i gruppbostad 
samt att fler män har daglig verksamhet inom privat sektor indikerar att de 
kvinnliga intervjupersonerna genomgående har fler och mer omfattande 
stödinsatser. Enligt min bedömning är det dock inte så att hela gruppen 
kvinnor har större behov av stöd på alla områden än hela gruppen män.  

 

                                                        
59 Med fullvärdig avses bostad med eget badrum och kokmöjligheter. I praktiken kan det innebära att ett så 
kallat trinettkök integreras i ett rum som då tjänar både som vardagsrum och ”kök”.  
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Social situation  
Intervjupersonernas sociala situation undersöktes med hjälp av den förenklade 
nätverkskartan (s 63 och bilaga 6). Ett framträdande tema var att nätverken är 
små i betydelsen att det är ett begränsat antal människor intervjupersonerna 
delar sitt liv med. Det är inte unikt för den här gruppen, snarare tvärtom, ett 
stort antal studier visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
färre sociala kontakter än andra (Tideman 2000b; Umb-Carlsson 2005; Walsh & 
LeRoy 2004), relativt begränsat socialt samspel med personer utan 
funktionsnedsättningar (Gustavsson 2004b), och att få äldre har kontakt med 
familj och släkt (Färm 1999). Det sociala samspelet sker företrädesvis med 
handikappomsorgens personal, andra personer på daglig verksamhet och 
gruppbostad i ungefär samma ålder som dem själva, samt i viss mån anhöriga.  

Antalet noterade betydelsefulla personer eller grupper av personer (flera av 
intervjupersonerna refererar till ”personalen vid…” som betydelsefull person 
och vill inte särskilja dem som individer) varierar från fem till sexton enheter. 
Bilden som ges i de individuella nätverkskartorna speglas även i övriga utsagor. 
De personer som noterat fler personer i nätverkskartan talar också om fler 
aktiviteter tillsammans med andra medan de som har få personer/grupper i sin 
karta berättar om en vardag där socialt samspel med andra sker mer sällan.  

Att ha stort eller litet omfång av sitt personliga nätverk är en fråga som 
mycket lätt får normativ innebörd, i vårt samhälle finns det något närmast ”gott 
i sig” att ha omfångsrika nätverk. Som om det dels med automatik innebär att 
man är en populär figur och dels att det är gott. Hur man än betraktar det 
framstår även de mest omfångsrika av intervjupersonernas nätverk ändå som 
relativt små och begränsade. Det är inte min avsikt att beskriva dessa personer 
som i första hand ensamma då det inte helt stämmer med deras egen 
upplevelse. För några innebär ett litet nätverk ensamhet, medan det för andra 
upplevs som något som bara är. Hur man ser på sin situation är också beroende 
av vilka förväntningar man har och hur man föreställer sig att det ska vara.  

Vid några tillfällen var det svårt för personen tala om få vänner och litet 
kontaktnät, och det var svårt att tala om ensamheten. Ett ofta använt sätt att 
lösa svårigheten är att vanliggöra situationen genom att rama in tal om 
ensamhet med att ”det är så för många andra också”. En variant är att inte se 
det som ett problem utan något som förvisso är tråkigt men går ”bra ändå”.  

De personer som anges som betydelsefulla kan grovt indelas i fyra 
kategorier: familj, personal, kamrater via gruppbostad eller daglig verksamhet 
och vänner. Skiljelinjen mellan vänner och arbetskamrater/grannar är 
intervjupersonernas. När det gäller familj är det framförallt den familj man 
föddes in i, det vill säga föräldrar och syskon som åsyftas utom då för de då två 
män som har barn.  

Ett intressant fynd är att det som ovan talats om som nätverkens omfattning 
framförallt samvarierar med hur många personer som noteras i kategorin 
föräldrar och syskon. Intervjupersoner med täta och ofta förekommande 
kontakter med födelsefamiljen har också ett mer omfattande socialt nätverk än 
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de med liten eller ingen kontakt med den kategorin. Familj behandlas ytterligare 
i kapitel nio. 

 
Personal – ett vittfamnande begrepp  

När det gäller personal, den näst största kategorin betydelsefulla personer, åsyftas 
personal inom gruppbostad eller dagliga verksamhet, kontaktperson, god man 
eller personer anställda inom hälso- och sjukvård. Överlag beskrivs dessa 
relationer som täta och mycket värdefulla och få reflekterar över relationens 
ojämlikhet. Och dessa relationer, med ibland oklara gränser mellan personligt 
och privat, kan vara svåra att förstå sig på (Skau 2006, s 31). Formellt ger en 
person via avlönat arbete av sin tid till den andre, denne kan i sin tur uppfatta 
detta som del av en vänrelation eller bli förespeglad att relationen till personal 
kan jämställas med andra nära relationer (se Antaki, Finlay och Walton 2007). 
En del av detta kan utgöras av det förhållande som identifierades av Kerstin 
Göransson (1995), hon menar att personal ofta uppmuntrar till samspel via sig 
själva på ett sätt som kan försvåra samspel mellan deltagare i verksamheterna.  

I det här materialet, liksom i flera andra studier (se t ex Furenhed 1997; 
Gustavsson 1999; Ringsby Jansson 2002), framställs personal som viktiga 
personer, och kan därför ses som signifikanta andra. Enligt Gustavsson (1999) 
kan personal många gånger också definieras som ”de visa”, ett begrepp lånat av 
Goffman (1963/2011, s 28-40). ”De visa”, eller de särskilt insatta, ska enligt 
Goffman förstås som personer med särskilda insikter och erfarenheter av vad 
bärande av stigma innebär för personer med vissa karakteristika. Dessa 
särskilda erfarenheter utgör enligt Gustavsson (1999) grunden för utvecklandet 
av en tankegemenskap omfattande både personal och brukare, med 
gemensamma tolkningsramar om livet inom handikappomsorg. 

I intervjuerna benämns personal ibland med namn men oftare med det 
kollektiva ”personalen”. Personalkontakter beskrivs i stort som okomplicerade 
men det lyser också fram en skörhet i dessa relationer. Det är en skörhet med 
två dimensioner, dels förväntan om reciprocitet och dels lojalitet. I flera 
berättelser där relationer till personal ingår förhåller sig intervjupersonerna till 
relationens gränser, att ”dom [personalen] har inte tagit hem mig till deras 
familj du vet”. En förväntad ömsesidighet sätts ur spel då relationen bara sker i 
den enes hem, och man inte blir inviterad till den andres hem.  

Ett annat återkommande tema är det jag benämner som lojalitet till 
personalen. När framförallt de intervjupersoner som har relativt mycket stöd i 
boende och daglig verksamhet kommer in på situationer som pekar på 
motsättningar mellan deras egna och personalens intressen undviker de att tala 
negativt om personalens agerande. Istället omdefinieras situationen, bland 
annat till att egna intressen inte har företräde, att personalen är rädd om dem 
eller att man inte vill gå vidare med en motsättning för att man även 
fortsättningsvis ”vill vara sams”. Det har tolkats som att det utvecklas lojalitet 
till dem som tillhandahåller det stöd man många gånger är i stort behov av. 

Ett ytterligare förhållande visavi personal ska nämnas. Intervjupersonerna 
har relativt begränsade umgängeskretsar med få vänner och bekantskaper 
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utanför handikappomsorgens verksamhet. Det kan i alla våras liv vara svårt att 
räkna med stadigvarande relationer, men här blir det tydligare. Den grupp som 
intervjupersonerna har tätast och mest omfattande kontakt med är personer 
som ”försvinner”, endera av privata skäl eller beroende på arbetet. Ibland 
bibehålls kontakten men det är långt ifrån vanligt. Detta förhållande har också 
betydelse avseende generation, många gruppbostäder och dagliga verksamheter 
är relativt åldershomogena och personal så att säga ”försvinner” i samband med 
pensionering.  

 
Kontaktperson 

Kontaktpersonsuppdraget beskrivs ofta som ett mellanting mellan att vara 
kompis och ha ett avlönat uppdrag, och kan förstås som ett försök att på 
administrativ väg etablera fritidsinriktade vänskapsrelationer (Mallander 2011). 
Syftet med insatsen är att genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet bryta 
isolering. Liksom de andra LSS-insatserna föregås den av bedömning av (i det 
här fallet sociala) behov som inte tillgodoses på annat sätt, till exempel genom 
kontakter med familjen eller fritidsverksamhet via gruppboendet. Förarbetena 
till LSS anger att detta stöd bör ha en icke-professionell natur, med vilket avses 
att kontaktpersonen varken anses behöva särskild utbildning eller vara 
rapporteringsskyldig. Istället betonas vikten av att vara medmänniska och att ha 
intresse och engagemang för andra människor (Regeringens prop. 
1992/93:159).  

Sammanlagt nio av huvudgruppens tretton personer har kontaktperson, fem 
kvinnor och fyra män. Insatsen kontaktperson är komplementär (Mallander 
2011, s 90) och i det här materialet har sju av nio personer samtidigt insatsen 
bostad med särskild service och åtta av nio daglig verksamhet. 

Hur ofta man ses och vilken relation man har till kontaktpersonen ser 
mycket olika ut, några i gruppen träffar sin kontaktperson upp till tre gånger i 
månaden medan kontaktfrekvensen för andra är betydligt glesare. Så lång tid 
som ett och ett halvt år mellan kontakter noterades, detta förklarat med att 
kontaktpersonen varit sjuk och därför inte kan få betalt för att träffas. Denna 
person har därmed varit utan de möjligheter till social samvaro som insatsen 
kontaktpersons skulle tillgodose. Under studiens genomförande förekom två 
byten av kontaktpersoner, förklarade med att aktuella gode män påtalat att 
kontaktpersonerna inte hade skött sitt uppdrag.  

Det är dock viktigt att lyfta fram att både samvaron och de aktiviteter som 
görs med kontaktpersonen värderas högt. Att ha kontaktperson beskrivs som 
att ha någon att vara med, att det ger tillfälle att göra saker och besöka platser 
man annars inte skulle ha tillgång eller möjlighet till.  

 

God man 
Nio av de tretton intervjupersonerna har stöd via god man eller förvaltare. God 
man och förvaltare regleras enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381) (även när det 
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som i det här fallet gäller personer som uppnått vuxen ålder). Att ha god 
man/förvaltare innebär att ha någon som kan företräda en i frågor gällande att 
bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person (Nielsen 2012, s 75-76; SFS 
1949:381). Uppdraget kan omfatta en eller flera av dessa områden, dock talar 
alla som har god man/förvaltare om det i relation till att hantera pengar och 
betala räkningar. De beskriver också att det är personal i gruppboendet som 
”delar ut” pengar till vardagsinköp medan gode mannen tar hand om mer 
övergripande ekonomiska frågor.   

Vilken kontakt man har med den gode mannen eller förvaltaren varierar i 
gruppen, även så huruvida det funnits/finns en annan eller tidigare relation 
innan godmanskapet ingicks. Fem av kvinnorna har god man och för tre av 
dem rör det sig om en god man som de också står i nära släktskapsförhållande 
till. Bland männen är det en man som befinner sig i en liknande relation, en 
nära släkting har uppdrag som god man. I dessa fall tenderar kontakten vara 
mer frekvent än när den gode mannen har rekryterats utanför familjesfären. 
När det gäller förvaltare är det en kvinna och en man som har sådant mer 
omfattande stöd, i båda fallen rör det sig om ekonomisk obalans där utgifterna 
vida överstigit inkomsterna.  

Sammantaget visar ovanstående kartläggning att huvudgruppen har en 
relativt heterogen sammansättning avseende ålder och stödinsatser. En sådan 
här beskrivning ger dock bara en högst rudimentär bild av några av de yttre 
omständigheter som kan sägas vara förenande kring en grupp. För att närmare 
presentera intervjupersonerna som personer följer nu mer individuella porträtt.  

 

Persongalleri 

Det här avsnittet utgår från hur huvudgruppen berättar om sig själva, sin vardag 
och delar av sitt liv under intervjuerna. Jag har i möjligaste mån försökt följa 
deras egna ordval, dock är vissa dialektala uttryck ändrade liksom att namn är 
fingerade för att försvåra identifikation 
 

Anna 
Anna beskriver sig själv som en glad och positiv ungdom som inte är rädd för 
att säga till när hon upplever att något inte är bra. Under uppväxten bodde hon 
periodvis med sin mamma och periodvis med andra släktningar, vilket innebar 
att hon fick byta skola flera gånger. Anna gick i särskola eftersom det var ”en 
psykolog som sa [att] jag skulle börja där”. Efter skolan har hon gått 
folkhögskola, jobbat på flera ställen och är nu i färd med att byta arbete igen. 
Anna vill inte fastna på ett ställe då hon tycker det är roligt att få prova på 
något nytt och att lära känna nya människor. Fritiden ägnas i huvudsak åt 
göromål i lägenheten och tv-tittande, men hon försöker komma sig ut på andra 
aktiviteter någon kväll i veckan - förutsatt att hon har tillräckligt med pengar 
och att kontaktpersonen har tid. Anna värjer sig lite för att tänka på framtiden, 
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framförallt tanken om att sluta arbeta, ”då kommer jag att klättra på väggarna”. 
Arbetet framställs som viktigt då det både erbjuder något att göra och 
möjligheter att prata med andra än sig själv.  

  
Arne 

När Arne berättar om sitt liv får man intryck av att det många gånger har varit 
tufft men att han stadigt kämpar vidare. Han beskriver barndomen som en svår 
tid där det både förekom osämja inom familjen och mobbing på skolan. De 
tidiga vuxenåren beskrivs ömsom som en lång sjukhusvistelse och ömsom som 
stökiga. Det lugnade ned sig när han träffade sin nuvarande partner och numera 
är det familjen (fru och barn) och arbetet han sätter centralt. Arne beskriver sig 
själv som flexibel och anpassningsbar i syfte att det ska bli bra för andra, dvs. 
bra för familjen och jobbet. Han berättar att han genom livet försökt klara sig 
själv och inte besvära andra även om det många gånger varit tungt, inte minst 
ekonomiskt. Nuvarande jobb har han inte haft så länge, men trivs i gengäld 
mycket bra med det, framförallt med arbetsuppgifterna och det han upplever 
som stort stöd av arbetsledarna. Däremot har Arne inte mycket kontakt med 
arbetskamraterna då han menar att de andra på arbetsplatsen har andra slags 
intressen. När Arne är ledig hjälper han till med hemmets skötsel men försöker 
också få tid för att sitta vid datorn. Via internet har han återknutit viss kontakt 
med gamla skolkamrater och tar del av olika forum för naturfilmer. Arne 
uttrycker oro inför framtiden, både för den egna hälsan och att inte få behålla 
arbetet då han menar att läget på arbetsmarknaden är väldigt osäkert.  

 
Bertil 

Bertil växte upp i ett mindre samhälle, gick särskola på annan ort och flyttade 
hemifrån direkt han slutade skolan. Anledning till flytten var att den förälder 
han höll av hade gått bort, samt att flytten gav större möjligheter till arbete. 
Under skoltiden var Bertil mycket ensam och enligt honom har det inte heller 
senare blivit så mycket av det där med vänner. Han ser sig själv som en trevlig 
person men berättar om upplevelser av att bli bortvald, och att inte ens grannar 
hälsar fast artigheten borde påbjuda det. När Bertil berättar får man ett intryck 
av ett ganska stillsamt liv där arbetet och att sköta lägenheten tar det största 
utrymmet. Tiden som blir över ägnar Bertil till att ta del av sociala medier via 
datorn och till att följa tv-utbudet. Bertil har varit mycket länge på samma 
arbetsplats och trivs bra där då arbetsuppgifter och arbetstider passar honom 
väl. Både när det gäller hemmets och arbetets göromål uttrycker Bertil att det är 
viktigt att de blir väl utförda och inte slarvas med. När han tänker på framtiden 
uttrycker han en viss sorg eftersom det är så svårt att förutsäga hur det kommer 
att bli, ”det kan ju hända något” men att ”man får ta en dag i sänder”.  

 
Barbro  

Barbro beskriver sig själv som en glad person som gärna går ut och äter, lyssnar 
på musik eller går på hockey tillsammans med kompisar. Hon bodde med 
föräldrarna fram till flytten till nuvarande lägenhet där hon trivs mycket bra. 
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Barbro gick i särskola för hon ”föddes med den sjukdomen som inte bara jag 
har”. En sjukdom som under skoltiden dels innebar att hon inte kunde gå i den 
lokala skolan och dels att hon blev mobbad. Barbro menar att sjukdomen idag 
inte betyder något speciellt för henne. Sen hon slutade skolan har hon förutom 
några korta praktikperioder arbetat på samma arbetsplats, och både arbetet och 
arbetskamraterna beskrivs som mycket viktiga. Hon uppfattar sig själv som 
värdefull eller som hon säger, ”bra”, när hon snabbt och självständigt genomför 
arbetsuppgifterna. På fritiden är det fullt upp, ibland så mycket att hon vill 
begränsa umgänget med vänner och bara mysa med ett bra tv-program eller 
prata i telefon med pojkvännen. De har varit ett par rätt länge och Barbro 
berättar om bröllopsplaner samtidigt som hon menar att det kan vara skönt att 
rå sig själv. Barbro tycker att det är svårt att föreställa sig hur det blir i 
framtiden, det viktigaste är att man får leva och kan göra roliga saker.  

 
Christina  

När Christina beskriver sin uppväxt berättar hon om många flyttar och därmed 
många olika skolor. Hennes minnesbilder av skoltiden är mörka, framförallt för 
att hon blev retad och inte fick vara med i skolgårdens lekar. Christina berättar 
att hon idag har kompisar på arbetet men inga som hon umgås med på fritiden. 
Arbetet är viktigt, främst för att det ger dagen en struktur, får henne att ”kliva 
upp på morgonen”. Utan arbetet skulle det vara tomt och utan egentliga 
göromål då hon menar att hushållssysslorna går fort att göra undan. När 
Christina är ledig tycker hon om att skriva dikter, se på tv och läsa 
veckotidningar, och hon läser med förkärlek reportage om deltagare i olika tv-
program. I framtiden, när hon blir äldre, tänker hon sig att hon ska börja 
handarbeta. I övrigt känns framtiden osäker då hon menar att det ska sparas 
pengar överallt, och hon oroar sig lite för att det inte kommer att finnas 
äldreboende när hon blir gammal.  

 
Elisabeth  

Elisabeth beskriver sig själv som en duktig och mångsysslande kvinna med 
ungdomligt utseende. Hennes hågkomster från barndom och skoltid är 
mestadels ljusa där sammanhållningen kring föräldragårdens arbete är central. 
En sammanhållning som än idag utgör ett viktigt socialt sammanhang, och hon 
berättar om regelbundna kontakter med sin familj. Även om Elisabeth i stort 
trivs bra på nuvarande arbetsplats är hon lite sugen på att prova nytt, gärna 
något av mer kreativ art. Hon skulle också önska något kortare arbetstider då 
hon lätt får ont i ryggen och tycker det är jäktigt på morgonen. På fritiden, då 
hon inte umgås med pojkvännen, ägnar hon sig gärna åt pyssel eller matlagning. 
Helgerna är vikta för att vara tillsammans med pojkvännen, de går gärna några 
varv runt staden och slutar eventuellt dagen med ett biobesök eller genom att 
äta på restaurang. Hon skulle gärna vilja flytta samman med pojkvännen men 
än har det inte varit möjligt. Elisabeth ser sig i första hand som kvinna, men en 
ung sådan, och avvisar allt tal om tecken på att vara medelålders. Hon vill inte 
tänka på ålderdomen då hon har föresatt sig att behålla sin ungdomlighet.  
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Gunilla  

När Gunilla ska beskriva sig själv tycker hon det är svårt att sätta ord på vem 
hon är, men menar till slut att andra nog ser henne som snäll. Hon minns inte 
så mycket från barndomen, men tänker att den nog i stort sett var bra. Gunilla 
gick i särskolan och när det var dags för gymnasiet behövde hon flytta relativt 
långt. Under de åren bodde hon alternerande på elevhem och hos fosterfamilj. 
Hon har vid sidan av arbetet fortsatt att gå i skolan (Särvux) en dag i veckan, 
främst för träna på dator och läsa engelska och svenska. Nuvarande arbete är 
ganska nytt för Gunilla då hon efter flera årtionden på den gamla arbetsplatsen 
fick byta jobb. Hon trivs med arbetsledarna på det nya stället även om 
arbetsuppgifterna inte är så värst roliga. Under arbetsdagen har hon viss 
kontakt med arbetskamraterna, något hon uppskattar då fritiden inte innehåller 
så mycket social kontakt. Hemma ägnar hon sig främst åt hushållsuppgifter, ta 
någon promenad och se på tv. Gunilla vill inte tänka på pensionen eller sluta 
arbeta överhuvudtaget då hon ser det som ensamt och utan att ha något att 
göra. Hon vill inte heller prata särskilt mycket om ålder, för henne är det en 
privat fråga och hon skulle önska att tiden gick saktare så att hon slapp bli 
gammal.    

 
Henrik  

Snäll, generös och arbetsam i betydelsen tycka om att ha något att göra, är ord 
som Henrik vill använda om sig själv. Han växte upp på en mindre ort och fick 
därför redan tidigt börja pendla till särskolan på närliggande ort. När det var 
dags för gymnasiestudier innebar det flytt till större ort och att bo på elevhem i 
anslutning till skolan. Efter gymnasiet blev det, via olika praktikplatser, arbete 
på den nya orten. Henrik trivs mycket bra med nuvarande arbete, det är fullt 
upp på dagarna med omväxlande arbetsuppgifter. Han beskriver sitt arbete som 
självständigt och önskar verkligen att han ska få behålla nuvarande arbetsplats. 
En önskan som ramas in av att man kan aldrig riktigt vara säker, ”det är många 
som är arbetslösa”. På fritiden tar han det lite lugnare med sociala kontakter, 
vilar framför tv:n eller en bra film, men tar sig också gärna en sväng på cykeln 
till goda fiskevatten i närområdet. När det finns möjlighet far han på längre 
fisketurer tillsammans med en bilkörande kamrat. Henrik ser sin fritid som en 
möjlighet att vila och hämta kraft och tror därför att han kommer att få ett 
långt liv – men förhoppningsvis inte så lång pensionstillvaro då den förefaller 
honom som tråkig med alldeles för lite att göra.  

 
Inga  

Inga beskriver sig själv som en bra person, ord som för henne innefattar att 
vara snäll och omtänksam, men också ordentlig – att hon gör det hon ska. Det 
gjorde hon även i skolan där hon trivdes bra med lärarna och undervisningen 
på de olika särskolor hon gått i. Minnesbilderna från skoltiden förmörkas av 
mobbing. Inga önskar sig ett nytt jobb, ett där hon får ha mer kontakt med djur 
men tror inte att hon kommer att kunna få det. Det är själva arbetsuppgifterna 
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hon skulle vilja byta ut då hon för i övrigt trivs med arbetsledare och 
arbetskamrater. Fritiden används för att koppla av, något hon gärna gör genom 
att ta en promenad eller se på tv, företrädesvis naturprogram och Godkväll. Inga 
ser fram mot pensioneringen då den kommer att medföra möjlighet till mer 
vila. Hon ser också fram mot att få flytta till ålderdomshemmet då hon menar 
att det innebär att lära känna nya människor och få gemenskap med andra.  

 
Johan  

Johan använder också ordet bra när han beskriver sig själv. Med det menar han 
snäll och trevlig, samt att det är lätt att tycka om honom. Johan har mestadels 
goda minnen från skoltiden. Han gick i särskola då han ”såg efter [syskonet] i 
böckerna”, dvs. när det upptäcktes att syskonet hjälpte honom mycket med 
skolarbetet fick han börja särskola. Johan har två olika arbeten, men skulle helst 
vilja jobba mer på det ställe där han trivs bäst. Han upplever att han ”är 
förmer” än de andra på den arbetsplats där han mestadels jobbar, och därför 
inte har så mycket gemensamt med dem. Då trivs han bättre med 
arbetskamraterna på det andra stället men tror att det är svårt att ordna så att 
han skulle få vara där alla dagar i veckan. Johan uppskattar mycket att han har 
möjlighet att träna på arbetstid. På fritiden brukar Johan ta cykeln och hälsa på 
en god kamrat, försöka fynda på loppis eller besöka några affärer där han har 
bekanta. Johan far gärna och dansar och går på olika sportevenemang om han 
inte kopplar av med att titta på sport via tv:n. Johan menar att han genom att 
hålla igång, motionera och äta bra mat kommer att hålla sig ung länge.  

 
Kalle  

Även om Kalle nu i övre medelåldern upplever att livet stabiliserat sig något, 
återkommer han ofta till sitt brokiga förflutna innehållande många olika jobb, 
relationer och kamp mot myndigheter. Några stora orosmoln finns dock kvar, 
bland annat hur det ska gå för barnen och om han ska kunna fortsätta jobba. 
Kalle bedömer framtidsutsikterna för de hemmavarande barnen som osäker. 
Han önskar starkt att de ska få komma ut på öppna arbetsmarknaden men är 
rädd för att de ska bli ”fast” inom handikappomsorgen. Kalle lägger ned 
mycket tid och engagemang i sitt arbete, även om, som han säger, ”man får inte 
ens betalt för maten för dagen”. I det uttalandet lägger Kalle mycket av sin 
upplevelse av att ha blivit utnyttjad och illa behandlad av myndigheter som 
försäkringskassa, sjukvård och socialtjänst. Det beskrivs som en lång och 
segdragen kamp, där han först nu menar att han kunnat återta lite 
handlingsutrymme. Vad gäller fritiden menar Kalle att han inte har så mycket 
tid över men skulle önska att han kom ut i naturen mer, både för 
skogspromenader och fiske. Ett annat uppslukande intresse är datorspel. 
Framöver finns några stora orosmoln för Kalle, både angående hur länge hans 
kropp ska ”hålla” för arbete och om det överhuvudtaget kommer att finnas 
någon äldrevård den dagen han behöver hjälp. 
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Leif  

När Leif beskriver sig själv är det med hjälp av hur närstående brukar säga att 
han är: trevlig, duktig och hjälpsam. Han beskriver sin barndom som mycket 
ljus och bra, med stark familjesammanhållning och många kamrater i skolan. På 
fritiden är Leif mycket med sin flickvän, de går gärna ut och äter eller på bio 
eller idrottsevenemang tillsammans. Han umgås gärna med familj och släkt och 
ser mycket fram mot att göra kortare resor med flickvännen. För Leif är 
skötseln av lägenheten viktig och han är ledig en dag i veckan för att städa och 
ordna med maten för veckan. Det ena av hans två arbeten fick han i samband 
med skolpraktik, och där trivs han mycket bra. Tyvärr kan han bara vara där en 
dag i veckan då det inte finns så många passande arbetsuppgifter längre. Det 
andra arbetet har tillkommit senare och Leif trivs även där, framförallt med 
arbetskamraterna. Om han själv får bestämma tänker han sig att jobba långt 
efter pensionsdagen då han gillar att ha mycket att göra.   

 
Mikael  

Mikael beskriver sig själv som ”en medelålders människa” som är frisk och pigg 
för åldern. Under barndomen flyttade Mikael några gånger tillsammans med 
familjen och har därför gått särskola på flera orter. Han har också fått prova på 
långa skolskjutsar och att bo på elevhem, det senare framförallt under 
gymnasietiden. Mikael berättar att han är bra på att arbeta och gärna hjälper 
arbetskamraterna med olika göromål. Han har varit mycket länge på nuvarande 
arbetsplats och känner en stor trygghet med arbetskamraterna, ”man vet att de 
alltid ställer upp” men är lite orolig för den osäkra konjunkturen. Eller som han 
säger ”man vet aldrig om de måste slå igen” och pratar om hur svårt det är för 
äldre personer på arbetsmarknaden i dag. Det innebär att han valt att inte 
försöka fullfölja en dröm om att arbeta mer utomhus, det känns för osäkert att 
lämna nuvarande arbetsplats. Mikael hjälper gärna till med olika saker också på 
fritiden och är engagerad i både idrott och politik. Utöver det tycker Mikael om 
att resa, både ensam och tillsammans med en vän, och använder gärna datorn 
för att hålla kontakt med bekanta. Utan att vara särskilt orolig för framtiden 
skulle Mikael önska att han fick vara 30 år hela livet, då skulle kroppen orka 
mer och risken för sjukdomar skulle vara mindre.  

 
Ett sådant här persongalleri, som har till avsikt att beskriva individer och 
individuella livsuttryck, förmedlar också gemensamheter. Många av 
intervjupersonerna har liknande erfarenheter av mobbing under skoltiden, alla 
menar att det är värdefullt att ha ett arbete och många talar på ett likartat sätt 
om sina sociala nätverk. För det stora flertalet är dessa små, och flera av 
intervjupersonerna refererar på olika sätt till upplevelser av ensamhet. Detta 
men också mycket annat kommer att ytterligare belysas och diskuteras i det 
som följer.   



  

85 

 

6 

Funktionshinder – stigma och hermeneutiska 
resurser 

Det är ingen tillfällighet, inte heller följer det en alfabetisk logik att jag har 
placerat ”intellektuellt funktionshinder” främst både i syftesformulering och här 
bland avhandlingens analyskapitel. Med stöd av den forskningsöversikt som 
ligger till grund för kapitel två och tre i föreliggande avhandling menar jag att 
det finns anledning att anta att denna seriella kollektivitet är den som har störst 
inverkan på vardagens villkor för intervjupersonerna. De flesta i huvudgruppen 
har lång erfarenhet av att ingå i olika former av omsorgsverksamhet, såsom 
särskola, gruppbostad och daglig verksamhet, och genom detta har de blivit 
administrativt kategoriserade som personer med intellektuellt funktionshinder, 
som personer med utvecklingsstörning eller annat begåvningsmässigt 
funktionshinder (jfr SFS 1993:387; Tideman 2000b, s 42). För elva av de tretton 
intervjupersonerna skedde detta under barndomen, medan det för de 
resterande två skedde senare under livet. Oavsett när det inträffade kan det ses 
som att bli tilldelad en strukturell position, ett visst samhälleligt sammanhang, 
där stora delar av vardagen organiseras och levs.   

I föreliggande kapitel undersöks hur funktionshinder kommer till uttryck i 
intervjuutsagorna. De två diskurserna normalitet/avvikelse och jämlikhet/ojämlikhet 
(jfr Solvang 2000a) återfinns på flera olika sätt, bland annat genom att 
intervjupersonerna förhåller sig till en position som ”brukare” och till 
funktionshinder som avvikelsekategori. De aktualiserar dock inte en erfarenhet 
i relation till välfärdsstaten som är vanlig för många andra grupper av personer 
med funktionsnedsättning: att behöva argumentera för att 
funktionsnedsättningen ska bedömas vara av sådan art att den medför rätt till 
stödinsatser (jfr Socialdepartementet 1998; Solvang 2000b; Sauer & Lindqvist 
2007). För flertalet av dem är gruppbostad, daglig verksamhet och 
kontaktperson självklart, närmast förgivettaget, och skulle kunna liknas vid 
Gustavssons ”gåtfulla tillit” till att få stöd. Men till skillnad från andra studier 
fanns här inte referenser till stöd som social rättighet eller till funktionshinder 
som grund för rättigheten (jfr Gustavsson 1999; Olin & Ringsby Jansson 2009). 
Bland de medelålders intervjupersonerna återfann jag inte de förhållningssätt 
som identifierats bland yngre generationer, att med hänvisning till 
funktionsnedsättning eller diagnos hävda rätt till stöd.  

Den upptäckten innebar en utmaning men också en uppmaning: skulle det 
tolkas som en fråga där funktionsnedsättningen spelade huvudsaklig roll, eller 
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var det en generationsfråga? För att utforska detta ytterligare rekryterades 
ytterligare intervjupersoner, referensgruppen. De deltog i en verksamhet som 
jag menar skiljer sig från de sammanhang där huvudgruppen befinner sig, bland 
annat avseende att där diskuterades frågor om kategoritillhörighet och identitet. 
Genom att analysera de två olika kategorierna av intervjuutsagor och 
fältanteckningar parallellt kunde ytterligare en aspekt av betydelse identifieras: 
tillgång till hermenutiska resurser för att ”making sense of […] social 
experiences” (Fricker 2007).  

Såsom LSS och definitionen av funktionshinder är formulerade betonas 
individuella egenskaper eller svårigheter, nedsättningar i funktionsförmågor, 
men dessa utgör bara en ingrediens i den sociala kategoriseringen 
funktionshinder. I föreliggande kapitel har jag valt att först belysa 
brukarpositionen för att sedan diskutera förhållningssätt till 
funktionsnedsättning och stigma. Därefter fortsätter analysen genom att låta 
huvudgruppens intervjuutsagor mötas och konstrasteras dels med en text som 
beskriver hur det var att betraktas som annorlunda utan att kunna sätt ord på 
att det (Nilsson 2011), och dels med fältanteckningar och intervjuutssagor från 
referensgruppen.  

 

Brukare? – ”vi kallas så”   

Som framkom av presentationen delar alla intervjupersoner i större eller mindre 
utsträckning erfarenheter av att erhålla stöd via LSS, likaså att ha gått i särskola. 
I de flesta fall omtalas dessa strukturella positioner som något självklart men 
också med reservation eller visst avståndstagande, vilket jag återkommer till. 
Det självklara i positionen återfinns när en av kvinnorna berättar att personalen 
har förändrat sitt sätt att organisera arbetet på grund av att de har mindre tid:  

 
Barbro: Ja, dom jobbar inte så länge i taget, en halvtimme eller 20 
minuter så går dom till nästa brukare. 
V: Brukare, vad menas med det? 
Barbro: Det är ju vi […] Vi kallas så.  
 

Som sidoinformation definierar Barbro sig själv och de andra som bor på 
gruppbostaden som brukare60. Hon gör på liknande sätt när det gäller daglig 
verksamhet, andra har valt ”vi som jobbar här” eller ”bor här”. Brukare är en 
benämning som är diskuterad, och en ofta använd strategi i de besökta 
verksamheterna är att benämna deltagare i daglig verksamhet som arbetstagare 
och de som bor i gruppbostad med hyresgäster. Barbro verkar inte ha något emot 

                                                        
60 Det finns många diskussioner om benämningar och vilka tillskrifter de bär med sig (jfr Lewin 2011). 
Många menar att brukare påminner för mycket om missbrukare och att det därför inte är lämpligt. 
Idérikedomen är stor, vid en verksamhet talade personalen om de boende som våra änglar.  
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ordet brukare utan använder det när hon vill göra skillnad mellan de som har 
stöd och de som är anställda för att ge stöd. På liknade sätt görs en distinktion 
mellan användande och förmedlande av stöd i alla intervjuutsagor. Parallellt 
förekommer en annan indelning, den mellan sig själv och ”de andra” på 
arbetsplatsen eller i gruppbostaden. De andra utgör personer som de bedömer, 
i kontrast till sig själv, ha behov av stöd och hjälp. Jag återkommer till detta 
tema för att först uppehålla mig kring gruppbostad och daglig verksamhet som 
självklara inslag i vardagen.  
 

Det förgivettagna stödet  
Framförallt de av intervjupersonerna som har flera insatser talar om att ha stöd 
av personal i boendet, under fritiden och på arbetet som en självklar del av 
vardagen. Runt händelser eller vid referenser till dagligt stöd återfinns mycket 
sällan accounts för att förklara verksamheten eller sin tillhörighet till den (jfr 
Buttny 1993; Scott & Lyman 1970). Det som synes självklart behöver ju sällan 
kläs i speciell språkdräkt. Det är också så att ju mer omfattande stödinsatser en 
person har, desto mer självklart omtalas detta. Så långt de kan minnas har de 
”varit inom omsorgen” (Mikael), och har relativt vaga föreställningar om hur 
det kom sig. Anna hänvisar till att det var en psykolog som bestämde att hon 
skulle gå i särskola, medan Henrik ser det som ett utslag av slumpen och Johan 
menar att det beror på att han fick för mycket hjälp av ett syskon. Detta 
åskådliggör att de som barn inte själva tog ställning eller sökte sig till 
omsorgsverksamheter, inte heller senare i livet har det varit frågan om att bli 
tillfrågad eller aktivt söka dessa insatser. Men denna position har påverkat och 
organiserat individuella liv utifrån de institutionella villkor som rått under olika 
tidsepoker.  

Ett exempel utgörs av hur rådande handikappideologi och organisering av 
skolsystemet inverkade i att fyra av intervjupersonerna, Henrik, Bertil, Gunilla 
och Mikael, flyttade till elevhem. Handikappidelogiskt har sysselsättning och 
arbete getts vikt varför det inrättades särskilda yrkesutbildningar för personer 
med särskolebakgrund. Då särskolan var centraliserad innebar det för Gunilla 
och Mikael att flytta mer än 50 mil för att få sin utbildning, och för Henrik och 
Bertil ca 20 mil. Yrkesutbildningen och det som senare blev en yrkesinriktad 
gymnasiesärskoleutbildning hade betydelse även på annat sätt. Det var genom 
skolan flera av intervjupersonerna etablerades på sin första och i vissa fall enda 
arbetsplats. Johan, Henrik, Leif jobbar fortfarande där de hade skolpraktik, och 
Gunilla, Mikael och Bertil har erfarenhet av att ha arbetat på en och samma 
arbetsplats under mer än 25 år, längre än de flesta andra som arbetar där.  

Som jag pekat på tidigare finns en skillnad i det här materialet i relation till 
andra studier avseende förhållningssätt till stöd. Även om de ser det som 
förgivettaget talar huvudgruppen inte om daglig verksamhet, gruppbostad eller 
annan insats som om det skulle vara en rättighet (se t ex Gustavsson 1999; 
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Bjarnarson 2005; Ringsby Jansson & Olsson 2006; Olin & Ringsby Jansson 
2009).  

Stöd och hjälp som självklar social rättighet diskuteras av Gustavsson (1999) 
i relation till ”den nya integreringsgenerationen”. Han menar att personer med 
utvecklingsstörning som är födda runt 1970-talet och uppvuxna med 
verksamheter präglade av ideologier som normalisering och integrering, hyser 
en grundläggande (enligt Gustavsson gåtfull) tillit till att de har rätt till stöd och 
delaktighet i samhället. Han menar att detta deras förgivettagande av rätt till 
delaktighet och andra sociala rättigheter bygger på erfarenheter erhållna via 
kulturella tankegemenskaper. Med kulturell tankegemenskap avser Gustavsson 
hur personer som tar emot och personer som förmedlar stöd utvecklar ett 
särskilt sätt att tänka om stöd, att de formar en stödkultur. Det han, i likhet 
med en studie av Olin & Ringsby Jansson (2009), pekar särskilt på är hur en 
yngre generation av personer med intellektuell funktionsnedsättning hävdar sin 
rätt till stöd på grund av sin funktionsnedsättning (se också Bjarnarson 2005; 
Ringsby Jansson & Olsson 2006). Bland Gustavssons informanter betraktades 
stöd och insatser som självklara kompenserande inslag för att möta variationer i 
funktionsförmåga (1999, t ex s 66, 225).  

För att förstå det här närmare i relation till huvudgruppen behöver (gåtfull) 
tillit och Gustavsson begrepp tankegemenskaper sättas i relation till de besökta 
verksamheterna. Det Gustavsson (1999) talar om som en gåtfull tillit kan dels 
förstås med det Giddens benämner som ontologisk tillit, en tillit som vi 
utvecklar tidigt i livet visavi våra omsorgspersoner och sedan överför till andra 
områden (1997, s 50-52), och dels genom att utforska gåtfull. Enligt Giddens 
utgör tillit en ”emotionell vaccinering mot existentiell ångest”, och ger 
individen medel för att kunna gå vidare i sina vardagsaktiviteter. I vårt sätt att 
greppa och förstå den värld vi tillhör, den vi ingår som en del av, formas en 
grundläggande tillit till att världen är som vi genom våra handlingar lärt känna 
den (jfr också Kalman 1999, s 133). Denna tillit bildar själva grunden för hur vi 
utifrån våra erfarenheter försöker begripliggöra och förutsäga vårt 
livssammanhang. Med gåtfull vill Gustavsson (1999) peka på tilliten till 
delaktighet utvecklats ”trots” att dessa personer hade många erfarenheter av att 
bli betraktade som annorlunda. Det han pekade på kan liknas vid Giddens 
”emotionella vaccinering”, att det inom gemenskaper med andra med samma 
perspektiv som en själv, skapas en grundläggande tillit till rätten till delaktighet 
och ett liv som andra.  

De dagliga verksamheter jag besökte kan på ett sätt sägas utgöra det 
Gustavsson benämner som tankegemenskaper, institutionaliserade stödkulturer, 
om än av olika form. Där fanns personal och ”brukare” med (delvis) 
gemensamma tolkningsramar av vad verksamheterna innebar. Delvis skriver jag 
för att markera att det finns konkurrerande förståelser, vilket jag återkommer 
till. Som utomstående betraktare av dessa miljöer är det två aspekter som direkt 
blir tydliga: rollfördelningen mellan personal och deltagare samt tillrättalagd 
miljö. Det fysiska rummet utmärktes av relativt tilltagna ytor, pictogramtavlor, 
anpassade möbler, tillrättalagda maskiner samt hjälpmedel avseende struktur 
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och informations. Rollfördelningen kom till uttryck både genom klädsel och 
agerande, personalen var uppmärksam och erbjöd sitt stöd i mångahanda 
situationer, och inte bara som kompensation. Den aspekt av kompenserande 
stöd som Gustavsson (1999) beskriver avser framförallt hur hans informanter 
förhållit sig till stöd som social rättighet för att kunna fullfölja sina egna projekt. 
Det jag fick syn på vid fältbesöken var att stöd och hjälp också går utöver en 
kompenserande dimension. Dels beroende på att då flera av intervjupersonerna 
inte ansåg att de behövde hjälp med något, dvs. inte hade behov av 
kompenserande inslag, sågs inte heller sådana handlingar som vare sig 
kompensation eller stöd. Lika ofta lyftes det reciproka hjälpandet fram, att 
intervjupersonen menade att de hjälpte personalen med många sysslor både på 
arbetet och i gruppbostadens vardag Även vid direkta frågor om konkret stöd 
framkom att flera av intervjupersonerna fick stöd och hjälp med många av 
vardagens göromål utan att detta definierades som så. 

Det var dock inte bara i intervjupersonernas utsagor som stöd blev mer än 
kompensatoriskt. Vid flera tillfällen var det tydligt hur personal förmedlade 
preventivt stöd, det vill säga, hjälpte någon innan det uppstod ett outtalat eller 
uttalat behov av hjälp61. Vad gäller den frågan skilde det sig mer mellan 
verksamheter än inom olika verksamheter, vilket kan förklaras med att det 
utvecklades olika former av stödkulturer. Jag fick, genom samtal med personal, 
intryck av att vissa verksamheter aktivt diskuterat frågan om vad stöd ska 
omfatta och hur det praktiskt ska göras, medan andra verksamheter i större 
utsträckning agerade omhändertagande och på det viset emellanåt överskrider 
deltagarnas uttryckta behov (jfr Lewin 2011). Min avsikt är inte att framställa 
det som att verksamheters deltagare själva bör artikulera och definiera 
eventuellt stödbehov för att behovet ska kunna bemötas/tillgodoses. Det skulle 
innebära att personer i behov av omfattande stöd och service allvarligt skulle 
riskera att bli utan.  

Dock är det intressant att reflektera över variationer av stödkulturer och hur 
förgivettaget förmedlande av stöd formar förgivettaget mottagande. Flertalet av 
intervjupersonerna i huvudgruppen har tagit del av omsorgsverksamhet sedan 
barnsben. Den finns där utan att den har behövts reflekteras över, men frågan 
är om det inom dessa finns den ingrediens av social rättighet som Gustavsson 
beskriver?  
 

Stöd som normaliserande praktik 
Att som flertalet av intervjupersonerna både ha tagit emot och fortfarande 
använda sig av välfärdsstatligt distribuerat stöd innebär enligt Sandvin et al. 
(1998) också att ha tagit del av normaliserande praktiker, det vill säga 
verksamheter där normalisering implicit finns inbäddat i arbetssätt och rutiner 
(se också Ineland & Sjöström 2007; Olin & Ringsby Jansson 2008). Det är inte 

                                                        
61 Detta fick jag tydligast syn på först efter jag noterat hur reflexartat jag själv räckte fram servetter eller på 
annat sätt ordnade i situationer nästan innan de uppstått.  
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så de själva ser på det, och det görs troligen inte heller av den personal som är 
just dessa personer behjälpliga. Som Sandvin et al. (1998) pekade på bär 
omsorgsarbete med sig paradoxala men inte desto mindre disciplinerande 
följder då uppdraget att bistå människor som av olika anledningar har 
svårigheter att klara sin vardag bygger på normativa föreställningar om hur 
vardagsliv ska levas (jfr också Mallander 1999, s 357-360). Med begreppet 
normaliseringsarbete vill Sandvin et al. (1998) belysa att de redskap en grupp 
personer, personal, har till sitt förfogande för att tillrättalägga och upprätthålla 
”normala” livsmönster för en annan grupp, ”brukarna”, är common sense-
uppfattningar om vad som är normalt – varför vardagsliv i verksamheterna 
präglas av en normativ normalitet (jfr Sandvin et al. 1998; Tideman 2000b; 
Ineland & Sjöström 2007; Sjöström 2008).  

När intervjupersonerna själva beskriver sina stödinsatser, vare sig det är 
daglig verksamhet, stöd i boende eller kontaktperson, framstår det i överlag 
som positiva erfarenheter (från detta undantas Kalle även om också han talar 
positivt om nuvarande arbetsledare). Personalen är snäll, arbetssituationen i 
stort bra och man får den hjälp man önskar i boendet. Vid konkreta frågor om 
hur det är att ta emot stöd eller ta del av verksamheterna ges positivt färgade 
beskrivningar av både de personer man har en relation till och hur det är 
ordnat. Även situationer jag under själva intervjuerna tolkade som eventuellt 
problematiska eller som uttryck för inskränkt självbestämmande, omtalades inte 
som sådana av intervjupersonerna själva. Det är en viktig aspekt att ha med sig i 
läsandet av det tema som initieras här för att fortsätta genom fler av 
avhandlingens kapitel: hur skildrad vardag också präglas av reglerade aktiviteter och 
internaliserad kontroll.  

Framförallt i utsagor av de av intervjupersonerna som bor på gruppbostad 
synliggörs hur aktiviteter är rums- och tidsstrukturerade. Att arbete har sin tid 
och fritidsaktiviteter sin är kanske inte uppseendeväckande, det är ett utslag av 
kollektiva överenskommelser och institutionella villkor som många av oss tar 
del av (t ex Westlander 1976; Adam 1990). I intervjuutsagor framkommer det 
tydligt att också hemmets reproduktiva sysslor är tidsbestämda, där finns 
avdelade dagar för tvätt och städning, ävenså för att handla och utföra andra 
ärenden. De flesta har en avdelad dag, ofta benämnd som ”hemmadag” 
alternativt ADL-dag, då hemmet ska skötas (jfr Sjöström 2008). De av 
intervjupersonerna som regelbundet träffar sin kontaktperson har ofta också 
det schemalagt. Detta skapar en (många gånger önskvärd) förutsägbarhet men 
också en styrande inramning62 av vardagslivet. En styrning som till exempel 
medför att Barbro ”får gå till en kompis” på onsdagar, att Gunillas frukt och 
grönsaker bara räcker halva veckan samt att Leif och Elisabeth företrädesvis 
umgås med sina partners under helgen.  

                                                        
62 Här används begreppet inramning i likhet med Helge Folkestads ramme in, som tillsammans med gi 
handlingsutrymme används i syfte att beskriva hur omsorgspersonal handlar för att realisera en ambition om att 
boende i gruppbostad ska få anpassat stöd (2000b, s 254-264).   
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Tid framträder även på andra sätt då framförallt några av kvinnorna talar 
om tidspress, om hur de måste skynda för att hinna i tid till arbetet och även 
skynda hem. Elisabeth säger ”måste skynda, måste passa tiden” och ”skynda 
hem också, maten [står] på bordet klockan fem”. Även Barbro berättar att det 
är stressigt att skynda hem efter jobbet för att hon ska hinna få hjälp av 
personalen på boendet: ”jag ska komma hem exakt klockan halv 4” då 
personalen har lite tid, ”dom är inte här så länge, utan bara en minut så brukar 
dom gå till nästa”. Den individuella vardagen blir på det viset i många stycken 
präglad av organisatoriska villkor för personalens arbetssituation63.  

Exemplet visar också hur disciplinerande upprätthållande av normala 
livsmönster faktiskt kan vara. Det så kallade normala livet upprätthålls genom 
att vardagliga rutiner institutionaliseras och regleras genom scheman. Att de 
måste ”skynda” för att ”passa tiden” är för Barbro och Elisabeth internaliserat 
och framstår som tvingande, och det på ett sätt som går utöver vad rutiner 
vanligen gör. För dessa kvinnor finns inte alternativen att stanna och gå i 
affärer eller spontant förlänga hemvägen bara för att det är fint väder eller för 
att man får lust. Tiden mellan arbete och hemmet är inte deras på det viset och 
gruppbostadens progressiva tidsanvändning går före immanent tid (jfr Adam 
1990; Sandvin et al. 1998). På gruppbostaden som arbetsplats präglas dagen av 
ett målrationellt förhållande till tid, under (arbets)dagen ska det hinnas med ett 
antal uppgifter vilket underlättas om dessa aktiviteter sker i rätt tid och ordning. 
Immanent tidsanvändning uppstår när tid är något i sig själv, när den inte 
används för ett syfte utan bara är. Likt att strosa hem, ha tid att njuta av 
rörelsen, vädret eller en avklarad arbetsdag eller bara vara.  

Personal på gruppbostad och inom daglig verksamhet ges också en 
framskjuten position i intervjuutsagor där andra gränser för självbestämmande 
synliggörs. Det kan handla om hanterande av pengar, längd på håret, vilka 
kläder man ska/får köpa eller om man ska kunna besöka gudstjänsten. Det 
kommer till uttryck i uttalanden som att ”måste fråga personalen”, ”jag vet inte 
om jag får” eller att man hänvisar till att man behöver meddela/tala med 
personalen. Viktigt här är dock att ingen (utom då Kalle) definierar det här som 
att personal eller gode män går mot deras vilja. Det som skulle kunna tolkas 
som inskränkt autonomi omtalas istället som omsorg eller att det man själv 
föreslagit inte var så nödvändigt att fullfölja. Det blir tydligt att 
intervjupersonerna inte lägger ansvar på personal (eller anhöriga/gode män) för 
att deras egna projekt inte kan fullföljas.  

Av nätverkskartorna framkommer att tio av de tretton huvudpersonerna har 
gett personal och/eller kontaktpersoner, endera som individer eller grupp, 
status av att vara viktiga personer. Tillsammans med personal görs många 
trevliga saker, och det är också till personalen de vänder sig vid både glädje och 
bekymmer. Emellanåt framträder också föreställningar om reciprocitet, Barbro 

                                                        
63 Det finns mycket klokt skrivet om omsorgsarbetet och hur det praktiska arbetet omgärdas av 
institutionella och organisatoriska villkor, se t.ex. Sandvin et al. (1998), Folkestad (2000b), och Ineland, Molin 
och Sauer (2009).   
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beklagar personalen att ”inte [har] tagit hem mig till deras familj”, att hon inte 
får ringa hem till dem och Christina säger att det är så tråkigt när personalen går 
hem på kvällarna. En situation återberättad av Leif kan ytterligare belysa hur 
betydelsefullt det är att värna goda relationer.  

Leif berättar att han tidigare etablerat mycket god kontakt med en person i 
personalgruppen, att de ”var som bästisar”. Vid ett tillfälle fick Leif vetskap om 
att den här personen haft kontakt med Leifs flickväns gruppbostad angående en 
sak de talat om. Leif beskriver det som: ”jag förstår inte när en bästa vän kan gå 
och skvallra”. Han talar om det som ett sviket förtroende, samtidigt som han 
menar att det svårt att berätta vad han kände, ”därför försökte jag undvika 
fortsättningen på den här affären, annars tror jag att det var så här nära ögat 
han och jag inte kan hålla sams och det vill ju inte jag, jag vill rädda det 
[kamratskapet]”. Exemplet illustrerar hur betydelsefulla och samtidigt sköra 
dessa relationer kan vara och att relationerna värnas genom att tona ned 
konkreta men även eventuella motsättningar.  

Ovan har jag med flera exempel illustrerat att gruppbostad och daglig 
verksamhet av intervjupersonerna framställs som något självklart, och att även 
om vardagen inom dessa verksamheter framstår som reglerad är det inte 
intervjupersonernas tolkning av den. Utöver detta finns ytterligare aspekter att 
belysa när det gäller brukarpositionen, dels ett ”glapp” i det förgivettagna när 
det gäller stöd och dels en ambivalent inställning till att ha stöd. Hittills har vi 
inte heller fått syn på den form av tankegemenskaper som Gustavsson avsåg 
(1999).  

 

Osäkerhet och ambivalens  
Till trots för att jag ovan beskrivit gruppbostad och daglig verksamhet som 
självklara inslag i många intervjupersoners vardag, finns också en uttalad 
osäkerhet avseende hur det kommer att bli med den saken i framtiden. Det 
framstår som något av en paradox när personer som har haft stöd genom 
handikappomsorgen i hela sitt hittillsvarande liv uttrycker att det är osäkert 
huruvida de kommer att få stanna kvar på arbetet alternativt få bo kvar i 
gruppboendet. Osäkerheten formuleras som: ”man kan aldrig veta”, ”allt kan 
hända”, ”det är osäkert nu” och ”man får se vad som händer”, ”man kanske får 
ett annat jobb, man vet ju inte”.  

Dessa och liknande uttalanden återkommer i flera situationer och tolkas 
som att de speglar en osäkerhet avseende möjligheterna att själv påverka sin 
situation, vilket kan ta sig uttryck i en uttalad uppgivenhet om att få ett för en 
själv mer passande arbete (Kalle, Anna, Inga, Johan, Mikael, Elisabeth), 
hänvisningar till regler gällande fritidsaktiviteter (Barbro, Henrik, Johan) och 
andra områden, kanske framförallt i relation till ekonomi (Arne, Leif, Barbro, 
Inga, Johan, Kalle, Anna). Vid beskrivningar av sådana här situationer framstår 
det som att beslut är tagna och åtgärder vidtagna utan att intervjupersonerna 
upplever att de har varit med om att fatta dessa beslut eller blivit informerade.  



  

93 

De beskriver sina reaktioner inför sådana situationer på olika sätt, från att 
mena att det ”är bara så” till att mer kraftfullt protestera. Anna intar en slags 
mellanställning, hon säger: ”att ingen sagt någonting”, ”ganska dumt att dom 
inte talar om saker och ting” och ”man ska inte smyga om” sådana här saker. 
Hon beskriver sig som förfördelad men menar att det är finns inte så mycket att 
göra åt det.  

Hur information ges är också tema i nedanstående två illustrationer. Centralt 
i dessa ställs utsagor av två av huvudgruppens äldre manliga deltagare och deras 
något kluvna förhållningssätt till daglig verksamhet: båda menar att det i sig är 
värdefullt att ha ett arbete, att de trivs där men att de inte riktigt hör dit. Detta 
tar sig två uttryck, den ena mannen, Kalle, gör högljutt motstånd mot hur han 
anser sig blivit behandlad medan Arne mer stillsamt talar om sig själv varande i 
en mellanposition, inte personal i form av arbetsledare men inte heller 
tillhörande ”de andra” som arbetar där.  

Kalle är öppen med att han misstror ”allt vad myndigheter heter”. Han 
uttrycker det som att kommunen utnyttjar honom, hans ”snällhet” och 
”arbetsiver” för att utföra arbeten han inte får betalt för. Kalle beskriver det 
som att han genom åren blivit ”skickad hit och dit”, fått jobba hårt men alltid 
blivit missledd och lurad. Bland annat har han upptäckt att ingen berättat för 
honom att ett tidigare arbete inte var pensionslönegrundande, vilket innebär att 
han nu oroar sig över sin framtida ekonomiska situation. Han vänder sig också 
mot att kommunen officiellt talar om daglig verksamhet som en möjlighet att 
komma ut på den öppna arbetsmarknaden, hans erfarenhet säger honom att så 
inte är fallet, ”jag känner mig grundlurad på allt”. Överhuvudtaget menar Kalle 
att personer som har ”ett fel blir behandlade som skit”, och han ”skulle gärna 
hjälpa till att göra stort rabalder” för att förändra detta.  

Den andra mannen, Arne, har ett annat förhållningssätt och talar om daglig 
verksamhet som ett erbjudande:  

 
Jag har ingen aning om vad det egentligen beror på [att jag har daglig 
verksamhet], utan det var en person som ringde, helt enkelt från 
kommunen, och hade ju liksom en plats att erbjuda mig. 
 

Den här ”platsen” har han inte sökt själv, enligt Arne är det personer i 
omgivningen som sökt insatsen åt honom för att han ”går under LSS”. Arne 
menar själv att han verkligen uppskattar att ha något att göra men diskuterar 
behov av sysselsättning underordnat den kompetens han tillför arbetsplatsen, 
både på grund av sin arbetsförmåga och för att han är ett gott föredöme för de 
andra på arbetsplatsen. Arne, liksom Kalle, har tidigare haft andra former av 
arbete men i samband med flera omorganisationer ”vart det ju den här 
förtidspensioneringen”. De båda männen har alltså inte, till skillnad från övriga 
intervjupersoner, tagit del av handikappomsorg sedan barnsben. Men de har 
inte heller erfarenhet av att söka stöd enligt LSS eller att behöva argumentera 
för att en funktionsnedsättning ska bedömas vara av sådan art att den medför 
rätt till stödinsatser (jfr Socialdepartementet 1998; Sauer & Lindqvist 2007). Det 
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framstår som om det skulle vara tvärtom, Arne erbjuds en plats och Kalle 
berättar att han vid flera tillfällen försökt påtala för olika myndigheter att han 
genom dagligt arbete bevisat att han har tillräcklig arbetsförmåga för att kunna 
ha ett ”riktigt arbete”. Arne å andra sidan menar att hans arbetsförmåga är 
nedsatt och att det här arbetet därför passar honom. Samtidigt positionerar han 
sig vid sidan av övriga deltagare i verksamheten, och pekar särskilt på att ”de 
andra” har daglig verksamhet på grund av sina handikapp medan han själv har 
behov av lugnare tempo.  

Kalle och Arne är tydliga med att de inte riktigt hör till den grupp de har 
blivit tilldelade. Den uppfattningen återfinns i flera utsagor, exempelvis Anna, 
Bertil och Johan placerar också sig själva vid sidan om den verksamhet de deltar 
i. Det är framförallt i relation till arbetskamraterna eller de andra som bor på 
gruppbostaden den här positioneringen blir tydlig. De själva kan förvisso ha 
behov av viss anpassning, men de andra – de är handikappade. Det väcker 
frågan om den funktionsnedsättning som vid tidigare tillfälle medfört inträde till 
omsorgen nu är förgivettagen både av de verksamheter de tar del av och av 
dem själva? 
 

Stigma och hermeneutiska resurser 

Bland intervjupersonerna i huvudgruppen återfinns tre sätt att förhålla sig i 
relation till eventuell egen funktionsnedsättning, eller handikapp som var det 
begrepp de använde: att inte i något avseende betrakta sig själv som 
handikappad, att hänvisa till fysisk funktionsnedsättning eller att använda egna 
tolkningar av kognitiva funktionsnedsättningar. Dessa kan alla inordnas i en 
övergripande strategi: undvika stigma förenat med intellektuell 
funktionsnedsättning.  

Knappt hälften, fem av tretton personer, satte inte någon som helst 
funktionsnedsättning eller handikapp i relation till sig själv. Christina menar att 
”ingenting är fel”, och Anna svarar spontant nej och tillägger att ”det är då 
ingen som har sagt något”. Leif uttrycker det med: ”nej, inte som jag kan 
komma ihåg […] det skulle väl mamma minnas då i så fall”, han letade också i 
sina papper efter någon notis om hans pappa skulle sagt något om det. I dessa 
uttalande visas en stor tilltro till att någon eller som i Leifs fall, mamma eller 
pappa skulle ha berättat för honom om det var något som inte var som det 
skulle, eller något han skulle behöva förhålla sig till.  

En nästan lika stor andel, sex av tretton, menade att det var fysiska 
sjukdomar eller besvär, som problem med rygg eller knän, epilepsi eller att vara 
”skallerhänt”, som var deras handikapp, det vill säga att de hade en kroppslig 
skada eller sjukdom som försvårade deras vardag. Dessa besvär aktualiserades 
främst i relation till arbete och arbetsplatsen. Lösningen på svårigheterna var att 
avstå aktivitet, alternativt försöka få behandling eller hjälpmedel. Flertalet 
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förklarade daglig verksamhet med den fysiska funktionsnedsättningen, att när 
man har ett handikapp är ”det är svårt att få vanligt arbete” (Inga, Johan, Kalle).  

 

De ”andra” - de handikappade  
När intervjupersonerna pratade om att vara funktionshindrad (som här används 
i betydelsen funktionsnedsatt, handikappad och utvecklingsstörd) var det 
genomgående med beskrivningar av personer som inte har förmåga klara sig 
själv, som ”inte kan klä på sig” eller klarar av ett arbete. Andras 
tillkortakommanden och avvikelser kontrasterades gentemot egna förmågor, 
och andras situation framstod som mer handikappande än den egna.  

Beskrivningar av dessa andra kan uttryckas som ”de som jobbar här till 
exempel, de har ju ett visst handikapp och det får man ju ta hänsyn till” (Arne). 
Med hänsyn menar Arne att han anpassar sig och sina krav på prestation till de 
andra på arbetsplatsen, de handikappade. Johan är mer rak, han uttrycker 
skillnaden mellan sig själv och arbetskamraterna som ”nu är jag ju förmer, 
duktig på prata, ja, du vet”. Han menar att han bättre än andra på arbetsplatsen 
kan prata för sig, men också att han är snabbare och mer kapabel i sina 
arbetsuppgifter. En tredje man menar att de andra boende i gruppbostaden 
”har ju ett handikapp” och till skillnad från honom ”kan ju inte vara ute på ett 
arbete”. Detta förhållande medför också att han inte vill umgås med de andra 
på den gruppbostad hans lägenhet tillhör. En annan illustration av hur 
funktionsnedsättning förstås som omfattande oförmåga kan vara när Anna i en 
diskussion om ordet utvecklingsstörning ställer sig tveksam till en 
arbetskamrats uttalande om att han är utvecklingsstörd:  

 
Axel heter han, han säger att han är det [utvecklingsstörd] men det syns 
inte på honom, jag vet inte, det kan tänkas att han har nånting men jag 
tycker det syns inte på honom för jag menar: han äter ju snyggt. Jag 
menar, vissa dom kan ju bara sitta med gaffel och sitta och sleva i sig och 
det är ju inte snyggt men han äter med kniv och gaffel, han äter så himla 
fint vet du. 
 

I utdraget resonerar Anna kring att hennes arbetskamrat sagt att han är 
utvecklingsstörd, vilket hon ställer sig tveksam till då det enligt henne varken 
syns på honom eller i hans uppförande. Hennes föreställning av hur en person 
med utvecklingsstörning ser ut och uppför sig överensstämmer inte med den 
person hon lärt känna, han är inte misskreditabel på det sätt Anna förknippar 
med utvecklingsstörning (jfr Goffman 1963/2011, s 51). Det medför att hon 
känner sig osäker på hur det verkligen förhåller sig. Kanske skulle godtagande 
av Axels ord om att han är utvecklingsstörd innebära att hon måste ompröva 
sin relation till honom, och i förlängningen till sig själv. Detta då Anna menar 
att hon helst umgås med ”normala människor, de som pratar och är som folk”, 
det är ”sådana personer man ska söka sig till”.    
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En ytterligare illustration får vi när en av männen, Arne, retrospektivt 
utforskar sina erfarenheter av att ha varit utsatt för mobbing och övergår till 
den generella frågan om varför barn blir mobbade. Han säger att de ”som har 
något uttryck som inte riktigt är som vanliga andra barn […] de som har nåt 
som ett handikapp eller nånting är ju i regel utstötta och mobbade”. I den 
tolkningen är individen med handikapp, den avvikande, händelsens lokus. Vid 
ett annat tillfälle säger han: ”vi [familjer] med barn med handikapp, vi blir ju 
åsidosatta, det finns inte den här vänskapen, vi försvinner liksom helt”. Att 
familjen har ett litet socialt nätverk förklaras med andra personers 
avståndstagande på grund av barnens funktionshinder. Han utvecklar tanken 
vidare genom att diskutera att om någon person skulle umgås med dem skulle 
det leda till dennes övriga kamrater tar avstånd. Som om det/de handikapp som 
återfinns hos medlemmar i familjen är så stigmatiserande att även en indirekt 
bekantskap med familjen i omgivningens ögon behöver undvikas. Detta 
diskuteras av Goffman (1963/2011, s 38-39) som associationsstigma, att även 
bekanta till anhöriga till stigmatiserande personer i tredje hand får del av 
stigmat. Det finns också andra tänkbara tolkningar av just detta uttalande, till 
exempel att det är en nedsatt förmåga eller ovilja att vidmakthålla sociala 
kontakter som så att säga göms i uttalanden om barnens funktionshinder. I sak 
kan det ändå tolkas som att för mannen är funktionshindret så stigmatiserat att 
det framstår som en för honom användbar förklaring till egen och familjens 
ensamhet. 

Ovanstående illustrationer speglar hur funktionsnedsättning görs till det 
avvikande, det icke-normala och inte heller önskade (jfr Solvang 2000b; 
Tideman 2000b; Sauer 2003; Sieber 2008), och i beskrivningar av andras 
funktionsnedsättningar framstår det som att utvecklingsstörning betraktas som 
mer genomgripande avvikande än andra funktionsnedsättningar. 
Intervjupersonerna positionerar sig som någon annan än ”de handikappade”, 
och poängterar den egna förmåga i relation till andra som de ser som mindre 
kapabla (jfr Barron 1997, 2008; Goffman 1963/2011; Solvang 2000b; Olin & 
Ringsby Jansson 2009). De ”andra” i det här sammanhanget är uteslutande 
personer de arbetar eller bor tillsammans med, det vill säga grannar på 
gruppboendet och arbetskamrater på den dagliga verksamheten. Att kontrastera 
och försöka sätta förhållanden mot varandra (här förmåga) är en vanlig narrativ 
strategi (Wolanik Boström & Öhlander 2012) som tydliggör det man vill berätta 
och förstärker berättarens intrycksstyrning, impression management (jfr Goffman 
1959/2004, s 215-216; Goffman 1967/2005, s 50). Enligt Goffman återspeglar 
det en strävan efter att presentera sig själv som en person som framstår som 
kompetent och duglig, som en person som uppfyller krav och normer om hur 
man ”bör” vara (1959/2004). I levd erfarenhet av funktionshinder ingår 
budskap om Normaten, en idealiserad konstruktion av vad en normal människa 
sägs vara (jfr Garland-Thomson 1997, 2002).  
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Funktionshinder som avvikelsekategori  
I intervjuutsagorna kommuniceras funktionshinder och handikapp utifrån 
diskursen avseende normalitet/avvikelse. Även om funktionsnedsättning 
framförallt attribueras på andra återspeglar intervjuutsagorna också erfarenheter 
av den stigmatisering som funktionshinder för med sig. Dessa erfarenheter kan 
ta sig olika uttryck, som att ha blivit kallad ”CP-skadad och idiot och allt sånt 
där” (Barbro), eller att i andra sammanhang känna sig nedtryckt eller negligerad 
(vilket t ex Barbro, Bertil, Christina, Inga, Johan, Mikael och Kalle berättar om).  
Sådana nedsättande bemötanden kan också sägas ingå i hur intervjupersonerna 
lärt sig att förstå funktionsnedsättning, en annan är att få vetskap om att det 
arbete man gör inte värderas. Det sistnämnda kan exemplifieras med Kalles 
beskrivning av att återkommande utnyttjats i kommunala sysselsättningar, och 
när till exempel Johan talar om att andra, de som jobbar ”ute”, har ”mera lön” 
medan han ”har ju bara sjukbidraget”. Dessa upplevelser kan relateras till en 
diskurs om jämlikhet/ojämlikhet (jfr Solvang 2000a). Intervjupersonerna har 
välfärdsstatligt stöd för att kompensera för sin funktionsnedsättning, men flera 
av dem lever under knappa ekonomiska förhållanden beroende på relativt låga 
ersättningsnivåer64 och få (inga?) möjligheter att öka inkomsten (Socialstyrelsen 
2010; jfr också Tallskog 201265, s 6).  

Två personer i huvudgruppen, Barbro och Mikael, berättar tidigt under 
intervjuerna om sina funktionsnedsättningar och vad dessa har inneburit för 
dem. De gör det på olika sätt och deras berättelser kan kasta ljus över hur 
förgivettaganden påverkar förståelsen. Barbro berättar att hon har Downs 
syndrom och förklarar det som en medfödd sjukdom som gör hon har ”mycket 
kromosomer och celler”. Hon beskriver det som en sjukdom som ”många 
andra har”, och att den främst märks genom att hon behöver lite längre tid för 
att lära sig nya sysslor. För henne innebär själva benämningen Downs syndrom 
vare sig stigmatiserande konnotationer eller grupptillhörighet, och hennes sätt 
att omnämna sig själv och andra med ”vi brukare” handlar om en position som 
följer med boende och daglig verksamhet. Barbro förknippar inte några 
kroppsliga kännetecken med det hon benämner som ”sjukdomen”, och menar 
att det inte syns på henne att hon har Downs syndrom. För Mikael ser det lite 
annorlunda ut.  

Mikael kontaktar mig genom en bekant då han hört att jag sökte personer 
med utvecklingsstörning som ville tala om framtid och att bli äldre. Han inleder 
med att berätta att tillhör omsorgerna, han har en utvecklingsstörning. Vi pratar 
om detta vid flera tillfällen, dock var det inte förrän vid tredje intervjutillfället 
jag riktigt förstod att vi lade in olika betydelser i ordet ”utvecklingsstörd”: 

 
V: Hur märker du av att du är utvecklingsstörd? 
Mikael: Ja, alltså nu för tiden så märker jag inte av nånting. 

                                                        
64 Sjukersättning är enligt Socialstyrelsen maximalt 101 760 kr/år före skatt (2010, s 52). 
65 Tallskog (2012) menar att hög hyressättning av LSS-bostäder innebär att personer med LSS-insats långt 
ifrån ”kan leva som andra” 
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V: Du märker inte av det längre? 
Mikael: Nej, genom att jag fick operera till […], då märker jag inte av det 
något efter det. 
V: Ok, du märker inte av att du är utvecklingsstörd efter du opererades? 
Mikael: Nej, men man vet ju ändå att man är det, och går under 
omsorgen, ja, det är ju bra att dom finns. 
 

I ovanstående utdrag syns det att jag inte riktigt förstår vad Mikael menar med 
att utvecklingsstörningen inte märks efter operationen. Vi hade tidigare talat om 
omsorgen, att vara utvecklingsstörd och upplevelser av att ha blivit mobbad för 
det, men det är först när Mikael säger att han har opererats för den som jag 
inser att vi delvis pratat om olika saker. I den innebörd jag lägger i begreppet 
kan en utvecklingsstörning inte opereras, det är ingen avgränsad eller på så sätt 
manipulerbar åkomma. Genom att lägga ovanstående samman med ett annat 
utdrag får vi viktiga ledtrådar. Vid detta tillfälle hade vi åter talat om 
erfarenheter av att vara utsatt för mobbing:  

 
Mikael: Jo, jag blev retad för det [vara utvecklingsstörd], för lappjävel 
och kinesjävel och, allt möjligt […]. 
V: Men varför sa dom lappjävel åt dig? [i mina ögon påminner Mikael 
mycket lite om en same].  
Mikael: Ja men du vet, en del folk har väl inte bättre vett. 
 

För honom tycks utvecklingsstörningen i första hand vara förknippad med ett 
kroppsligt särdrag som han blev mobbad för under skoltiden, ett särdrag som 
kommit att utgöra ett stigma (jfr Goffman 1963/2011). När då detta särdrag 
opererades försvann i Mikaels ögon det synliga tecknet på avvikelse, 
anledningen till att han skulle kunna uppfattas som annorlunda och därför 
menar han att han inte längre märker av det – samtidigt ser vi hur han behåller 
själva varandet, ”man vet ju ändå att man är det, och går under omsorgen”. Det 
är som att erfarenheten av att vara bärare av ett stigma och misskrediterad blivit 
en del av hans identitet, en del som inte enkelt går att göra sig av med eller 
”operera till”. Operationen skulle kunna innebära att han i sina egna ögon nu 
kan passera som ”normal” även om misskrediteringen lever kvar (jfr Goffman 
1963/2011, s 90):  
 

V: mm, det här att man vet, hur känns det att veta det? 
Mikael: Ja alltså, det är ju både och det där. Det är både och.  
V: Kan du förklara både och? 
Mikael: Ja alltså, det känns hemskt om man vet att man är 
utvecklingsstörd men å andra sidan måste man ju ha vant sig vid det, va? 
Ja det blir ju så, att folket måste förstå att vissa inte är normala om man 
säger så. 
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I utdraget ryms en referens till att han som utvecklingsstörd blir sedd som 
avvikare, inte ”är normal” på det sätt han lärt sig vara det förväntade. Han 
protesterar mot den misskreditering utvecklingsstörningen för med sig då han 
menar att alla inte kan vara ”normala”, det vill säga vara utan särdrag som kan 
betecknas som avvikande. Med det inbegrips att få vara människa utan alla de 
tillskrivningar han inte ser förenliga med den han är. Funderingar kring 
kroppsligt förmedlad misskreditering förmedlas också av informanter i en 
studie, ”Inte ser vi väl dåliga ut?”, genomförd av Lennart Sauer (2003, s 76-90). 
De unga informanterna i den studien försöker finna en, för sig själva, giltig 
förklaring till att de, som de uppfattar det, blev betraktade som avvikare. 

En av kvinnorna, Inga, inleder första intervjutillfället med att tala om att 
hon vill vara med i studien för att hon har funktionshinder, att hon inte går lika 
fort som andra. När vi vid ett senare tillfälle pratar om situationer där man kan 
känna sig annorlunda berättar hon att hon är annorlunda:  

 
V: mm, det här med att känna sig annorlunda, kan du berätta om det? 
Inga: Jag känner mig annorlunda därför att jag är annorlunda 
V: På vilket sätt annorlunda? 
Inga: Jag utvecklades inte som alla andra. 
[…] 
V: Du säger att du utvecklades inte som alla andra, hur utvecklades dom 
då? 
Inga: Dom utvecklades bättre än jag. 
V: Mm, jag är lite nyfiken på vad de andra gör bättre än vad du gör?  
Inga: (4s) Det vet jag inte riktigt. 
 

Vid det här tillfället talar hon inte om sina gångsvårigheter och jag försöker på 
olika sätt fånga vilken innebörd hon lägger i att vara annorlunda. Inga förefaller 
konstatera ett annorlundaskap i jämförelse mellan hennes och andras förmåga 
utan att fylla det med mer betydelse än att ”alla andra” utvecklades bättre än 
vad hon gjorde. Detta kan tolkas som att Inga använder ord som förblivit 
abstrakta för henne men ändock bär med sig en tydlig innebörd av att hon av 
andra betraktats som avvikande. 

Om man sätter ovanstående erfarenheter av att blivit betraktad som 
annorlunda i relation till Goffmans ”impression management” (1959/2004) så 
framstår det som förståeligt att förhålla sig till funktionsnedsättning som något 
man undviker att förknippas med, vilket också skulle kunna ses ett led i en 
ambition att ”passera som normal” (se Goffman 1959/2004, 1971/1990; också 
Munck 2005; Medina 2011 vilka båda diskuterar passing i relation till etnicitet 
och kön). I presentationen av sig själv och i sammanhang där inte stödinsatser 
sätts på spel, tenderar bland annat funktionsnedsättningar bli något man väljer 
att undvika att betona, endera genom att helt utelämna eller kontrastera mot 
andra som har (större) svårigheter (Solvang 2000b). En sådan tolkning 
överensstämmer med teori om stigma (Goffman 1971/1990) och det Robert 
Edgerton (1971) omnämner som ”the cloak of competence” i en studie av hur före 



  

100 

detta patienter på Pacific State Hospital till varje pris försökte dölja sitt stigma, 
sin mentala funktionsnedsättning.  

Är det i försök att undvika stigma som de här aktuella intervjupersonerna 
inte ser sin funktionsnedsättning som giltig grund att erhålla stöd och få sina 
rättigheter tillgodosedda? Jag menar att både stigma och intervjupersonernas 
funktionsnedsättning har betydelse men att det finns ytterligare en aspekt att 
belysa. För att göra det har jag valt att komplettera och kontrastera de 
medelålders intervjupersonernas utsagor med och mot en text skriven av Daniel 
Nilsson (2011) och en speciell kategori fältanteckningar. Daniel Nilsson blir här 
talesperson för yngre generationer, likaså kan dessa fältanteckningar förstås ur 
ett generationsperspektiv.  

 

”Alla visste utom jag”  
Jag vill påminna om två tidigare exempel innan vi går längre: Anna besvarar 
frågan om funktionsnedsättning med: ”det är då ingen som har sagt något”, och 
Leif uttrycker stor tilltro till att mamma skulle berättat för honom om det hade 
varit så att han skulle ha någon form av handikapp eller funktionsnedsättning. 

Dessa exempel om att förlita sig på att man genom personer i omgivningen 
skulle blivit underrättad, kan ses i ljuset av Nilssons (2011) anförande vid 
INTRA-dagarna66, som sedan publicerades i tidningen INTRA (2011). Det är 
en text som vill peka på vikten av att veta det andra vet för att själv hitta fram 
till en stark identitet. Texten är vald då den utgör ett intressant exempel på vad 
speciella tankegemenskaper kan innebära, och för att den kan åskådliggöra 
generationstillhörighet. I texten refererar Nilsson till verksamheten vid 
Tian/Alfa67, vilket kan beskrivas som ett brukarkooperativ där deltagarna, till 
skillnad från övriga verksamheter jag besökt, aktivt diskuterar och arbetar med 
frågor om utvecklingsstörning, tillhörighet och identitet. De konstruerar på så 
sätt en tankegemenskap jag menar skiljer sig från de sammanhang där 
avhandlingens huvudsakliga intervjupersoner befinner sig i. 

Nilsson beskriver i texten hur han under uppväxten upplevde att han sågs 
som annorlunda och befann sig i ett utanförskap:  

 
[…] 
Mitt liv har varit pest. 
Jag har alltid känt mig utanför. 
Jag har aldrig hört hemma någonstans. 
 
När jag var barn gick jag i särskolan.  
Men det förstod jag aldrig.  

                                                        
66 Tidningen INTRA – om flerfunktionshinder och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle ges ut av 
Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus.  
67 I Intra 1/2011 presenteras Daniel Nilssons föreningstillhörighet så här: ”Föreningen Tian/Alfa är medlem 
i Riksföreningen Grunden Sverige, och arbetar för att göra livet och samhället bättre.”  
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Jag kände att andra såg på mig på ett annat vis.  
Egentligen såg de mig inte alls.  
   (ur ”Alla visste utom jag”, Nilsson 2011, s 4). 
 

Han skriver om en känsla av att inte bli sedd som den person han var, men 
också att det var ett utanförskap han då inte kunde sätta ord på. Så småningom, 
i samtal med andra, fick han ord för det, och förstod att det var ord som ingen 
ville använda: 

 
Jag har en intellektuell funktionsnedsättning.  
Ingen pratade med mig om det. 
Man pratade med mina föräldrar.  
Man pratade med mina lärare.  
Men jag visste inget.  
Alla visste utom jag.  
 
Jag visste bara att jag var annorlunda. 
    (Nilsson 2011, s 5) 
 

I texten växer det fram en berättelse om att känna att man betraktas som 
annorlunda men inte veta varför och att ingen talade med honom om det. Han 
fick, så vitt han vet, ingen förklaring till varför han gick i särskolan. Särskolan 
bara fanns där som det skolalternativ han var anvisad, och som han satte i 
samband med utanförskapet. Vidare i texten beskriver Nilsson hur en 
diskussion mellan honom och andra deltagare i föreningen Tian/Alfa kom att 
utgöra en vändpunkt. De diskuterade själva ordet utvecklingsstörning och de 
känslor det väckte hos dem, det ledde till att de diskuterade ”vad som är 
normalt”. Det framställs som att deltagarna i diskussion med varandra kom att 
inse att även om människor är olika har alla samma värde. Att det inte finns 
mallar där alla kan passa in, och att ord som normalt och avvikande också är 
uttryck för makt. Nilsson beskriver att han genom vetskapen om vem han är 
kan ta makt över sitt liv:  

 
Jag vet vem jag är. 
Jag vet att jag har en funktionsnedsättning och vad den innebär.  
Jag vet att funktionsnedsättningen inte är allt jag är.  
 
Jag väntar mig att bli bemött som en person och inte bara som ett 
funktionshinder.  
 
Jag har ingen anledning att skämmas.  
Jag har ingen anledning att dölja mina svårigheter.  
[…] 
Jag är stolt över vem jag är.  
    (Nilsson 2011, s 5). 
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Nilsson beskriver det som att han inte kunde erövra en stark men också stolt 
identitet förrän han hade samma kunskap om sig själv som andra hade, bara då 
blev särskoleplacering och andras bemötande förståelig. I texten talar han också 
om behovet av att vara samman med andra, att få möta och diskutera 
tillsammans med andra personer med liknande funktionsnedsättningar. Detta 
sätt att resonera återkommer också i referensgruppens utsagor. De menar att de 
genom att prata med varandra utvecklat kunskap om utvecklingsstörning och 
dess tillskrivningar. Dessa gruppdiskussioner beskrivs som ett sätt att förstå och 
sätta ord på tidigare erfarenheter samt identifiera nedsättande attityder och 
andra hinder. Men inte bara det, personerna i referensgruppen beskriver också 
hur de genom diskussionerna tar del av andras erfarenheter av framgångar och 
med det erövrar fler redskap för att tillvarata sina rättigheter.    

Det här ligger i linje med tidigare studier som pekar på att de nya unga 
generationerna av särskoleelever på ett annat sätt än äldre generationer 
identifierar sig som personer med rätt att delta i samhällslivet, och det uppstår 
nya strategier för att med eller utan välfärdsstatligt stöd hantera vardagen (jfr 
Gustavsson 1999; Molin 2004a; Ringsby Jansson & Olsson 2006; Olin & 
Ringsby Jansson 2009). Enligt Söder (200968) är utvecklingsstörning idag inte 
längre är förenat med det starka stigma det tidigare varit. I ett alltmer 
individualistiskt samhälle framstår identitet och tillhörighet som mer öppet för 
förhandling vilket också påverkar föreställningar om personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Det torde innebära att yngre generationers erfarenheter 
avseende föreställningar om funktionsnedsättningar och vad det innebär att ta 
del av handikappomsorgens verksamheter skiljer sig något från äldre 
generationers (jfr Hogg 1997; Sandvin 2008; Shah & Priestley 2011).   

Det som i texten ovan beskrevs som diskussioner liknar också andra 
identitetspolitiska diskussioner, till exempel rörande etnicitet och kön. Där har 
också vikten av att tillvarata egna och andras erfarenheter betonats, att 
identitettillskrivningar kan ”skava”, kännas begränsande och inte alls 
överensstämmande med bilden av vad och vem man upplever sig vara (se t ex 
Trinh 1989; Bartky 2000; Collins 2000; Moya 2000). De ovan skildrade 
diskussionerna inom Tian/Alfa kan då ses i parallellitet med de feministiskt 
medvetandehöjande diskussioner Bartky beskriver som en väg för att nå större 
medvetenhet om generaliserade psykologiskt förtryck gentemot kvinnor och 
personer med hudfärg annan än den normerade (1990, s 11-21, 22-32). Det 
Bartky benämner som större medvetenhet kan också beskrivas som nya 
innebörder i de tolkningsramar med vilka man förhåller sig till den sociala 
verkligheten. Med det nya och/eller alternativa sättet att tolka erfar och 
uppmärksammar man fenomen på ett nytt sätt, det är inte längre möjligt att gå 
tillbaka och betrakta världen som man gjorde förut (Bartky 1990). Det beskrivs 

                                                        
68 Mårten Söder talade i samband utgivandet av Karl Grunewalds bok Från idiot till medborgare om hur 
utvecklingsstörning idag inte längre är förenat med det starka stigma det tidigare varit. Det går att ta del av 
både Grunewalds och Söders tal via följande adress: http://www.gothiaforlagblogg.com/2009/06/karl-
grunewald-skildrar-de.html 
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som att få tillgång till kollektiva alternativt utvecklade hermeneutiska resurser 
som i sin tur har betydelse för utrymme att handla, att ifrågasätta och diskutera 
(jfr Bartky 1990; Fricker 2007).  

Låt oss återgå till intervjupersonerna i huvudgruppen. Kan det vara så att, 
likt Nilssons erfarenheter, ingen talat med dem om varför de gått i särskola, bor i 
gruppbostad och har daglig verksamhet? Kan det vara så att deras signifikanta 
andra betraktat intellektuell funktionsnedsättning så stigmatiserande att de velat 
undvika att prata om det? Detta är frågor som inte går att besvara utifrån de här 
intervjuerna, det är inte heller avhandlingens avsikt. Det är också frågor med 
associationer till diskussioner om vikten av handikappinsikt69, ofta förda med 
argument som i mina ögon snarare handlade om att påminnas om att ens 
förmågor inte räknades än om det som diskuteras här: redskap för att tolka 
tillskriven social kategorisering (se också Todd & Shearn 1997; Ineland, Molin 
& Sauer 2009).  

Möjligheten att det kan vara så att intervjupersonerna inte talat med någon 
om funktionsnedsättningen finner stöd dels i en studie och dels i samtal med 
personal under fältbesöken. I en brittisk studie från 1997 fann forskarna att 
föräldrar till vuxna barn med intellektuella funktionshinder i ambitionen att 
skydda barnen under alla år undvikit att tala med barnen om deras 
funktionsnedsättning (Todd & Shearn 1997). Författarna menar att föräldrarna 
bedömt det var mer gynnsamt för de nu vuxna barnen att inte tillägna sig en 
förståelse som sig själv som funktionshindrad. Föräldrarna valde istället att 
betona för barnen att de inte var annorlunda än andra, samtidigt som de fann 
det viktigt att informera omgivningen om barnens funktionshinder. Föräldrarna 
ägnade sig åt det Goffman beskriver som att genom informationskontroll skapa 
”en skyddande kapsel kring sina barn och ungdomar” (1963/2011, s 41). 
Funktionsnedsättningen var ur föräldrarnas perspektiv så stigmatiserande att 
själva vetskapen bedömdes tillfoga barnen skada vilket ledde till att föräldrarna 
på olika sätt ”concealed information from their offspring with learning 
disabilities” (Todd & Shearn 1997, s 356). Med concealed avses inte bara att 
undanhålla utan också att aktivt undvika direkta frågor och erbjuda sina barn 
alternativa förklaringsmodeller avseende funktionsnedsättningen. Ett exempel i 
relation till att en vuxen dotter beklagat sig över att hon blivit retad var: ”We 
told her they were just jealous people who didn’t like her because she was really 
special” (intervjucitat i Todd & Shearn 1997, s 356). Författarna menar att 
föräldrarna ”have to deal with the discomfort of a deception”, och att 
hemlighållandet tyder på att intellektuellt funktionshinder inte är så socialt 
osynliggjort som det är dolt från dem det berör. Hemlighållandet medför att 
dessa personer osynliggörs även för sig själva (Todd & Shearn 1997).  

                                                        
69 Enligt Karin Barron (2011) förklaras ofta avståndstagande från att definieras som person med 
funktionsnedsättning på ”omsorgska” med ”att ha dålig handikappinsikt”, något hon vänder sig mot. 
Avståndstagande bör, ur mitt perspektiv, varken förväxlas med att inte ha vetskap eller ha svårt att överblicka 
alla följder av en funktionsnedsättning utan bör istället ses som en aktiv handling för att fjärma sig från 
sammanhang/tillskrivningar man uppfattar missgynnande för den egna personen. 
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”Avundsjukeförklaringen” återfinns även i mina intervjuutsagor. När till 
exempel Johan beskriver erfarenheter av att ha blivit retad för att han har 
begränsad rörelseförmåga berättar han också att han talade med arbetsledarna 
om det: ”då har dom sagt så här när jag har talat med dem, -Det behöver du 
inte bry dig om dom, dom är bara avundsjuka”. När jag försiktigt prövade 
”avundsjukeförklaringens” räckvidd menar Johan att personalen nog menat att 
det var för att han såg ”eländig ut” som de andra skulle varit avundsjuka på och 
retat honom för.  

I fältanteckningarna finns annat stöd för tolkningen att många upplever det 
svårt att tala om funktionsnedsättningen. Vid alla tillfällen jag besökt olika 
verksamheter har informella samtal om syftet med min studie förekommit och 
ett av två återkommande teman har varit att personal menar att de inte pratar 
med (medelålders och äldre) boende/arbetstagare om funktionsnedsättningen. 
Personalen har motiverat detta med att det är viktigare och mer värdefullt för 
den enskilde att de stärker och lyfter självkänslan genom att betona vad dessa 
personer är bra på istället för att peka på svårigheter. Och ja, det är lätt att 
instämma i hur viktigt det är att genom signifikanta andra få sig själv speglad 
som en värdefull person (jfr Goffman 1963/2011; Holstein & Gubrium 2000b; 
Heidegren & Wästerfors 2008).  

Men blir man tagen på allvar om man omtalas som hörande till en kategori, 
utan att få möjlighet att tala om denna kategorisering (jfr Nilsson 2011)? Vad 
händer när man beskriver upplevelser hörande till denna kategorisering och 
bemöts med förklaringar om ”avundsjuka” eller annan förminskande eller 
undvikande respons? Detta väcker frågor om tillgång till hermeneutiska resurser 
för att på ett för sig själv förståeligt sätt kunna tolka händelser i vardagen och 
sin egen situation. Vidare, kan undvikandets strategi också medföra icke 
avsedda följder för dessa personers möjligheter till demokratisk delaktighet och 
tillgång till sociala rättigheter? Spontant kan svaret vara ja, men vi ska vi låta 
den frågan återkomma i avhandlingens sista kapitel för att här dröja ännu ett tag 
vid ”undvikande”.  

Vid flera tillfällen under fältarbetet har jag observerat hur personal ”glidit 
undan” eller på andra sätt undvikit frågor och uttalanden av mer problematisk 
art, till exempel uttryck för kroppsliga/mentala besvär. Dessa undanglidanden 
har ofta skett genom icke-förpliktigande skämtsamma anmärkningar, eller som 
kommentarer om ”att det är ingenting att bry sig om”. Så som jag uppfattade 
dessa i stunden var de välmenade, men som har framgått i föreliggande kapitel 
är intervjupersonerna inte förskonade från upplevelser av annorlundaskap. 
Sådana kommuniceras effektivt också via icke-uttalade budskap, eller som 
Mikaels uttrycker det: ”om inte annat så ser man ju det och förstår det”. Som vi 
sett tidigare är det en erfarenhet han delar med flera av intervjupersonerna.  

Slutligen ska jag kort också diskutera en annan slags tolkning, att det skulle 
kunna bero på funktionsnedsättningen som de medelålders intervjupersonerna 
inte relaterar LSS och andra rättigheter till att de har en funktionsnedsättning. 
Det skulle kunna vara en tolkning som ligger i linje med ett individualistiskt 
perspektiv: funktionsnedsättningen medför vissa svårigheter, bland annat 
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nedsatt intellektuell och adaptiv förmåga vilket försvårar för dem att göra en för 
omgivningen giltig analys av sin situation (jfr Arvidsson 2009; www.aamr.org; 
www.fub.se). Jag menar att det här kapitlet har visat att detta bara utgör en 
ingrediens i den sociala kategoriseringen funktionshinder. Levd erfarenhet av 
funktionshinder är också levd erfarenhet av strukturella villkor och kulturella 
föreställningar. Det innebär att normaliserande praktiker och konstruktioner av 
Normaten också har betydelse för formande av de tolkningsramar med vilka de 
för sig själva gör sin situation begriplig. I de sammanhang där de medelålders 
intervjupersonerna befinner sig har inte tankegemenskaper liknande de 
Gustavsson beskriver utvecklats, istället har de tagit del av sammanhang som 
förstår funktionshinder som avvikande, och något som man bör undvika att 
förknippas med. De hermeneutiska resurser som gjort det möjligt för yngre 
generationer att utveckla nya strategier, eller kunna se stöd som en rättighet är 
inte lika tillgängliga för de medelålders personer som intervjuats i denna studie.  

Med detta är det nu dags att vända blicken mot levd erfarenhet av kön - 
avhandlingens andra sociala kategorisering.  
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7 

 Kön – inom vissa rum och villkor 

Temat kön har, både under intervjuerna och i det efterföljande analysarbetet, 
ibland varit svårt att få riktigt grepp om. Kön som en genomgripande 
kategoriseringsordning har både förgivettagna och mer problematiserade 
framträdelseformer, så hur ställa frågor om kön på ett samtidigt konkretiserat 
och icke-ledande sätt? Jag har mer än en gång likt Katarina Andersson (2007a) 
frågat mig: Kan man fråga om kön? Andersson menar att det visst är möjligt - 
om man samtidigt är uppmärksam på att uttalanden avseende kön tenderar att 
tillrättaläggas för att motsvara en jämställdhetsideologiskt politiskt korrekt 
uppfattning70 (2007a, s 78-79).  

Under intervjuerna var det absolut vanligaste svaret på alla frågor rörande 
kön71 att det inte har någon betydelse, oavsett om det gäller intervjupersonerna 
själva, deras barn (Arne och Kalle), vänner eller personal, eller avseende arbete 
och fritidsaktiviteter. Även så när det gällde relationer till kvinnlig eller manlig 
personal respektive kontaktpersoner och gode män. Kön tenderade att under 
intervjuerna reduceras till att övervägande förstås som irrelevant alternativt 
något man råkar vara född till, något närmast essentiellt och därmed svårt att 
reflektera över och även tala om. Intervjupersonernas uttalanden kan på ett sätt 
tolkas i termer av att kön inte finns, en slags könsneutralitet (jfr Umb-Carlsson 
& Sonnander 2006).  

Men kön (re)konstrueras även utanför talet. När kön sattes i större 
sammanhang (eller till synes lämnades) började olika konstruktioner av kön 
skönjas. Manlighet och kvinnlighet konstrueras genom att kontrastera och göra 
jämförelser mellan kvinnor och män, där skillnader mellan (två) kön 
accentueras. Inramat av uttalanden om att kön inte har betydelse återfinns 
stereotypa föreställningar och kontextuella villkor med inneboende bekönade 
aspekter. Forskningsöversikten visade att funktionshinderområdet ömsom 
framstår som könsneutralt och ömsom könsstereotypt, varför föreliggande 
kapitel inleds med en analys av handikappomsorg som bekönat sammanhang. 

                                                        
70 Katarina Andersson (2007) har i sin avhandling fokuserat på möten mellan äldre och hemtjänstpersonal, 
möten där en alltmer resurssnål verksamhet ”tvingar” fram förhandlingar om tid, behov och kön. Hon 
problematiserar och analyserar hur innebörder av dessa begrepp förändras mellan olika arenor, och hur de 
ständigt pågående förhandlingarna får konsekvenser för utformningen av omsorgen. 
71 Frågorna har varit olika till sin karaktär, själva temat kön (liksom de andra större temana) har ofta inletts 
med öppna frågor som så som ”kan du beskriva hur det är att vara ...”, och ”hur tror du att du skulle blivit 
bemött om du varit/om den andre varit ...”. Detta följt av frågor som försökt ringa in och fånga upp nyanser 
och innebörder (se även kapitel 4). Utöver det har frågor om betydelser av kön också förekommit i anslutning 
till andra områden. 
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Därefter riktas fokus mot interaktioner, både med andra personer och med 
föreställningar om kvinnor och män i allmänhet. Uttalanden som att ”kön har 
ingen betydelse” problematiseras genom att belysa hur kvinnor och män 
förlägger kompetens och självständighet under olika villkor till olika arenor. 
Kapitlet avslutas med att diskutera hur förståelse av kropp, kön och sexualitet 
genomsyras av kulturella föreställningar. 

 

Kontexten – en bekönad könsneutralitet  

Som framgått tidigare visar en studie om levnadsvillkor av Umb-Carlsson och 
Sonnander (2006) signifikant färre skillnader i livsvillkor mellan kvinnor och 
män med intellektuella funktionsnedsättningar än vad som återfinns bland 
befolkningen i helhet. Författarna studerade levnadsvillkor inom åtta domäner: 
sysselsättning och daglig verksamhet, ekonomi, rekreation och kultur, familj 
och sociala relationer, boende, transporter, deltagande i samhällsliv och 
slutligen personlig säkerhet. Av dessa var enbart området sysselsättning tydligt 
könsdifferentierat medan andra områden innehöll få om några könsbaserade 
skillnader, till trots för att det bland befolkningen som helhet till exempel finns 
betydande skillnader i kvinnors och mäns deltagande i kulturella aktiviteter. 
Som sammanfattande slutsats formulerade författarna:  

 
This finding suggests that people with ID [intellectual disabilities] were 
treated as gender-neutral persons rather than as women and men with 
individual preferences and needs. Thus, it may be claimed that having an 
ID is more decisive than gender regarding living conditions of women 
and men with ID (Umb-Carlsson & Sonnander 2006, s 333). 
 

Utifrån den här beskrivningen väcks frågor om hur det är att växa upp och 
(ofta) bli behandlad som en ”könsneutral person”. Kön betraktat som social 
praktik innebär att kön är något som görs, och att bekönade identiteter kan 
prövas och omprövas ömsom av lust att delta i, och ömsom som motstånd 
gentemot tillgängliga könsstrukturer och ett flertal författare pekar på att 
femininitet och maskulinitet har multipla uttrycksformer (jfr West & 
Zimmerman 1987; Connell 2002, s 104-110). Mot den bakgrunden skulle den 
av Umb-Carlsson och Sonnander beskrivna könsneutraliteten kunna tyda på att 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar inte får/har tillgång till 
denna mångfald. Men också det till synes könsneutrala innehåller stereotypa 
konstruktioner av kön.  

Med interaktion som utgångspunkt blir det tydligt att personal som 
tillhandahåller stöd i boendet och på daglig verksamhet är betydelsefulla. 
Personal utgör huvudsakliga interaktionspartners för flera av de intervjuade och 
i flera av utsagorna framgår det att personal står intervjupersonerna mycket 
nära (vilket är fallet för Bertil, Barbro, Christina, Gunilla, Henrik, Inga, Johan 
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och Leif). Med andra ord utgör personal en viktig resurs både praktiskt, 
emotionellt och för identitetsskapande, de utgör signifikanta andra och besitter 
ofta stor kännedom om vardag och levnadsvillkor för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar (jfr Sandvin et al. 1998, s 162; Gustavsson 
1999; Ringsby Jansson 2002, s 60).  

I följande avgränsas dock frågan till att översiktligt diskutera 
personalgruppens sammansättning avseende kön och dess eventuella betydelse. 
Vård och omsorg är fortfarande en kvinnodominerad verksamhet och år 2010 
utgjorde kvinnor drygt 90 % av anställda inom kommunernas vård- och 
omsorgssektor (www.skl.se; jfr också Nilsson Motevasel 2002; Andersson 
2007b; Wærness 2007; Ahnlund 2008). Sveriges kommuners och landstings 
(SKL:s) personalstatistik är inte uppdelad på verksamhetsområden, men enligt 
min erfarenhet är inte den till antalet kvinnliga dominansen lika utpräglad inom 
handikappomsorg som inom äldreomsorg. Detta har styrkts under fältbesöken, 
framförallt avseende produktionsinriktad daglig verksamhet. I vilket fall, i 
intervjumaterialet refererar deltagarna framförallt till kvinnor när det gäller stöd 
i boendet och med en mer jämn könsfördelning när det gäller kontaktpersoner 
och personal i daglig verksamhet. Har personalens kön då någon betydelse, eller 
etableras mer könsneutrala ordningar?  

Övergripande menar jag att det har betydelse, så gör även Sandvin et al. 
(1998, s 151). Enligt författarna kan gruppbostaden ses ”som en arena for 
kjønnspregling”, det vill säga en arena där föreställningar om kön konstitueras och 
vidmakthålls. I en studie om av vad det är som karaktäriserar bofelleskap 
(gruppbostäder) som boendeform och arena för givande av omsorg fann 
författarna att personalens bemötande och arbetsmetoder innehöll 
könsrelaterade skillnader. De menar att manlig personal trots deras numerära 
minoritet var starka förgrundsgestalter och uttolkare av boendets ideologi, och 
ofta hade informella ledarpositioner. Författarna tolkar de funna könsrelaterade 
skillnaderna som ett uttryck för skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att 
vara, mellan kvinnlig och manlig rationalitet, men också som att det är ett 
uttryck för en differentierad arbetsmarknad:  

 
De kvinnelige ansatte kan betraktes som bærere av omsorgsrasjonalitet, 
dvs en rasjonalitet som forholder seg til det konkrete mer enn til det 
abstrakte, til det unike mer enn til det generelle (Wærness 1982). Det 
’mannlige’, og mer instrumentelle rasjonaliteten kommer til uttrykk som 
mer generelle regler for problemløsning, […] Dette er selvsagt ikke noe 
som er unikt for de boligene vi studert. I stedet kan man se det som et 
eksempel på hvordan den kjønnsmessige arbeidsdelingen i samfunnet 
kommer til uttrykk i denne spesielle konteksten (Sandvin et al. 1998, s 
163).  
 

Annan forskning pekar också på bekönade dimensioner beträffande personal i 
gruppbostäder (i detta fall boendehandledare för personer med psykiska 
funktionshinder). I en studie om vardagsmöten mellan personal och brukare 
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beskrivs hur boendehandledares arbete i stor utsträckning kretsar kring att 
handleda de boende gällande matlagning, klädvård, städning etc., uppgifter som 
hör till vardagens reproducerande sfär (Sjöström 2008, s 78). Dessa aktiviteter, 
menar Sjöström, är i sitt utförande präglade av husmorshemmets ideal. Med 
husmorshemmet avses hur normerande uttalanden av (kvinnliga) experter om 
hur ett hem ska skötas på ”rätt sätt” har format föreställningar vad ett hem är, 
bör vara och hur det ska skötas (se också Ineland & Sjöström 2007).  

Även när det gäller kontaktpersoner framkommer en könsdifferentierande 
logik, åtta av nio personer har tilldelats kontaktperson med samma biologiska 
kön som de själva, undantaget utgörs av en man med kvinnlig kontaktperson72. 
Av intervjuutsagorna framkommer också att de aktiviteter som utförs 
tillsammans med kontaktpersonerna verkar följa relativt traditionella mönster 
utifrån personens biologiska kön. I kvinnornas utsagor förekommer aktiviteter 
som att gå i affärer, på bio och fika tillsammans medan det i männens 
huvudsakligen handlar om att gå på idrottsevenemang och fiska.  

Traditionella könsmönster återfinns även när det gäller arbete. Vad arbete 
innebär för intervjupersonerna diskuteras utförligare i avhandlingens nionde 
kapitel, här ska bara några aspekter nämnas. Tre av sex kvinnor arbetar med 
kaféverksamhet och bakning medan de övriga tre arbetar med förpackning. En 
av dem, Anna, vill ”utöka sin verksamhet” och har därför regelbundna 
kontakter med den i kommunen som är ansvarig för att hitta lämpliga 
arbetsplatser för individanpassad daglig verksamhet. De alternativ Anna har fått 
presenterade för sig är praktik inom äldreomsorg och konditori, det vill säga 
arbetsområden som vanligen tillskrivs vara kvinnodominerat. Av de 
sammanlagt åtta arbeten som är representerade bland männen handlar tre om 
tillverkning och förpackning, två vaktmästerijobb, två inom handel och ett är 
fordonsrelaterat. Dessa relativt traditionella mönster vad gäller arbete stämmer 
väl in med fynd från flera studier (se t ex Julius, Wolfson & Yalon-Chamovitz 
2003; O’Hara 2004; Båtevik & Myklebust 2006; Umb-Carlsson och Sonnander 
2006; Lövgren & Hamreby 2011). Umb-Carlssons och Sonnander menar att 
detta är fynd som ”indicates that, irrespective form of employment, the choice 
of work for individuals with ID [intellectual disabilities] follows traditional 
gender roles” (2006, s 333). Sedan kan man, likt författarna, ställa frågor om i 
vilken utsträckning val av arbete följer individuella önskemål eller är uttryck för 
omgivningens antaganden baserade på könsstereotypa föreställningar.  

Som framkommit tidigare har de flesta intervjupersoner haft nuvarande 
sysselsättning sedan länge, ofta som en följd av omständigheter de själva inte 
riktigt kan påminna sig om. Det är bara Anna som talar om aktivt sökande efter 
ny sysselsättning, medan andra talar om skolpraktik, slump eller erbjudande. 
Frånvaron av tydliga vägar in till arbetsplatsen och anslutande till ovanstående 
mönster kan likt Umb-Carlssons och Sonnanders (2006) studie tolkas som att 

                                                        
72 Just nu kan jag inte påminna mig att jag någon gång har stött på det motsatta förhållandet, att en kvinna 
har en manlig kontaktperson (jfr Mallander 2011, s 99).  
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det mer avspeglar personalens och/eller andra stödpersoners föreställningar om 
vilken form av arbete som skulle vara lämpligt, än är fråga om individuella val.  

Vad gäller val av arbete för de personer som ingår i referensgruppen går det 
inte att se liknande mönster. Dessa personer menar att de har sökt sig dit för att 
denna verksamhet erbjuder ett alternativ till traditionell omsorgsverksamhet, 
och därför kan medföra större möjligheter att få ett ”riktigt jobb”. De arbetar 
nu med att i projektform sprida ny förståelse av utvecklingsstörning och 
delaktighet till andra verksamheter och till skolor. Parallellt med detta arbetar de 
för att utveckla det som idag är ett projekt till en egenstyrd permanentad 
verksamhet. Värt att notera i detta sammanhang, vid de av mig observerade 
informationstillfällena hade verksamhetens män större publikt talutrymme än 
dess kvinnor.  

Hitintills har övergripande strukturer som sammansättning av personal 
avseende kön och sysselsättningsområden varit i fokus, vilket åskådliggjort att 
intervjupersonernas sammanhang följer relativt traditionellt bekönade mönster. 
Nu ska blicken vändas mot hur kön konstrueras i aktivt samspel med andra och 
utifrån delade tolkningsramar. 

 

Med vad och vem konstrueras kön?  
Som framkommit tidigare var det vanligaste svaret på alla frågor rörande kön 
att kön inte har någon betydelse, och att de inte tänker på kön. Detta har jag 
tolkat som dels härrörande till en jämlikhetsdiskurs, att kön inte ska tillskrivas 
betydelse för bemötande, och dels som ovana att diskutera en förgivetgjord och 
förgivettagen könsordning.  

För den finns där, bland annat genom användande av köns- tillika 
åldersdefinierande kategorier som kille/tjej, kvinna/man och flicka/pojke. Av 
männen används dessa benämningar med referens till signifikanta andra, som 
till exempel när Johan hänvisar till ett personal uttalande: ”dom säger, Pia säger 
att jag är en karl”. Leif använder istället flickvännens ord för att bekräfta att han 
nu känner sig som en vuxen man: ”[m]en nu känner jag att jag är som en karl, 
och så säger min flickvän det också, att nu är du min karl”. Leif använder 
parförhållandet för att bekräfta sin status som man. Ingen av kvinnorna 
använder andras ord, men för Elisabeth är att verka tillsammans med kvinnor i 
församlingsarbete en viktig markör. Hon är kvinna för hon kan ”ordna med 
kvinnor”, det vill säga tillsammans med några andra av församlingens kvinnor 
genomföra kaffeservering i samband med aktiviteter i kyrkan.  

När intervjupersonerna talar om kvinnor och män i allmänhet, inte om sig 
själva eller specifika andra, görs detta huvudsakligen genom att beskriva 
förväntade göromål avseende kroppens yta. Det kan ta sig uttryck i 
beskrivningar av att män ”måste raka sig”, medan att vara kvinna (oftast 
benämnt tjej) beskrivs som att använda parfym, hårfärg och smink. Att tjejer 
”gör sig fina” som Johan uttrycker det. Christina menar att ”kvinnorna målar 
sig, om jag säg det, då blir dom uppiggare”, det vill säga att kvinnor genom att 
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använda smink ser piggare (och yngre?) ut. Det talas mycket om smink, men 
det är bara Inga som menar att hon någon gång målar naglarna. Att sminka sig 
ses som ”ett himla bök” (Anna), och något i vardagen icke-nödvändigt. 
Kvinnornas tal om den sminkande kvinnan är inget de identifierar sig med, 
stereotypen verkar leva sitt eget liv.  

Däremot framstår kläder och smycken som mer betydelsefulla markörer för 
att göra sin kvinnlighet. Det talas om ”kvinnliga kläder” (Inga), ”damkläder” 
(Christina) och söta tröjor (Anna, Barbro och Gunilla). Att köpa kläder 
framställs som ett nöje (i och för sig omgärdat av restriktioner, ekonomi och 
gode män sätter gränser för vad som kan inhandlas). Elisabeth intar lite av en 
framträdande position när det gäller kläder och framförallt smycken. Vid alla 
tillfällen vi träffades bar hon kjol, kombinerat med tunika eller kofta, flera arm- 
och halsband samt ringar på alla fingrar. Dessa smycken var mycket viktiga för 
henne, hon visade gärna upp dem och berättade för vart och ett hur hon hade 
fått det.  

Det som här beskrivs som bekönade attribut speglar stereotypa bilder av 
kroppar som kläs på, sminkas och behandlas på olika sätt beroende på om de är 
kvinnliga eller manliga kroppar. En intressant aspekt är att det bland dessa 
kvinnor och män återkommer fler och mer detaljerade uttalanden om hur 
kvinnliga kroppar ska gestaltas, inte sällan i betydelsen (om)formas, än manliga 
(jfr Bartky 1990; Bengs 2000; Young 1990/2005; Hirdman 2003; Johansson 
2006). En annan observation är att också jag som intervjuare deltar i 
fokuseringen av kvinnors utseende. Så här i efterhand blir det, via videoband 
och transkriptioner, tydligt hur jag i olika hälsningsceremonier oftare 
uppmärksammade kvinnornas utseende. Visst förekommer det även när det 
gäller männen men på ett annat sätt och inte i samma omfattning. Mitt 
uppmärksammande av frisyrer, nagellack, smycken och nya kläder kan sägas 
ingå i (re)konstruktionen av kvinnlig gestaltning. 

Ett, i mitt tycke, intressant fenomen i utsagorna är att det är övervägande 
kvinnorna som använder negativa tillskrifter avseende kön. Flera kvinnor talar 
generaliserande om kvinnor i termer av skvaller, svek och inaktivitet, och om 
män i termer av brister i personlig hygien och dryckenskap. Anna, Barbro, 
Christina och Elisabeth menar alla att det är viktigt att män duschar, byter 
kläder och inte snusar. Bilder av ”de smutsiga männen” eller män som 
alkoholkonsumenter används ofta för att kontrastera egen renlighet, properhet 
och försiktighet avseende alkohol. Det framställs också som om män skulle 
vara okunniga och ointresserade när det gäller kläder. När till exempel Anna 
säger att ”killar behöver hjälp med att gå ut och handla kläder och sånt där, 
behöver lite grand smakråd”, framhåller hon samtidigt sin egen självständighet 
när det gäller klädinköp.  

Idén om män som mindre kompetenta när det gäller kläder återfinns också i 
flera av männens utsagor. Henrik är tydlig med att han helst undviker att köpa 
kläder, han menar att det mest är tjejer som är intresserade av kläder, de som 
alltid vill ”prova kläder och titta på allt, himla jobbigt”. Han går mycket hellre 
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på Clas Ohlsons73 för att tittat på deras fiffiga prylar. Med detta ansluter sig 
Henrik till en ofta upprepad diskurs om kvinnors och mäns beteende, i en 
mångfald filmer har vi sett representationer av de shoppinggalna kvinnorna 
likaså av hur män skulle flockas runt tekniska prylar.  

Som jag ser det pågår en reproduktion av traditionellt stereotypa könsroller, 
män tillskrivs vissa egenskaper och kvinnor andra. Detta kan ses som ett utslag 
av ”normaliserade” miljöer och delade tolkningsramar. Vardaglig praktik inom 
handikappomsorg präglas enligt Sandvin et al. (1998) av intuitiva och normativa 
föreställningar av vad ett liv som andra, ett normalt liv, kan förväntas innebära 
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar (se också Tideman 
2000b; Ineland & Sjöström 2007). Bland annat kan det, som här, ta sig uttryck 
att det är ”normala” könsmönster som reproduceras till förfång för de mer 
multipla uttrycksformer för femininet och maskulinitet som beskrivs av Connell 
(2002).  

 

Mannen och manlighet som norm 
Genom intervjuutsagorna löper ett annat tema i relation till kön. Männen 
använder i större utsträckning orden ”man” och ”karl” än vad kvinnorna 
använder motsvarande ”kvinna” eller för den delen ”tjej”. Orden används dels 
för att befästa en vuxenposition (en utförligare diskussion om vuxenskap förs i 
kapitel 8 och 9) men för Arne (liksom Johan, Kalle, Leif och Mikael) inbegriper 
orden man och ”vara karl” också positivt laddade egenskaper. Vid uttalanden 
om ”att vara karl” är det som att det finns anledning att sträcka på ryggen något 
och egenskaper som styrka, kompetens och självständighet impliceras.  

Denna konstruktion av manlighet kan också innebära dilemman, som när till 
exempel Arne kläms mellan ett upplevt behov av stöd och sitt manlighetsideal. 
Han beskriver hur kluven han känner sig inför att söka samtalskontakt med 
anledning av svåra sjukdomsupplevelser:  

 
Arne: Ja, samtidigt så har jag den tanken också att vad ska man, [att 
andra undrar] -Vad ska han gå dit för? Är han inte riktigt friskt eller var 
är det?  
[…] 
V: Jag kan förstå att det inte är helt enkelt… 
Arne: Nej, jag vet inte, jag tror vi karlar är helt annorlunda då det gäller 
såna grejer 
V: Mm, hur tänker du då? 
Arne: Jag tror det, åtminstone från min sida sett för jag är ju van att klara 
mig, jag har ju mer eller mindre fött upp mig själv kan man ju säga, och 

                                                        
73 Clas Ohlsons varuhus är en svensk butikskedja som marknadsför sig med följande slogan: Smarta produkter 
och lösningar har varit vår passion sen 1918. Vi älskar att hitta lösningar som gör din vardag lite lättare 
(http://www.clasohlson.com/se/). Sen kedjan började etablera butiker har dessa i folkmun emellanåt gått 
under beteckningen ”gubbdagis” (bl.a. en artikel i webtidningen Affärsvärlden, 
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2569678.ece.).  
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då kräver man liksom inte att andra ska hjälpa en så mycket inte, det är 
som en förnedring kan man säga, helt enkelt, men måste ju titta över 
verkligheten också. 
 

Arne uttrycker en ambivalens, där finns både önskan om stöd och tveksamhet 
klädd i farhågor om vad andra ska tycka. Argument för stöd tycks vara 
”verkligheten”, det vill säga att lyfta fram att den situation han nu lever i 
försvarar sådant stöd. Han bollar argument för och emot, först uttryckt som att 
andra skulle ifrågasätta detta för att sedan ta formen av att det skulle utgöra ett 
brott mot hans föreställning av vad det innebär att vara ”karl”. Liksom i en 
studie av Barron (1997) finns i Arnes utsaga ”ett avståndstagande från det som 
tolkades som svaghet” (jfr också Barron 2008, s 41), och självständighet och 
oberoende tycks vara viktig delar i hans framställning av maskulinitet.  

Ordet kvinna användes enbart i två fall, dels var det Elisabeth som menar 
att hon är ”stor” nu och ”vuxen kvinna”, och dels använder Inga ordet när hon 
refererar till klimakteriebesvär. Kvinnorna använde oftare ordet ”tjej” för att 
beskriva sig själva, och det fanns inte de referenser till andras uttalanden som 
återfanns hos männen. Inte heller återfinns motsvarigheter till de positiva 
konnotationer som orden karl och man innebar för männen. De egenskaper 
och attribut de intervjuade kvinnorna tillskriver kvinnor presenteras som en 
slags kontrast till hur män är eller förväntas vara. Överhuvudtaget hade de 
kvinnliga intervjupersonerna svårare att tala om sig själva som kvinnor, tjejer 
eller andra benämningar än vad männen hade att tala om sig själva som män. 
Detta tolkas dels som att kvinnorna är ovana att tala om sig själva i termer av 
kön (jfr Barron 2004b, s 132-142), men också som att det är konstruktionen av 
”den andre”, den som inte är man som åskådliggörs (jfr de Beauvoir 
1949/2006). Det är som att det finns få i sig positiva diskurser om kvinnor 
tillgängliga för de här aktuella kvinnorna, och som vi kommer att se i 
nästkommande två avsnitt framstår deras situation som mer inramad och 
mindre fri än männens.  

 

Har kön någon betydelse?  

Att beskriva och presentera sig själv innehåller alltid aspekter av vad och vem 
man vill framstå som (jfr Goffman 1954/2004; Giddens 1997). På olika sätt gör 
vi oss begripliga för omvärlden, inte minst som personer som uppfyller de 
normer mot vilka vi uppfattar att vi bedöms. Så också för de här aktuella 
intervjupersonerna. Här ska en aspekt av denna jag-framställan diskuteras, 
beskrivningar av kompetens. Upplevelsen av att vara kompetent kommer 
företrädesvis till uttryck likt självständighetsförklaringar, i tal om att utföra 
saker på egen hand och klara sig utan instruktioner och/eller handräckning. 
Detta tolkas utifrån en i kontexten förgivettagen föreställning om hjälpbehov 
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och beroende, och att det är då något står på spel det behöver artikuleras eller 
förklaras (jfr Goffman 1959/2004, 1967/2005; Scott & Lyman 1970).  
 

Kompetens förläggs till olika arenor  
Det finns relativt tydliga skillnader gällande kön vad gäller självständighet och 
kompetens i intervjuutsagorna, dels i vilken utsträckning det talas om det, och 
dels till vilken kontext eller sammanhang denna kompetens förläggs. Till att 
börja med kan noteras att kvinnorna mer sällan talar om sig själva som duktiga 
på något. Vid några tillfällen beskriver Anna, Barbro och Elisabeth genom att 
referera till hushållssysslor sig själva som duktiga. Det handlar framförallt om 
att, med litet eller inget stöd/hjälp av personal, städa, baka eller laga mat, vara 
en ”så duktig flicka” (Elisabeth). ”Duktigheten” kommer också upp när det 
gäller resor till och från arbetet men av de sex kvinnor är det enbart Barbro 
som i viss mån talar om kompetens i relation till arbetsuppgifter. Däremot talar 
kvinnorna oftare om sin självständighet i relation till hushållssysslor. Till 
exempel Barbro och Elisabeth, som bor i trapphusboende och gruppbostad, 
poängterar att de själva genomför sysslorna och att det ligger på deras ansvar att 
hemmet sköts. De gör sig till kvinnor genom att referera till kompetens i 
hushållsarbetet.  

Flera män beskriver också sig själva som kapabla när det gäller 
hushållssysslor och att de tar hand om hemmet på ett bra sätt. Bland annat 
Johan, Leif och Bertil månar mycket om sin lägenhet och att den är väl skött i 
betydelsen att det är rent och bortplockat. Det som dock skiljer dessa 
uttalanden från kvinnornas är var de förlägger ansvaret, generellt talar fler män 
om hushållsgöromål som i huvudsakligen personalens eller ”frugans” (Kalle 
och Arne) ansvar. De talar också mer om reciprocitet, om hur de hjälper 
personalen med allehanda sysslor. Självständighet i hushållssysslor har inte 
samma genomslag bland männen. Till exempel Henrik, Johan och Leif bor i 
trapphusboende och är relativt självständiga men inbegriper personalstöd eller 
konkret praktisk hjälp i tal om hushållssysslor. Deras förhållningssätt har 
påfallande likheter med den tillit till att klara sina uppgifter som Gustavsson (jfr 
1999, s 202-206) identifierat, det vill säga en tillit som bygger på ett perspektiv 
av kunnande/autonomi som en sammanvägning av uppgiftens svårighetsgrad, 
rätt till socialt stöd och individuell förmåga. Det sociala (och praktiska) stöd 
som personalen tillhandahåller blir alltså en del av deras förmåga att sköta sina 
lägenheter, det är som att stöd i hushållsarbetet inte sätter deras kompetens på 
spel. Männens tal om kompetens är framförallt knutet till arbetsplatsen och till 
aktiviteter utanför hemmet (mer om detta under rubriken Rörelser i stadens rum). 

Kvinnors och mäns skilda förhållningssätt till hushållssysslor kan tolkas i 
termer av, icke problematiserade, skillnader i såväl egna som personalens 
förväntningar på vilka sysslor och vilken grad av självständighet som kan 
begäras/förväntas av respektive kön (jfr Tideman 2000b). Kvinnor och män 
socialiseras till att delta i en traditionell uppdelning av sysslor och inom 
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verksamheterna (re)produceras könsrollsmönster. Studier av annan 
omsorgsverksamhet, till exempel hemtjänsten, har visat att kvinnor får mindre 
stöd, i betydelsen beviljas mindre tid och färre insatser, än män (jfr Andersson 
2007b; Sand 2007; också Smirthwaite 2007). Dessa skillnader i stödnivå har 
förklarats med att biståndsbedömning utförts utifrån en föreställning av vad 
kvinnor respektive män förväntas göra i hemmet (Andersson 2007b74).  

När förhållningssätt till arbete också beaktas förstärks mönstret av att 
intervjupersonernas uttalanden om kompetens relaterar till kön. Av de tretton 
intervjupersonerna är det två (av sex) kvinnor som talar om kompetens i 
relation till arbetet, och bara en av dem avser arbetsuppgifterna. För Barbro 
handlar det om att självständigt utföra sina sysslor, medan Anna främst 
förlägger det till interaktion och konfliktlösning på arbetsplatsen. Däremot 
omnämner sex av sju män sig själva som betydelsefulla på arbetet just på grund 
av sin kompetens. Johan menar att han är snabb, noggrann och förmer än de 
andra på arbetsplatsen. Noggrannhet utmärker även Bertils och Arnes arbete, 
den sistnämnde talar också om sin roll på jobbet som ”spindeln i nätet”, den 
som har koll och ser till att saker och ting blir gjorda. Arne och Bertil, liksom 
Henrik, Kalle och Mikael, adderar att de är värdesatta på grund av sin 
självständighet, att de vet vad som ska göras utan behov av instruktioner. Kalle 
vill veta vad som gäller, i övrigt menar han att han är uthållig, en riktig 
”arbetsnarkoman” och gör det som är sagt. Även för Leif, som inte lika tydligt 
som de andra männen förlägger kompetens till arbetsplatsen, menar att han 
självständigt utför, för verksamheten, viktiga uppgifter på arbetet. Så viktiga att 
han menar att han inte kan vara ledig utan att arbetsplatsen blir lidande.  

Av ovanstående kan man utläsa att männen i högre utsträckning förlägger 
beskrivningar av kompetens till arbetsplatsen, medan kvinnorna dels talade 
mindre om det och när det kommer på tal oftare refererar till 
hushållssituationer. Denna polarisering är, menar jag, alls inte ovanlig om man 
lyfter blicken utanför funktionshinders- eller omsorgsområdet. de Beauvoir 
(1949/2006) pekade på hur kvinnor och män genom historien tilldelats olika 
livsrum för socialisering av bekönade identiteter. Det utåtriktade livet, det som 
till stor del utspelar sig på arbetsplatsen, har traditionellt tilldelats högre status 
och varit utrymme för män att konstruera maskulinitet (de Beauvoir 
1949/2006; jfr också Young 1990/2005; Hirdman 2003). Kvinnor har 
tillskrivits att i högre grad vara skickade att sköta det ”lilla” livets rum, hemmet 
och dess funktioner. Kvinnornas och männens val av arenor efter traditionellt 
könsstereotypa mönster, deras ”situated doing” av kön (West & Zimmerman 
1987) är en del av (re)konstruktioner av sig själva som ”’proper’ and 
recognizable men and women” (Traustadottír 2004, s 61).  

Det begränsade respektive utvidgade rummet har också betydelse för resor 
mellan arbete och bostad, för rörelser genom staden.  

                                                        
74 Enligt Andersson (2007b, s 211) har denna form av biståndsbedömning förändrats, och sker numera enligt 
en rationalitet som bygger på rättvisenormer. Därmed har frågan om kön i större utsträckning kommit att 
neutraliseras inom hemtjänstverksamhet.  
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Rörelser i stadens rum 
Om man betraktar hemmet och arbetsplatsen som vardagslivets huvudsakliga 
institutionella rum, kan man förstå färden mellan dessa som att tillryggalägga 
rena transportsträckor. Dessa framstår dock som mer betydelsebärande än så i 
utsagorna, och det med flera uttryck. Förflyttningen kan ses som ingående i en 
övergripande hälsodiskurs, att man promenerar för att få frisk luft och motion. 
Förflyttningen mellan de två rummen beledsagas också ofta av uttalanden om 
kompetens och självständighet. Framförallt de av deltagarna som bor i 
gruppbostad ramar in tal om att ta sig mellan hemmet och arbetsplatsen med 
ord som ”jag behöver ingen som följer mig” och ”jag klarar själv” (till exempel 
Barbro, Elisabeth, Johan, Henrik och Leif). Dessa uttalanden kan förstås mot 
bakgrund av att de lever i en miljö som på flera sätt betonar vikten av att träna 
självständighet (jfr t ex Lewin 2011). Självständigheten poängteras oavsett vilket 
färdmedel personen använder, om det så sker via promenad, buss eller cykel.  

I aktiviteten att färdas, också i sammanhang som går utöver arbetsresorna, 
skönjs två intressanta bekönade fenomen som dels rör självständighet och dels 
själva färdmedlet. Vad gäller det sistnämnda finns det bland intervjupersonerna 
tillgång till ett brett urval, allt ifrån motordrivna fordon som bil (både egen och 
färdtjänst), moped och buss till cykel och att promenera. Eftersom deltagarna 
skiljer sig när det gäller behov av stöd är det viktigt att inte dra alltför stora 
slutsatser av val av färdmedel, men i huvudgruppen är det bara män som 
använder egna fordon, dels motordrivna i form av bil och moped, och dels 
cykel.  

För Arne är bilen och körkortet mycket viktiga. Genom bilen tar han sig till 
arbetet, men det är också i bilen han sätter sig när han vill komma ifrån ett tag. 
Han kör runt och lyssnar på musik, kanske stannar till någonstans för att dricka 
kaffe och språka med andra. Kalle kör moped till och från arbetet, och 
undviker frågor om det körkort han aldrig har tagit. För längre transporter 
förlitar han sig på buss. Buss utgör också ett under vintertid viktigt 
komplement för cyklisterna. Under barmarkssäsongen cyklar Johan, Henrik och 
Mikael, både till arbetet och för andra förflyttningsbehov. Alla tre ser cykeln 
som viktig för motionens skull, men cykeln är också en symbol för frihet. Det 
är med den enkelt ta sig till olika platser och kan användas för bara nöjes skull, 
att cykla runt och ta del av vad som händer omkring bostaden.  

Johan och Mikael har till och från funderat kring att skaffa sig motordrivet 
fordon men avstått av olika anledningar (Mikael med motiveringen att han ser 
sig själv som ”en idrottskille”, och Johan med hänvisning till personalen på 
boendet). Av de sju männen är det bara Bertil och Leif som inte har tillgång till 
cykel eller annat fordon. Bertil har långt till jobbet och förlitar sig i huvudsak på 
buss, medan Leif har så nära att han promenerar.  

Ingen av de kvinnliga intervjupersonerna har eller använder cykel, de 
promenerar (för motionens skull) eller tar bussen (när vädret är dåligt). Direkta 
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frågor om cyklar besvaras av alla kvinnor med att de inte har någon. Anna blev 
av med sin cykel för många år sedan, men då hon aldrig använde den ser hon 
det inte som angeläget att skaffa en ny. Barbro, Gunilla och Inga berättar att de 
inte cyklar för att de gjorde illa sig i samband med att de som barn provade att 
cykla. Som Elisabeth uttrycker det: ”det är svårt att cykla, kan ramla och slå mig 
och det vill jag inte, det är så mycket i trafiken, det var därför”. Hon inbegriper 
både själva cyklandet och hanterandet av trafiken som för svårt, och hon 
uttrycker också rädsla för att göra sig illa.  

Är det här då ett fenomen med bekönade förtecken? Det finns mycket som 
talar för att det kan tolkas så. Bland intervjupersonerna finns i och för sig 
skillnader i funktionsförmåga som till viss del skulle kunna vara en förklaring 
men efter att vid flera tillfällen träffat och sett hur personerna rör sig är det 
svårt att se att detta skulle vara hela svaret. Vid samtal med personal, både vid 
de senare fältbesöken och i mer informella sammanhang, har jag fått tydliga 
indikationer på att det är betydligt mindre vanligt att kvinnor inom 
handikappomsorgen använder eller har tillgång till cykel eller annat fordon. 
Därför är det ingen långsökt tolkning, framförallt gällande en idag medelålders 
generation, att bekönade föreställningar om användande av det socio-spatiala 
rummet haft och fortfarande har betydelse. Att cykla ger, som för männen 
ovan, tillgång till större utrymme. Man kommer längre på kortare tid än genom 
promenader och kan därmed både utforska och ta plats i sin näromgivning på 
ett annat, utvidgat, sätt. Generellt har flickor och kvinnor inte uppmuntrats att 
ta del av det utvidgade rummet, utan snarare tilldelats en mindre sfär, ett 
snävare och mer inramat utrymme (de Beauvoir 1949/2006; Hirdman 2003). 
Enligt Marion Young uppmanas flickor mer sällan än pojkar i motsvarande 
ålder till att använda sin kropps fulla potential för att ta plats i världen, istället 
uppmanas flickor att akta sig för att inte komma till skada (Young 1990/2008, s 
260-274). Ett kvinnligt förhållningssätt till kroppsliga rörelser kan därmed 
komma präglas av en återhållen intentionalitet75. När någon (en kvinna i Youngs 
text) tar sig an en uppgift med återhållen intentionalitet innebär det att 
uppgiften i och för sig betraktas som genomförbar, det uppstår ett ”jag kan”. 
Men samtidigt ser hon dess genomförande bara möjlig för andra och ett ”jag 
kan inte” tar över (Young 1990/2008, s 267). Oro för att göra sig illa 
kombinerat med tvivel på kroppslig förmåga renderar återhållet eller hämmat 
intagande av det fysiska rummet där motgångar snart tolkas som, eller snarare 
bekräftar den ursprungliga tesen ”detta är inget för mig”.  

Detta har inte bara att göra med fysiska rum, det visade sig att de kvinnliga 
intervjupersonerna också hade begränsad tillgång till sociala rum utanför 
omsorgsverksamheten.  

 

                                                        
75 I original använder Young inhibited intentionality (1990/2005, s 36) som också skulle kunna översättas till 
hämmad eller undertryckt intentionalitet. Poängen är att det inte är en fri rörelse mot ett kroppsligt internaliserat 
mål, rörelsen så att säga ”fastnar” på vägen, inskränks och når inte sin fulla potential.  
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Tillgång till svaga sociala band 
Cykeln är ett viktigt fordon för att transportera sig i och mellan stadens rum, så 
är också bussresor. Mikael och Bertil ser båda bussen som viktigt 
transportmedel, och bussresande utgör förutom transporter mellan hem och 
arbete en del av fritiden. Ibland för att besöka personer eller platser men lika 
ofta för nöjet att se sig omkring. Bertil har gjort sig så förtrogen med stadens 
bussar att han känner väl till destinationerna för stadskärnans hållplatser, bra att 
veta om man ska åka någonstans eller ”det kan ju finnas nån som ska fråga dig, 
då måste du ju veta”. Det ter sig som att kunskapen om hur bussarna går bidrar 
till att rekonstruera sig själv som kompetent. Även Mikael har stora kunskaper 
om stadens busstrafik, dessutom ger Mikael busschaufförerna en viktig plats i 
sitt sociala nätverk. Mikael skapar sig en social samvaro genom bussåkandet, en 
relation som han menar bygger på reciprocitet: ”jag brukar sitta längst fram, 
ibland brukar jag hjälpa till […] om dom behöver hjälp”.   

Mikaels förhållande till bussåkandet tolkas i termer av att han tar aktiv del av 
den lokala offentligheten och utvecklar svaga sociala band (weak ties), ett 
(lättare) slag av social gemenskap som i studier av inkludering uppmärksammas 
alltmer som betydelsefullt för känsla av delaktighet. Ringsby Jansson beskriver 
målande hur en informant, Svante, aktivt använder bussen som social arena, 
och hur kontakten med chaufförerna förutom att erbjuda social samvaro också 
underlättar för Svante att orientera sig i staden och därmed stärker hans 
möjligheter att agera oberoende av personal (2004, s 59, 61-62).  

Det är inte bara Mikael som refererar till sådana sociala band, inte heller är 
de avgränsade till bussåkande. Även Johan, Kalle, Henrik och Bertil talar om 
relationer till och samvaro med affärsidkare eller grannar som inte bor på den 
egna boendeenheten. Genom att ta del av dessa lokala offentliga rum ges 
möjlighet till sällskaplig samvaro, och inbegriper för Johans del också en 
hjälpande kontakt. Personalen på affären hjälper honom med mindre saker och 
han bidrar med kaffebröd. Liknande sociala band beskrivs av Henrik som har 
ett etablerat samarbete med en granne vars katt får ta del av hans fiskefångster. 
För Kalles del handlar det mer om att vara behövd och mindre om ett 
ömsesidigt hjälpande, det är han som ger en hjälpande hand med mindre 
ärenden till några äldre personer i närområdet.   

Sociala arenor av det slaget är kanske inte lättfunna, ingen av kvinnorna, 
oavsett boendeform och av mig uppskattat behov av stöd, talar om liknande 
relationer till personer eller verksamheter i den lokala offentligheten. Istället är 
det kontakter med grannar inom egen eller närliggande boendeenhet som 
nämns, likaså kontakter med personal eller andra stödpersoner och i vissa fall 
anhöriga. Kvinnorna talar därmed om färre arenor, som dessutom innehåller 
färre kontakter utanför handikappomsorgen, vilket styrker tolkningen av 
bekönade76 relationer till stadens rum. Överlag tar här aktuella kvinnor i större 

                                                        
76 Bibbi Ringsby Janssons kapitel Den lokala offentligheten (2004), som bygger på hennes avhandling 
Vardagslivets arenor, innehåller sju exempel som återger situationer där sociala band och lokal offentlighet står i 
fokus. I sex av dessa sju är det en manlig huvudperson. Då vare sig avhandlingen eller det nämnda kapitlet 
har ett genusperspektiv är det svårt att uttala sig om huruvida det rör om ett bekönat mönster eller ej.  
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utsträckning än männen del av reglerade aktiviteter, aktiviteter anordnande av 
och genomförda tillsammans med personal. I intervjuutsagor av fyra kvinnor 
återfinns också flera referenser till att man måste vara försiktig. Det uttrycks 
som att akta sig för vissa sammanhang eller grupper av människor (bland annat 
undviker Anna och Barbro att vara i närheten av berusade män och fyllgubbar) 
och skildringar av incidenter på bussen (Barbro, Elisabeth, Gunilla) eller vid 
promenaden hem (Barbro). Sådana här incidenter har också inneburit att de 
ändrat beteende: efter att ha blivit retade på bussen har Barbro och Elisabeth 
bytt busslinje, och Barbro går inte längre ensam när det är mörkt ute efter att 
blivit skrämd av förföljande steg.  

Konstruktioner av kvinnor som mer sårbara och i behov av skydd ska också 
diskuteras i nästkommande avsnitt, likaså aspekter av internaliserad kontroll.   
 

Kropp, kön och sexualitet 

Vid sidan av tidigare beskrivna kroppar som kläs på, sminkas och rakas har 
kroppen, med ett undantag, en relativt undanskymd plats. De flesta av 
intervjupersonerna menar att de är nöjda med sin kropp, den ser ut som den 
gör och är i stort ok. I och för sig skulle det inte skada om den var lite mindre 
(Anna, Barbro, Johan och Mikael) men inte så att det framställs som ett 
problem. Sjukdom och tidigare skador kan dock inverka på förtroendet för sin 
kropp, och Kalle och Arne frågar sig hur länge ”den ska hålla”. Gemensamt för 
intervjupersonerna är att diskutera kroppen som något man måste sköta om.  

I relation till detta avviker utsagorna från en av intervjupersonerna, det är en 
kvinna som talar mycket, i relation till de andras uttalanden, om kropp, kön och 
sexualitet. I det här sammanhanget framstår dessa utsagor som så särskilda att 
de förtjänar att inkluderas, både för att de kontrasterar mot och kompletterar 
det övriga materialet. Jag har i det följande valt att utesluta även fingerat namn 
då ämnet kan ses som särskilt känsligt.  

Vid tillfället för nedanstående intervjuutdrag hade vi tidigare pratat om 
julklappar, både vad hon förväntade sig att få och vad hon själv hade köpt. Hon 
berättar vidare att hon deltagit i ett hemförsäljningsparty och där köpt en 
julklapp till sig själv. I en ambition att utforska i vilken grad dessa julklappar 
hade bekönade innebörder frågar jag77:  

 
V: Om du vore kille, skulle du då också vilja [köpa ett sånt där [ljus]? 
Kvinnan:    [Det skulle inte vara så 
trevligt. 
V: Jaha, hur menar du? 
K: Då har man ingen (.) då har man ju en sån där grej mellan benen, det 

                                                        
77 I detta citat har jag sparat vänsterställda hakparenteser, paus- och understrykningsmarkering för att jag 
tillmäter överlappande tal och betoning betydelse. Ett utförligt transkriptionsschema finns i bilaga 8.  
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har ju killar, jag skulle inte vilja ha sån där. 
V: Mm  
K: Det är pinsamt, det är typiskt killar, det är manligheten, att man håller 
i den när man ska gå på toan och så, jag vill inte göra sånt, det är typiskt 
manlighet. 
 

I utdraget synliggörs hur biologiska och kulturella innebörder av kön flätas 
samman. När hon ombeds att fundera över vilken julklapp hon skulle vilja ha 
om hon vore kille tolkar hon frågan till att handla om hur det skulle vara att vara 
kille, om vilket hon säger ”inte så trevligt”. Det icke-trevliga består av att ha 
manligt könsorgan, och penisen beskrivs som ”en sån där grej mellan bena”. 
Men häri finner hon också ”manligheten”, en konkret handling där män håller i 
sin penis vid toalettbesök. Jag följer upp på den inslagna vägen genom att fråga 
hur det är för tjejer, och kvinnan säger:  

 
Kvinna: Nej, tjejer har inte sånt. [V: Mm?] det kan vara mycket hår, fast 
jag har rakat bort lite grann utav det, fast då kommer det sår och bölder 
och sånt och det är inte skönt. Det är typiskt tjejer tycker jag, det är 
ingenting att se. Fast ibland brukar jag se mig själv framför spegeln, det 
är helt naturligt man ser sin egen, fast killen får inte se min. 
 

I citaten ryms flera dimensioner. Kvinnan använder inga särskilda begrepp för 
könsorganen, i det första citatet börjar hon med ”då har man ingen” vilket följt 
av tre punkter skulle kunna antyda avsaknad av ord. Kvinnan övergår därefter 
till att använda dess motsats, ”en grej”, för att förklara att man då inte skulle 
vara kvinna längre. När jag frågar vidare benämns kvinnligt könsorgan med 
”hår” och hon fortsätter med att berätta om tidigare begränsningar av hårets 
utbredning, en handling medförande hudskador och obehag. Vad som 
egentligen utgör det som hon benämner som ”typiskt tjejer”, om det är 
könsorganet, håret, vikten av att hålla det ansat eller det obehag den handlingen 
framkallar, är oklart. Nästkommande led, hur exponeringen av ”det” ses som 
naturligt för de egna ögonen men bör döljas för andras, tyder på att innebörden 
av ”typiskt tjejer” kan förstås som inrymmande både biologiska och kulturella 
förklaringsmodeller av typen: Kroppen och hur den ser ut ska inte 
dramatiseras, vi är skapade på ett visst sätt och det är i sig inget konstigt med 
det. Den kroppen tål att betraktas – men den kroppen ska också skyddas från 
den utomstående blicken och kan i själva verket inte längre betraktas som så 
naturlig. Den har kommit att bli också sexuellt objektifierad.  

Kvinnan återkommer vid flera tillfällen till frågor om barn, sexualitet och 
preventivmedel. Vid första intervjutillfället frågade jag hur hon tänkte kring 
ålder i största allmänhet. Kvinnan svarar snabbt att det numera ”blir mera 
vuxenliv, man behöver inte tänka på sex och sånt där”. När jag frågade vidare 
vad hon menade svarade hon: ”Det är så mycket man ska tänka på, att man ska 
akta sig för killar som vill vara påträngande och det”.  
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Genomgående pendlar kvinnans berättelser mellan avståndstagande till 
sexuella handlingar och en önskan om att framställa sig som sexuellt attraktiv. 
Hon beskriver nödvändigheten av att skydda sig mot såväl graviditet och 
sjukdom som påträngande killar, och hur hon drömmer om att se ”sexig” ut, 
som stjärnan i en tv-serie. För henne innebär att vara sexig dels att använda 
sexiga underkläder men också om att disciplinera och förändra kroppen i syfte 
att efterlikna denna kvinnliga filmstjärna.  

Kvinnan delger mig flera erfarenheter av att ha varit utsatt för ovälkomna 
sexuella närmanden och övergrepp och hur hon hanterar sådana situationer. I 
dessa berättelser framställs män som att de pockar efter sex, både genom att 
försöka övertala och tränga sig på. Hennes berättelser andas utsatthet men hon 
beskriver också hur hon allteftersom utvecklat förmågan att skydda sig mot 
dessa närmanden. Det handlar bland annat om att säga nej med eftertryck, att 
undvika vissa sammanhang och reglera vilka hon släpper in i lägenheten, hon 
ålägger sig själv restriktioner för att hantera situationen.  

I utsagor där skydd mot graviditet och könssjukdomar berörs finns flera 
referenser till föräldrar och barnmorska, ibland så att man, metaforiskt, nästan 
kan höra deras röster. När det gäller dessa frågor märks det att den information 
och de förmaningar hon tagit emot varit svåra att internalisera i en 
sammanhängande egen förståelse av sexualitet och reproduktion, bland annat 
avseende vad olika preventivmedel förväntas skydda mot och hur de fungerar. 
Detta kan dels förstås utifrån hennes funktionsnedsättning, men åskådliggör 
också betydelsen av att ha tillgång till adekvata tolkningsramar (jfr Fricker 
2007). Till exempel visar följande utdrag att relationen mellan sexualitet och 
reproduktion är oklar: ”Om jag inte skulle ta preventivmedel så skulle jag bli 
med barn nu […] jag vill inte ha barn när jag är [åldersangivelse]. Det är för 
tidigt att skaffa barn när man inte har legat med nån kille”. Hon talar 
omväxlande om att hon vill vänta tills hon blir mer mogen med att skaffa barn 
och att hon eftersom föräldrarna inte vill det inte heller kommer att ha några.  

Om kvinnan hade mer konkret kunskap om hur kroppen fungerar kanske 
detta skulle sett annorlunda ut. Traditionellt har flickor i högre utsträckning än 
pojkar ”skyddats från sexualiteten genom en problemorienterad 
sexualupplysning”, det vill säga en sexualundervisning där framförallt 
sexualitetens negativa aspekter som oönskade graviditeter, sjukdomar och 
övergrepp betonats. Däremot har pojkars/unga mäns sexualitet i högre 
utsträckning betraktas som en biologisk drift (se också Mallander 1999; 
Hamreby 2004, s 171), och att pojkar riskerar att utsättas för sexuella övergrepp 
har inte uppmärksammats i samma utsträckning. Utöver att flickors 
sexualundervisning haft problemorienterad prägel, menar Helmius att 
sexualundervisning riktad till personer med funktionsnedsättningar ofta 
underordnats till förmån för annan färdighetsträning (2004, s 111-112). I ljuset 
av detta kan vi förstå kvinnans något fragmentariska förståelse av sexualitet och 
reproduktion. Sexualitet är komplext, och ett område fyllt av motsägelsefulla 
röster. Utforskande av egen sexualitet flätas samman med omsorgsbetonat 
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beskydd och sexualmoraliska föreställningar. Det blir inte mindre komplext om 
redskap för att förstå hur olika aspekter hänger samman inte är tillgängliga.  

Den här aktuella kvinnan förhåller sig till, som så många kvinnor, å ena 
sidan till en sexualmoralisk diskurs och å andra sidan till idealiserade 
konstruktioner av hur kvinnor bör se ut och vara. Hon uttrycker en önskan om 
att forma (disciplinera) sin kropp efter mönster från idealiserad kvinnokropp 
samtidigt som en problematiserad sexualitet ekar genom hennes utsagor. Detta 
beskrivs som att ömsom iscensätta sexuell attraktivitet och ömsom skydda sig 
mot oönskad sexuellt laddad uppmärksamhet. Genom att hon avgränsar såväl 
sociala kontakter som fysisk rumslighet ges prov på hur hennes val av kroppslig 
uttrycksform påverkas av en sexuell objektifiering av kvinnokroppen (jfr Young 
1990/2008, s 273). Vi kan genom kvinnans ord liksom höra röster fyllda av 
omsorg och oro uppmärksamma och varna henne för att sexualiteten kan ha 
baksidor, baksidor som övergrepp och utnyttjande men även sjukdom och 
graviditet.  

  
 

Handikappomsorg beskrivs ibland som könsneutral, samtidigt har föreliggande 
kapitel pekat på att det också kan beskrivas som ett sammanhang genomsyrad 
av traditionellt bekönade mönster. Stereotypa föreställningar av kvinnlighet 
respektive manlighet reproduceras, dels genom hur egenskaper och yttre 
attribut accentueras som varande olika, och dels genom att kvinnor respektive 
män tillskriver betydelse till olika arenor. Studiens kvinnor använder skötseln av 
hushållssysslor för att konstruera självständighet och kompetens, medan 
männen förlägger uttryck för kompetens till arbetsplatsen. Analysen visade 
också att kvinnornas situation framstår som mer begränsad än männens då de 
manliga intervjupersonerna hade större tillgång till stadens rum och sociala 
kontakter med personer utanför handikappomsorgen. Avslutningsvis 
diskuterades omsorg, sexualmoraliska föreställningar och hermeneutiska 
resurser som beståndsdelar i förståelsen av kropp och sexualitet.  
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8 

 Ålder – tystnad, ideal och ställföreträdande 
erfarenheter  

Även om vi emellanåt lite till mans vill hålla ålder ifrån oss, görs ålder 
kontinuerligt i vardagens sociala praktik, vi tillskriver andra och tillskrivs ålder 
utifrån situation och sammanhang. Ändå, eller tack vare ålderns förgivettagna 
karaktär, kan det vara svårt att i den egna vardagen se sitt eget och andras 
åldersgörande. Detta görande omgärdas av och följer normativa antaganden om 
vad som är passande och/eller accepterade aktiviteter givet viss ålder (och kön 
etc.), även i situationer där ålder inte explicit tillskrivs betydelse. Ålder utanför 
en kronologisk dimension är därmed inte alltid så lätt att fånga.  

Intervjupersonerna berättar om att inte vara vana att tala om ålder, och att 
någons ålder hör till det man faktiskt inte bör tala om. Samtidigt visar sig 
referenser till kronologisk ålder var användbara för att skapa biografisk struktur 
och presentera sig själv respektive sin livsloppsposition. I intervjuutsagorna 
återfinns en viss ambivalens visavi ålder: å ena sidan framställs det som att den 
inte har betydelse, å andra sidan omgärdas vardagen av åldersstrukturer och 
åldersdiskurser. Analysen visar att ålder och åldrande förstås genom 
hänvisningar till kroppen och att ungdomlighetsideal banar väg för handlingar i 
syfte att motverka åldrandets konsekvenser. Vikten av att sköta sin kropp och 
hälsa refereras till flitigt, medan intervjupersonerna inte alls refererar till äldre 
som aktiva och resursstarka och andra idealiserade föreställningar om tredje 
åldern. Tidigare erfarenheter och tillgång till hermeneutiska resurser har stor 
betydelse när intervjupersonerna konstruerar ålder och livsfas, och de förhåller 
sig till föreställningar om vad det innebär att vara ung, vuxen respektive äldre 
för att så att säga finna fram till vuxenpositionen.  

 

”Vi har aldrig pratat om ålder” 

Att ålder kan vara svårt att tala om blev tydligt under intervjuerna, och flera 
gånger framställs det som att man aldrig har tänkt på eller talat om ålder, varken 
egen eller andras ålder. Henrik uttrycker det med: ”Vi har aldrig pratat om ålder 
i familjen”. Det är som att ålder bara är, finns jämsides personerna och inte är 
så mycket att orda om.  
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Parallellt förekommer åldersangivelser genom alla intervjuer på ett sätt som 
går utöver hur jag initierat eller återkommit till ämnet. Henrik, Gunilla och de 
andra intervjupersonerna anger kronologisk ålder på i stort sett alla personer i 
den närmaste omgivningen, men gör det oftast i förbigående. Till exempel 
anger Anna åldern på sina arbetskamrater och arbetsledare, och när Barbro 
berättar om en kompis säger hon i en bisats att denne är ett år äldre och ”men 
vi tycker om varandra ändå”. På så sätt framträder kronologisk ålder som viktig 
information och att ålder har betydelse när man relaterar till sig själv och 
personer i omgivningen (jfr Nikander 2009).  

Under intervjuerna används åldersangivelser också i skildringar av tidigare 
händelser för att strukturera det biografiska berättandet (jfr Holstein & 
Gubrium 2000a, s 155-181). Leif infogar ålder i bisatser, medan Inga mer 
explicit förknippar konkreta händelser med specifika kronologiska år, till 
exempel att man blir vuxen vid 18 och att när hon fyller 65 år ska flytta till 
ålderdomshem. Med det illustrerar Inga att redogörelser för aktuell ålder inte 
behöver bära med sig uttalat värderande innebörder utan kan ta formen av 
sakliga kontasteranden och förgivettagna strukturer.  

På liknande sätt görs i flertalet av utsagorna, och åldersstruktureringen kan 
liknas vid hur samhället i stort organiseras kring ålder. Att vissa funktioner eller 
händelser kopplas till ålder, till exempel skolstart, myndighetsdag och 
pensionsålder, är i många sammanhang förgivettaget och institutionaliserat (jfr 
Ginn & Arber 1995; Hockey & James 2003; Blaikie 2006; Ehn 2007).  

I relation till Ingas kontasteranden av ålder utgör Gunillas utsagor en slags 
motpol. När jag inledningsvis frågar Gunilla om hennes ålder blir det tydligt att 
hon helst inte vill tala om den: 

 
Gunilla: Nej det vet jag inte ((litet skratt)) jag har glömt bort det, jag har 
tappat räkningen, jag vet inte om jag vill säga det.  
V: Mm 
Gunilla: Måste jag det så gör jag det. 
V: Du måste inte men kan kanske säga ungefär? 
Gunilla: ((lutar sig fram och viskar)) 49.  
V: Du är 49? ((viskar tillbaka)) 
Gunilla: Men jag vill inte att nån annan här ska få veta, eftersom jag 
tycker inte…  
V: Mm, hur kommer det sig? 
Gunilla: Nej men jag frågar ju inte hur gamla dom är och då vill jag ju 
inte berätta hur gammal jag är.  
 

Med uttalandet (framförallt när det upplevs i sin kontext, då förstärkt genom 
sina mimiska och intonerande uttrycksformer) ansluter Gunilla till en diskurs 
där ålder förstås som något som inte ska talas om. Vi känner igen mönstret från 
kommentarer som att man ska aldrig fråga en kvinna om hennes ålder. Som om 
ålder skulle höra till något onämnbart, nästintill skamligt. Gunilla börjar med att 
skoja om att hon tappat räkningen och att hon inte längre håller reda på de år 
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som passerat. Hon landar sedan i ett uttalande om att ålder vare sig bör 
efterfrågas eller göras offentligt. Överhuvudtaget är hon sparsam med 
åldersangivelser, och framförallt åldrande framstår som problematiskt. Gunilla 
menar att hon numera ”har slutat fylla år”, och helst skulle vilja backa tiden för 
att aldrig bli äldre än tjugo år. Även Elisabeth ser sig själv som i första hand 
ung, och var gång åldrande eller att bli gammal kommer på tal ryser hon till, på 
västerbottniska skulle man säga att hon ”hurves”. Dessa exempel illustrerar 
ålder och åldrandets stigmatiserade innebörd (jfr Hockey & James 2003; 
Calasanti & Slevin 2006).  

Vid alla tillfällen jag besökte fältet och för personal presenterade mitt 
intresse för ålder och åldersrelaterade uttryck startade diskussioner och 
skämtande om eget och andras åldrande. Det skojades om läsglasögon, ändrade 
midjemått (magvolanger respektive inbyggda airbags), stela kroppar och andra 
påminnelser om en fysiologisk åldrandeprocess. I dessa diskussioner framställs 
åldrandet som negativt och icke-önskat, parallellt med beskrivningar av 
förtjänster som ”trots allt” finns i att vara medelålders, bland annat att slippa 
ungdomstidens osäkerhet. Vid tre av de senare fältstudietillfällena försökte jag 
reflektera med personalen om att dessa skämt och annat ”(medel)åldersprat” 
saknande motsvarighet i intervjuutsagorna. Förvisso förekommer nyuppkomna 
synförändringar (Arne, Kalle och Anna), stelnande ryggar och upptäckter av att 
väga mer än tidigare (Anna, Barbro och Johan), men dessa förändringar 
relateras inte till ett eventuellt åldrande – inte heller när jag direkt frågar om det 
kanske skulle kunna vara så.  

Personalgruppernas spontana respons har varit ”tänk vad skönt” följt av 
uttalanden om hur positivt det vore att inte behöva tänka på åldrandet och vad 
det innebär. Responsen kan ses som, liksom i frågan om funktionsnedsättning i 
kapitel sex, ett undvikande av att gå in i samtal om ett ämne som kan betraktas 
som både svårt och mångdimensionellt.  Jag menar att det också kan förstås 
som ett utslag av en kollektiv osäkerhet för vad ålder bortom kronologisk 
dimension kan innebära för gruppen personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Att tala om ålder, och andra aspekter av vuxenvarande, i 
relation till personer med intellektuell funktionsnedsättning kan kompliceras av 
föreställningar om beroende och behövande. Vuxendom associeras med 
oberoende och autonomi i den grad att personer med funktionsnedsättningar, i 
synnerhet intellektuella sådana, oavsett kronologisk ålder, tycks bara med 
svårighet kunna ses som fullt ut vuxna (se t ex Priestley 2003a; Bjarnarson 2004; 
Sandvin 2008; Björnsdottír & Traustadottír 2010; Carlson 2010).  

Alternativ tolkning av personalens reaktion att ”inte väcka den björn som 
sover” är att personal/omgivning uppfattar det som att brukarna, de som de är 
anställda för att stödja, inte har behov av att tala om ålder. Samtidigt kan jag inte 
låta bli att reflektera över att personalen själva talar och skojar så pass mycket 
om ämnet, det säger något om hur vanligt det är att vi, explicit och implicit, 
uppehåller oss kring frågor där ålder kommer till uttryck (jfr Laz 1998). Under 
fältbesöken, liksom i många andra sammanhang, har jag tagit del av att personer 
delger varandra insikter och erfarenheter av ålder och av åldersrelaterade 
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förändringar, det Laz (1998 s 101) benämner som ”age-clicks”. Det är 
erfarenhetsutbyten som inte sällan innehåller igenkännanden och känslor av 
lättnad över att det man erfarit ”var normalt” i betydelsen vanligt. Att tala om 
livets process kan ju ses som ett sätt att skapa mening och infoga egna och 
ställföreträdande erfarenheter i en genom livet föränderlig tolkningsram.  

 

Kroppen som säte för ålder och ideal  
Jämsides med att intervjupersonerna å ena sidan menar att de inte tänker på 
ålder och att den, när man väl tänker på den, inte har någon betydelse, så 
situeras ålder i kroppens funktioner och utseende. Här inbegrips dels 
användande av ord som ”jag/de har blivit stor/större nu” i betydelsen av att 
årens gång förknippas med kroppslig utveckling, både egen och barnens (Arne 
och Kalle). Dels återfinns relationen till kropp och kroppsliga tecken i 
beskrivningar av andra personers åldrande och vad som är utmärkande för 
äldre personer. Intervjupersonerna relaterar till det som finns synligt på 
kroppens yta, det vill säga ”visual signs of ageing” (Rexbye & Povlsen 2007) 
men bara i relation till andras yttre. Genom intervjuutsagorna, liksom i så 
många andra sammanhag, ljuder vår kulturs utpräglade ungdomlighetsideal och 
negativa föreställningar om åldrande (jfr Mazzarella 2000; Öberg & Tornstam 
2001; Rexbye & Povlsen 2007; K. Lövgren 2009). 

Ett återkommande tema är att uppfatta det som positivt och smickrande att 
bli sedd som och tagen för yngre än den faktiska åldern. Det är sådana 
kommentarer ”man får tacka för”, eller som Leif uttrycker det: ”även om jag 
vet att jag är faktiskt 40 så blir jag ändå glad när nån tycker att jag ser ut som 
25”. Också Mikael (tillika Anna och Bertil) berättar om liknande erfarenheter 
och menar att ”det är bara att tacka och ta emot, man kan inte göra något 
annat, eller hur?”. Leif och Mikaels sätt att respondera är lätt igenkännbara, det 
är kulturellt värderat att uppfattas som yngre än sina faktiska år. Hur 
genomgripande den uppfattningen är kan illustreras med ett citatutdrag där jag 
försöker utmana/skoja med Leif. Jag frågade honom hur det skulle vara om 
någon sa att han ser ut som 60 år (en fråga framförd med ljust och glatt tonfall, 
som om det vore något attraktivt):   

 
Leif: Va!? 
V: Ja, om nån skulle säga så till dig? 
Leif: Att jag skulle se ut som 60? Nej det tror jag aldrig att nån skulle 
säga, dom vet ju precis vilken ålder jag är i. Det tror jag aldrig dom skulle 
göra ((skratt i rösten)), det skulle bli pinsamt.  
 

Att Leif efterfrågar vad jag egentligen menar kan vara för att tonfall och ordval 
uppfattades som motstridande, att de bär med sig betydelser som är svåra att 
förena. Det är lika självklart att det är smickrande att säga till någon att han ser 
ut att vara tjugo år yngre som att det omöjligt att göra tvärtom, eller som Leif 
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påpekar, det blir rent ut sagt pinsamt. Det uppfattas som ett brott mot de 
åldersrelaterade normer som ingår i interaktionens sociala kodsystem (jfr 
Goffman 1967/2005; Ginn & Arber 1995; Andersson et al. 2011). I en kultur 
där ungdomlighet är ideal tycks det bara vara barn och tonåringar som kan 
tänkas vinna något på att åldern flyttas fram.  

Viktigt att nämna är att det från min sida var ett i hög grad situationellt 
infall, och skulle varit svårt att fullfölja med några av de andra. Här blev det ett 
skämt som vi båda kunde skratta åt och referera till, ett delat skratt som också 
implicerade en delad vetskap om att ungdomlighet är ett i vår kultur värderat 
attribut.  

Ungdomlighetsideal kan visa sig på flera sätt, bland annat genom att undvika 
både anspelningar på eget åldrande och åldersrelaterade hjälpmedel. Jag har 
många gånger förundrats över hur långt människor kan sträcka sina armar för 
att undvika läsglasögon. Användning av läsglasögon var också centralt i 
samband med en händelse vid en daglig verksamhet. Den grupp jag besökte 
genomförde en gemensam aktivitet och en av deltagarna ombads att läsa 
instruktionerna. Det blev snart tydligt att han behövde läsglasögon och ur ett 
skåp hämtades det ett par78. Mannen tog på sig dem och genomförde uppgiften 
– fram till dess en annan kvinna ur personalgruppen kom in i rummet. Sedan 
tidigare hade jag observerat att mannen ifråga gärna sökte hennes sällskap, och 
reaktionen på att hon steg in i rummet blev omedelbar. Mannen tog blixtsnabbt 
av sig glasögonen, vände uppgiften ryggen och riktade all uppmärksamhet mot 
henne. I stunden uppfattade jag det snabba avlägsnandet av glasögonen som att 
de utgjorde en misskrediterande symbol, och att glasögonen inte passade in i 
presentationen av den han ville vara i relation till henne.  

Intervjupersonerna talar om andras åldrande i termer av kroppsliga 
funktionsförluster och utseendemässiga förändringar, framförallt grått hår och 
rynkor, eller som Bertil uttrycker det: ”ansiktsuttryckena kommer ju fram mer” 
när man blir äldre. För till exempel Johan är det grå håret så betydelsebärande 
att han åldersordnar personalen inom daglig verksamhet helt utifrån förekomst 
av grått hår. Ett ordnande som kanske inte är helt kronologiskt rättvisande.  

Grått hår var också centralt när jag frågar Elisabeth (49 år) om inte vi båda 
kanske håller på att bli lite äldre. Jag pekar samtidigt på våra respektive 
”utväxter”, det vill säga att det hos oss båda finns en skiljelinje mellan färgat 
och vårt eget gråa hår. Det var inget argument som i Elisabeths ögon skulle 
göra oss två till personer som åldras, och hon menar bestämt att hon ”är en ung 
kvinna”. När jag bemöter det genom att returnera hennes ord med ett 
frågetecken ställer hon sig snabbt upp. Hon rister så att halsbanden liksom 
dansar och för händerna med de många armbanden uppifrån och ner och upp 
igen i en rörelse som inbegriper hela kroppen. I slutet av rörelsen utbrister hon: 
”det ser du ju, jag är en ungdom!”. Med hjälp av att visuellt åskådliggöra sin 
kropp och dess, i det här fallet ljudande, sociala symboler, vill hon visa mig det 
omöjliga i att se något annat än att hon är en ung person. Min tolkning är att 

                                                        
78 Huruvida det var hans egna eller om det fanns ”allmänna” läsglasögon fick jag inte klart för mig.   
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hon i gesten vill visa de symboliska medel hon valt för att bära vittnesbörd om 
sin åldersposition, och att hårets färg inte ges betydelse i det sammanhanget.  

Även Johan (dryga 50) säger ”jag är bara ung jag” och han stöder uttalandet 
med att referera till andras ord: ”Jag har inte förändrats, dom har sagt det. [V: 
mm] Så jag är lik som jag var förut, det är ju bra”. Även Anna, Arne och Kalle 
använder sig av andras; tidigare, uttalanden om att de ser ut att vara yngre än de 
är. En känsla av att inte förändras återspeglas också i kommentarer som att det 
är först när man tittar på gamla fotografier, eller ser hur (andras) barn vuxit, 
som man inser att även man själv måste ha blivit äldre. Insikter som också kan 
beskrivas som ”age-clicks” (Laz 1998).  

Varseblivningen av hur åren går genom att notera det hos andra har att göra 
med hur vi uppfattar tiden som passerar, det vill säga livets temporalitet. 
Barbara Adam beskriver detta som:  

 
Despite the fact that nothing in our body, our physical appearance or our 
knowledge has remained unchanged, we think of ourselves as the same 
person now as the one that was born many years ago, hated particular 
teachers, had measles on holiday in Italy, fell in love, married, had 
children and studied sociology (Adam 1995, s 18).  
  

Enligt Adam bär vi med oss alla de personer vi varit, vi har med oss alla våra 
åldrar. Bodil Jönsson beskriver det som att vi bär med oss våra erfarenheter 
som årsringar (2012). Den bild vi gjort av oss själva, även utseendemässigt, 
finns med oss och att kroppen fysiologiskt och utseendemässigt förändras sker 
så gradvis att det inte går att direkt observera via en daglig morgoninspektion i 
badrumsspegeln. Det brukar snarare beskrivas som en plötslig, men icke-stabil, 
insikt om förändring, om att den ena eller andra funktionen inte längre är som 
förut, som ett ögonblick där betydelsen av ålder klickar in (jfr Laz 1998; 
Mazzarella 2000; Hockey & James 2003).  

Jag menar att ytterligare aspekt behöver inkluderas för att bättre förstå 
intervjupersonernas förståelse av åldrande: deras små, och relativt ”ålderslika” 
sociala nätverk. Genom kartläggningen framkom dels att dessa till stor del 
består av personal, och dels att de individuella personer i personalgruppen som 
intervjupersonerna menar är viktiga befinner sig i ungefär samma åldersspann 
som de själva. Detta innebär att det är relativt få personer, och då speciellt få i 
annan generation än den egna att spegla sig mot (se också Tideman 2000b; 
Walsh & LeRoy 2004). Om man till exempel i mycket liten utsträckning umgås 
med, eller ens träffar barn, mister man också den ”påminnelsen” om att åren 
går, likaså om man i liten utsträckning umgås med äldre personer. De relativt 
små nätverken i relation till att det är svårare att märka av åldersförändringar 
hos sig själv än hos andra (jfr Öberg & Tornstam 2001; Hockey & James 2003) 
innebär att intervjupersonerna utsätts för relativt få situationer där den egna 
åldrandeprocessen blir åskådliggjord. Om omgivningen dessutom undviker att 
tala med en om åldersrelaterade förändringar kan de egna åldersprocesserna bli 
än mer osynliggjorda.  
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Hälsa, kost och motion – om att sköta och disciplinera kroppen 
I intervjuutsagorna återfinns alltså två aspekter av en kulturellt gemensam bild 
av åldrande: bedömning av andra personers ålder via visuella tecken och att 
ålderdom leder till en allt sjukare och mindre välfungerande kropp. Utöver det 
återfinns ett annat tema: ansvaret för att kroppen bör skötas om. Calasanti och 
Slevin (2006, s 3) beskriver föreställningen av ålderdom med orden: “[…] our 
construction of old age contain little that is positive. Fear of and disgust with 
growing old is widespread; people stigmatize it and associate it with personal 
failure, with ‘letting yourself go’”. Att åldrandet skulle innebära ett personligt 
misslyckande accentueras inte av intervjupersonerna, däremot hänvisar de ofta 
till en kausalitet mellan illa skött kropp och kroppsliga förändringar/sjukdom 
som medför risk för tidig död.   

Återkommande teman är vikten av att motionera och röra på sig samt äta 
bra mat, i betydelsen fettsnålt och innehållande mycket frukt och grönsaker79. 
Till exempel Johan och Henrik talar ofta om att de skaffar sig bra motion 
genom att cykla till och från jobbet, medan kvinnorna menar att promenader är 
ett bra sätt att hålla sig i form. Promenad eller cykling är alltså det självklara 
valet - om det inte regnar eller är för halt eller kallt eller… något annat som gör 
aktiviteten oattraktiv.  

Hålla vikten är en ingrediens inom temat sköta kroppen, och Barbro 
beskriver det som en kamp mot sötsaker. Hon tycker att det är svårt avstå från 
det goda och menar att ”magen […] blivit lite större, den går hit upp, det är då 
jag skäms över mig själv”. Barbros uttalande om att hon skäms över sin mage 
och diskuterar aktiva åtgärder för att reducera dess omfång återspeglar 
föreställningar om vikten av att disciplinera (kvinno)kroppen för att motsvara 
en idealbild (se t ex Bengs 2000; Johansson 2006). 

Även Mikael funderar mycket på hur han ska gå ner i vikt, om än ur ett 
annat perspektiv. För honom handlar det främst om att motverka en ärftlig 
benägenhet för hjärtsjukdom och diskuterar ingående kosttillskott, kaloriintag 
och motion. Han håller diet och är noga med att kontrollera den ”färdigmat” 
han köper:  

 
Mikael: […] jag väljer alltså en portionsförpackning, ja, för jag vet att 
dom innehåller mindre fett, fast för lite grönsaker. 
V: Hur gör du då? 
Mikael: Ja då får man ju öka på grönsakerna. 
V: Köper du grönsaker på sidan om? 

                                                        
79 Även om jag vid några tillfällen har närvarat vid matförberedelser i gruppbostäder, trapphusboenden och 
dagliga verksamheter har jag valt att diskutera detta enbart utifrån intervjupersonernas uttalanden. Läs gärna 
Päivi Adolfsson (2010) avhandling Food related activities and food intake in everyday life among people with intellectual 
disabilities, för en diskussion om individuellt anpassat stöd angående mat för personer med 
utvecklingsstörning. Adolfsson menar detta är angeläget för att möta kulturella och sociala förväntningar i 
samband med måltider och tillgodose enskilda personers näringsbehov.  
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Mikael: Alltså jag köper såna här tomater och äter, en 6-7 stycken 
V: 6-7 stycken till varje dag? 
Mikael: Ja för att de har sagt att man ska minst ha grönsaker halva 
tallriken, så då får man så lov och att ha det. 
 

Även Johan betonar det förebyggande. Han berättar att föräldrarna gick bort 
alldeles för tidigt och menar att det berodde på att de inte skötte om sin hälsa, 
att de inte tränade och att pappan ”fuskade lite grann, också med maten 
kanske”. Detta vill han undvika och framhåller vikten av att träna, äta frukt och 
grönt och rent allmänt ta hand om kroppen för att behålla hälsan. I det 
resonemanget ansluter sig Johan (liksom flertalet av intervjupersonerna) till en 
föreställning om eget ansvar för mående och hälsa, det vill säga att man krasst 
uttryckt mår som man förtjänar och kan (bör) aktivt göra något för att behålla 
eller förbättra sin hälsa.  
 

Åldersideal, konsumtionskultur och resurser 

I intervjuutsagorna är det tydligt att åldrande förknippas med nedsatt fysisk och 
mental vigör. Intervjupersonerna menar att ålderdom utmärks av att minnet 
sviktar och att man har svårt för att röra sig för att benen är svaga och värker. 
Genomgående i utsagorna återspeglas en betydligt starkare koppling till bilden 
av den äldre som sjuk och skröplig än till det som benämns som ”tredje åldern” 
eller ”successful ageing”. Intervjupersonerna talar inte alls i termer av resor och 
aktiviteter, inte heller om att bli farförälder eller mer tid för att umgås med 
andra. De talar istället i termer av att arbeta så länge ryggen/kroppen håller, om 
riskfaktorer och vikten att sköta sig. Positivt färgade föreställningar om den så 
kallade tredje åldern förmedlas inte alls medan normer avseende ansvar och 
disciplinering visavi kroppen är mer tydligt uttalade.  

”Tredje åldern” omfattar ett modernt och idealiserat pensionärsliv där god 
hälsa och aktivitetsförmåga förutsätts, men också ekonomiska och kulturella 
resurser (jfr Walker & Walker 1998; Priestley 2003b; Jönson & Taghizadeh 
2006; Taghizadeh Larsson 2008b). Den så kallade tredjeåldern tillskrivs en 
överordnad konsumtionskultur, Mike Featherstone och Andrew Wernick 
uttrycker det med orden: ”… in the everyday life of consumer culture […], for 
the middle classes at least, positive aging is alive and well” (1995, s 10). Citatet 
pekar på relationen mellan identitet och marknad, mellan val av livsstil och 
resurser för att iscensätta denna (se också Giddens 1997; Blaikie 2006). 
Gruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar identifieras 
återkommande såväl nationellt som internationellt som en grupp med tillgång 
till relativt begränsade resurser, inte minst ekonomiskt (se t ex Tideman & 
Tøssebro 1996; Tideman 2000a; Walsh & LeRoy 2004; Socialstyrelsen 2010; 
www.who.int), vilket pekar på begränsade resurser för deltagande i ett samhälle 
där konsumtion sätts främst.  
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Så framstår också villkoren de här aktuella personerna. Framförallt de som 
inte bor i gruppbostad lever med snäva ekonomiska ramar80. I hela sitt 
yrkesverksamma liv har de haft låg inkomst och för vissa försvåras den 
ekonomiska situationen av ackumulerade skulder. De personer som bor i 
gruppbostad har förvisso också låga inkomster men har överlag en stabilare 
ekonomi. Möjligen kan det till viss del förstås som en effekt av att kommunerna 
inte får ta ut högre avgifter för LSS-insatser, till exempel hyra, än att de enskilda 
får behålla tillräckliga medel, det så kallade förbehållsbeloppet. Den 
förklaringen behöver dock kompletteras, det är också dessa personer vars 
ekonomi är mest reglerad genom stöd både av gode man och gruppbostadens 
personal. Tillgången till kontanta medel är tydligt reglerad och beskrivs med ord 
och uttryck förknippade med en underordnad position: att be om lov, 
veckopeng och få godispengar. Till exempel Inga menar att hon har ”kommit 
överens” med sin gode man om att inte köpa blommor och när hon behöver 
kläder ”då tigger jag [pengar] av personalen”. Genom intervjuutsagorna 
kommuniceras också generellt stor försiktighet gällande inköp och konsumtion.  

De olika fältbesöken har förstärkt intrycket av att intervjupersonerna inte är 
stora konsumenter av vare sig kläder eller heminredning. Hemmen var överlag 
prydliga, rena och funktionella men bar också tydliga spår av att vara relativt 
konstanta. Det vill säga, det generella intrycket var att dessa lägenheter i stort 
såg ut som när personen flyttade in, oavsett om det var för 5, 10 eller 15 år 
sedan. Flertalet av konsumtionssamhällets vanliga symboler, som moderna 
inredningsdetaljer, stora tv-apparater och köksmaskiner, lyste med sin frånvaro.  

Tystnaden om ”tredje-åldern-aktiviteter” och relativt lågt deltagande i en 
utpräglad konsumtionskultur kanske inte ska förstås enbart utifrån egna 
ekonomiska förutsättningar. Det kan vara fruktbart att betrakta tystnaden 
genom att kontextualisera den gentemot normaliserande praktiker och sociala 
nätverk. Som framgått tidigare är de senare relativt begränsade och utgörs till 
stora delar av personal anställda inom handikappomsorgen, dvs. personer 
anställda i ett lågavlönat yrkesområde. Beroende av deras socioekonomiska 
ställning i övrigt kan det innebära att gruppen personal inte heller utgör 
huvudsaklig målgrupp i en växande konsumtionskultur, och att detta också 
påverkar de normativa antaganden som ligger till grund för 
normaliseringsarbetet (jfr Sandvin et al. 1998).  

Enligt Featherstone och Wernick (1995) kan nuvarande fokus på en 
åldrande och köpstark medelklass förklaras av marknadens sökande av nya 
segment för att stimulera konsumtionen. Även Blaikke påtalar att framväxten 
av begreppet tredje åldern, i betydelsen en aktiv och konsumerande åldersgrupp 
mellan ca 60 och 75 år, är starkt korrelerat till en tidpunkt där många länder i 
västvärlden ändrade karaktär avseende andelen personer med betald pension 

                                                        
80 Socialstyrelserapporten Alltjämt ojämlikt! (2010) visar att personer med funktionsnedsättningar har sämre 
ekonomisk situation och lägre disponibel inkomst jämfört med totalbefolkningen. Intressant är att rapporten 
också pekar på att personer med LSS-insatser i lägre omfattning än totalbefolkningen har ekonomiskt bistånd, 
medan detta är vanligare bland personer med SoL-insatser (Socialstyrelsen, 2010, s 10).  
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(1999, s 10, 69), det vill säga när dessa länders  befolkningsstruktur ändrades så 
att en allt större andel hade resurser i form av tid och ekonomiska medel. Med 
det avses att det finns starka marknadsintressen för att distribuera idealiserade 
budskap om livsstil och livsplanering bland medelklassens blivande och 
nyblivna pensionärer (jfr Featherstone & Hepworth 1995). Det kan vara så att 
vare sig att arbeta inom ett låglöneyrke eller vara tillskriven en kategori med 
små resurser bereder väg för det som inbegrips i diskurser om tredje åldern.  

 

Förhandlat vuxenskap  

Ett i väst vanligt sätt att se på livsloppet är att det består av en räcka på 
varandra följande faser (t ex Rexbye & Povlsen 2007; Närvänen 2009). Under 
intervjuerna var dessa faser och tillhörande övergångar emellanåt svåra att tala 
om, det var som både mina och intervjupersonerna förgivettaganden så att säga 
ställde sig i vägen och skymde sikten för oss: Vad var det egentligen vi avsåg 
med de ord vi valde? För att mer nyanserat men samtidigt konkret fånga 
erfarenheter av ålder användes en livslinje, figur 2 nedan (se också kapitel 4 för 
en utförligare beskrivning). Denna användes under 14 intervjuer inkluderat 
referensgruppen, av olika skäl kunde den inte användas med två personer i 
huvudgruppen. Deltagarna ombads att positionera sig längs linjen och berätta 
om sina erfarenheter av tidigare livsfaser, transitioner mellan samt tankar om 
framtida övergångar och faser. Att uttala sig om, och positionera sig i en livsfas 
ger möjlighet att berätta för sig själv och andra om var i livet man befinner sig, 
vad som kan förväntas av en men också vad man förväntas stå inför (jfr 
Holstein & Gubrium 2000a, s 34).  

Att vara vuxen kläs i ord som att då ”bestämmer man själv” (Johan, 
Henrik), ”tar hand om sitt liv” (Anna), ”får mer vett” (Mikael) och ”tar ansvar” 
(Bertil). Arne använder en relativ vanlig ”vuxenförklaring”:  
 

Det jag förknippar med det [att vara vuxen], det är att man har stadgat 
sig helt enkelt, fått barn, då kan man ju få en känsla av att vara vuxen i all 
fall, men innan dess då är man ju bara en gröngöling ((litet skratt)).  

 
För Arne är det föräldraskapet som utgör en markör för vuxenskap. När Leif 
beskriver vuxenliv gör han det genom att beskriva aktiviteter tillsammans med 
flickvännen som att göra ”vuxenresor och […] gå ut och äta”. För Henrik 
handlar vuxenskapet om att då ”kan man jobba, tjäna pengar”. Alla utsagor 
innehåller liknande beskrivningar av aktiviteter de knyter till detta 
åldersstratifierade livsutrymme, och speglar föreställningen om vuxen som 
självständig, oberoende och emellanåt ansvarig för att sörja för andra (jfr 
Priestley 2003a; Sandvin 2008). 
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Som framgår av figur 2 valde i stort sett alla ungefär samma placering och det 
finns en tydlig centrering under själva ordet vuxen, något som också 
återspeglades i talet.  
 

 
Figur 2. Samlad dokumentation av placeringar längs en livslinje. Markeringarna under 
den nedre linjen tillhör referensgruppen81.   

  
Själva centreringen är inte så mycket att orda om, som figuren var upplagd är 
det troligt att intervjupersonerna utgått från begreppen snarare än från en tänkt 
linje. Jag menar att det däremot är mer intressant att en kort stund stanna vid 
förhandlandet mellan positionerna. Flera personer gör olika avvägningar innan 
de slutligen placerar sig, avvägningar där de väger samman åldersbegreppets tre 
dimensioner, kronologisk, fysiologisk och social ålder (jfr Arber & Ginn 1998). 
Mikaels sätt att fundera fram och tillbaka kan illustrera detta:  

 
V: Var längs den här linjen skulle du vilja placera dig själv? 
Mikael: Det måste bli vuxen, det kan inte bli, det måste bli här nånstans, 
det måste det bli, det kan inte bli något annat. […] Jag säger så här, det är 
så mycket som beror på, jag säger en del kan ju känna sig som ungdom 
fastän dom är gammal. 
V: Hur är det för dig då? 
Mikael: Alltså det där är ju både och det där. 

                                                        
81 I figuren är allas placeringar införda, relativt till den horisontella linjen i ursprungliga figuren. På grund av 
avhandlingens format blir proportionerna avseende höjd och breddförhållandet förryckta i jämförelse med 
hur linjen var utformad i original.  
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V: Mm, kan du förklara mer? 
Mikael: Man vet ju att man är 55 år om man säger så då, ja, så man kan 
inte påstå att man är ungdom ((litet skratt)) det blir ju som lite tokigt, om 
man tänker på åldern blir det som lite halvtokigt, men däremot om man 
tänker på hälsan och allting kan man nog känna sig som en ungdom, ja 
men inte i ålder för att då, då talar du inte sanningen […] däremot om du 
hade varit kanske kring 20-årsåldern, då hade du nog varit ungdom. 
 

Det Mikael pekar på är den subjektiva upplevelsen av ålder i relation till vad vi 
lärt oss om de kronologiska årens innebörd. Även om man känner sig ung kan 
man inte helt frångå kronologisk ålder (Featherstone & Wernick 1995; Biggs 
2001; Calasanti & Slevin 2006) och därför blir det rimliga svaret att det måste 
bli vuxen. Mikael gör i utdraget liksom en rörelse, ävenså gör han dessa rörelser 
med pennan. Han startar vid vuxen, pekar på ungdom och sedan på ålderdom 
medan han liksom utforskar dem för att sedan använda sig av åldern uttryckt i 
år för att positionera sig ”on-time”, det vill säga följer ett igenkänt mönster (jfr 
Laz 1998; Holstein & Gubrium 2000a, s 79-82). Att som 50 plus inta annan 
placering ses som ”lite halvtokigt”. Ändå kan man reflektera över vad som gör 
att Mikael, ”en man i sina bästa år”, liksom genomför en förhandling innan han 
landar i vuxenpositionen.  

Leif (42 år) gör på liknande vis, han resonerar kring olika åldersfaser för att 
fastställa den han finner mest adekvat och ”on-time”, bland annat genom att 
också reflektera kring sig själv i relation till några yngre släktingar: ”så då tycker 
jag att då börjar jag känna mig som vuxen emot vad dom gör”. Han slår fast att 
ungdomstiden nu är passerad för hans del, och att ”även om jag känner mig 
ung fortfarande” så ägnar han sig inte längre åt aktiviteter förknippade med 
ungdomstiden. Aktiviteter som att resa och vara ”ute och träffar kompisar och 
[vara] uppe längre på kvällarna”. I förhandlingen med sig själv ingår en 
bedömning av sig själv i relation till andra, yngre, personer, föreställningar om 
vad ungdom innebär och vad som förknippas med vuxenpositionen och 
kronologisk ålder.  

Ett citat av Arne, en 53-årig man, vars kryss placerades mellan vuxen och 
ålderdom exemplifierar att den inre känslan av ålder ofta sätts i samband med 
upplevt hälsotillstånd (se t ex Öberg & Thornstam 2001). När jag frågar om 
krysset säger han:  

 
Ja men det är av hälsoskäl det, att jag är liksom, att man är vuxen i sig 
men att man säger att minnen och sånt har blivit mera diffusa och då 
börjar man tänka mot ålderdomen, att det är nånting sånt som håller på 
att träda i kraft eller hur är det?  
 

Arne fortsätter med att säga att: ”det är väldigt svårt att beskriva egentligen 
vilket läge man egentligen ligger, tycker jag i alla fall”. Arne beskriver åldrandet 
som process som bit för bit knaprar på hans hälsa och kraft, samtidigt som han 
frågar både sig själv och mig vid vilken tidpunkt ålderdomen egentligen börjar. 
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Upplevelsen av att inte orka som förut diskuteras som icke åldersadekvat, som 
att ”off-time” befinna sig på väg mot en annan fas i livet (Holstein & Gubrium 
2000a, 79, 81).  

Hur en 28-årig kvinna i referensgruppen beskriver sin placering kan 
illustrera betydelsen av biografiskt sammanhang. Hennes kryss längs den tänkta 
livslinjen har en med ovanstående man närliggande position, men hon ger det 
en annan förklararing. För henne var placeringen mellan vuxen och ålderdom 
ett sätt att åskådliggöra att hon nu sedan några år är vuxen. Hon menar att hon 
blev vuxen vid 25-26 års ålder, och sedan dess fortsatt att utvecklas i betydelsen 
blivit mer och mer säker på sig själv och i allt mindre behov av stöd. Genom att 
kontrastera sitt forna jag med det nuvarande placeras krysset med lite råge på 
vuxen.  

Ett av kryssen ligger inte i linje med de andra. Anna (46 år) positionerar sig 
på linjen med orden: ”jag räknas ju som en ungdom”, ”dom som känner mig 
tycker att jag ser ut som om jag vore 18-20 år genom att jag är så liten och 
kort”. Hon menar att hon känner sig ung och att hon på grund av sitt yttre 
också betraktas så av andra. Men att tillhöra ungdomsgruppen utgör bara en del 
av hennes sätt att kategorisera sin ålder (jfr Nikander 2009). Hon talar om sig 
själv som ung och/eller ungdomlig i sammanhang som direkt berör ålder eller 
ålderskategorier, men inte när det gäller situationer relaterade till 
arbetsuppgifter och arbetskamrater. Arbetskamraterna beskrivs som barnsliga, 
”slamsiga” och att de inte tar arbetsuppgifterna på allvar. Deras beteende 
beskrivs som en kontrats till hennes egen förmåga att ”ta ansvar” och ”klara av 
det mesta”, egenskaper hon tillskriver en vuxenposition.  

I flertalet av fallen föregicks den slutliga kryssplaceringen av överläggningar 
där karakteristika och aktiviteter förknippade med omkringliggande livsfaser 
kontrasterades mot varandra och mynnade ut i motiverande förklaringar (jfr 
Nikander 2009). Förekomst av sådana förklaringar kan tolkas som att 
överbrygga uppfattade klyftor mellan föreställningar om vilken position den 
kronologiska åldern borde innebära och egna erfarenheter. Vuxenidentiteten är 
inte självklar, den prövas fram genom att andra alternativ antas (som för Anna) 
eller förkastas (här exemplifierat med Mikael och Leif). Holstein och Gubrium 
menar att: ”If a person senses that others treat him or her as an ’adult’, then he 
or she takes on the identity of an adult” (2000a, s 17). Med det vill de peka på 
att förväntningar formar subjektiva förståelser av sig själv och sin egen 
åldersposition. Med det som bakgrund kan förhandlandet tolkas i termer av att 
föreställningen om funktionshindrade som icke-vuxna är så genomgripande att 
status som vuxen varit en sällan tillgänglig identitetskonstruktion för dessa 
personer (jfr Priestley 2003a; Sandvin 2008). Då speglar förhandlingen en 
situation där intervjupersonerna använder vedertagna vuxenförklaringar de inte 
har full tillgång till. För att utforska detta vidare ska vi nu vända blicken till 
förhandlandets alternativ.  
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Kontraster? – föreställningar om unga respektive äldre 
Positionen längs den tänkta livsfaslinjen innebar som beskrivet ovan bland 
annat ett val till förfång för ett annat. Med undantag av en 46-årig kvinna och 
en 25-årig man valde intervjupersonerna en vuxenposition med motiveringen 
att de inte längre var ungdomar och ännu inte var gamla. Ett val följande 
erfarenheter av och föreställningar om vad de andra positionerna kan tänkas 
innebära. I begreppen ungdom och ålderdom lades särskilda betydelser: 
ålderdom skildras som en inaktiv tid där kroppen förfaller medan ungdomstid 
beskrivs som fylld av aktiviteter. Att det är en tid då man kan roa sig, gå på bio, 
dansa, sporta, vara ute länge och ha många kompisar – beskrivningar 
överensstämmande med positivt laddade kulturella föreställningar om 
tonår/ungdom.  

Den senare livsfasen, ålderdom, framställs med likalydande röster som en 
tid av sjukdom, skröplighet och beroende av hjälp och stöd. Här ingår också 
beskrivningar av äldre som snälla (Birgitta, Bertil) och offer för bedragare 
(Bertil), som en grupp som tar plats på affärer och banker (Christina, Leif) och 
är glömska och förvirrade (Bertil, Leif). Åldrandet diskuteras som obönhörligt, 
att det kommer vare sig man vill eller inte, men vilken ålder som avses varierar - 
för vem kan säga något om när det ”sker”? Gemensamt är att alla, med 
undantag av Inga som beskriver sig som gammal sedan hon ”kommit i 
klimakteriet”, förlägger åldrande inträde till senare ålder än de själva har 
uppnått (jfr Erickson et al. 1989; Bowling, See-Tai, Ebrahim, Gabriel & Solanki 
2005).  

Det finns dock spår av en relationell aspekt mellan uppgiven gräns för 
ålderdom och vad intervjupersonerna berättar om personer i omgivningen. De 
som har föräldrar i livet och relativt fler sociala kontakter med släkt förlägger 
ålderdomen till högre kronologisk ålder än de intervjupersoner som har färre 
sociala kontakter. Det kan diskuteras i termer av spänningar mellan personliga 
erfarenheter och föreställningar om ålderdomen. Vid personliga kontakter kan 
stereotypa föreställningar av äldre som i huvudsak skröpliga och befinnande sig 
i dödens väntrum (jfr Hockey & James 2003, s 157; Calasanti & Slevin 2006; 
Jönsson & Lundin 2007) prövas, utmanas och omprövas på ett annat sätt än 
om man i mycket liten utsträckning träffar och interagerar med äldre.  

I kontrast till ålderdomen skildrades ungdomstid i positiva ordalag – när det 
handlade om ungdomstid generellt. När intervjupersonerna uppmanades att 
beskriva hur det hade varit för dem själva växte det fram en annan bild.  

Flertalet hade, av olika anledningar, inte erfarit den ungdomstid de just 
beskrivit. Bertil och Johan menar att de inte hade tillgång till sådana aktiviteter 
eftersom de växte upp på mindre orter. Inga berättar hon tillbringade den 
mesta tiden hemma för att hon mobbades av skolkamraterna. Arne och Kalle 
berättar om långa sjukhusvistelser medan Gunilla, Henrik och Mikael berättar 
om boende på skolhem. Därifrån beskrivs ensamhet, extramammor och 
mobbing men ingenting om kompisar och att vara ute och roa sig. Det är bara 
två av de yngre kvinnorna, med referenser till dans och tjuvrökning, som 
beskriver något som kan liknas med det de själva omtalar som 
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ungdomsaktiviteter. Framställningarna om vad ungdomstid innebär bygger 
alltså inte i första hand på vad man själv gjort. Detta förhållande görs särskilt 
tydligt av Leif när han efter beskrivningar av en ungdom han inte längre tillhör 
tillägger: ”men jag är inte så säker utan jag gissar bara nu”. Det han talar om 
som gissning kan också tolkas som att hans egna erfarenheter kompletterades 
av andra mer generella sätt att tala om ungdomstid, av ställföreträdande 
erfarenheter av vad ungdomstid är och bör vara (jfr Keat & Urry 1975; Riley 
1987; Laz 1998).  

 

Omsorg versus inskränkt autonomi  
Ur ett åldersstrukturellt perspektiv representerar vuxendom livsloppets 
höjdpunkt och förknippas med produktivitet, oberoende och autonomi (jfr 
Priestley 2003a; Sandvin 2008, 74-75), så också av de här aktuella 
intervjupersonerna. De presenterar sig som självständiga och autonoma 
personer, och min avsikt är inte att ifrågasätta detta. Men genom att fästa 
uppmärksamhet på situationer där självbestämmandet framstår som begränsat 
eller satt på spel blir andra aspekter synliga.  

Handlingar och aktiviteter följer av villkor följande de institutionella 
sammanhang man befinner sig i. Detta omfattar många sociala sammanhang 
och en idealiserad föreställning om det oberoende och autonoma vuxenlivet 
kan och bör problematiseras, kan vi människor någonsin sägas vara helt fria 
från beroendeförhållanden? Det sociala samspelet består av mer eller mindre 
institutionaliserade handlingar och responser (jfr t ex Goffman 1967/2005; 
Berger & Luckmann 1966/1991). Som har diskuterats tidigare finns ett tydligt 
stråk av reglerade aktiviteter i utsagorna, och det som ska belysas här är med 
vilka förklaringar intervjupersonerna ramar in situationer som i annat 
sammanhang skulle kunna tolkas som inskränkt autonomi.  

När till exempel Henrik talar om friheten med att cykla iväg på fisketur, 
lägger han till att dessa utflykter först ska förankras hos gruppbostadens 
personal – för att de inte ska bli oroliga för honom. Som Henrik uttrycker det 
skulle det kunna ses som en reciprok omsorgshandling, att det är av omsorg om 
honom som personalen vill att han ska meddela sig, och att han genom att 
meddela sig beter sig omsorgsfullt gentemot personalen. Att beskriva både 
hänsynstaganden och kontroll som omsorgshandling är Henrik inte ensam om. 
Det återkommer till exempel när Barbro förklarar hur det kommer sig att hon 
bara kan gå till kompisar en kväll i veckan, liksom när Johan berättar varför han 
inte har moped. Genom att definiera händelser som omsorg och inte som 
kontroll, förklara att personal, gode män eller anhörig gör si eller så för att de är 
rädd om en, kan situationer där självbestämmande skulle kunna vara satt på 
spel ges annan tolkning, och det inte bara av personen själv. Kontroll är en del 
av normaliseringsarbetets disciplinerande karaktär (Sandvin et al. 1998), och ett 
sätt att lösa en ambivalent maktposition är att som personal förklara att det är 
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av omsorg mot denne som den ene eller andra regeln har upprättats (se också 
Lewin 2012).  

Några av Johan beskrivna episoder ska användas för att ytterligare illustrera 
självbestämmandets gränser. När vi talade om hur det är att vara vuxen säger 
Johan att det går bra för honom att bestämma själv för hans personal ”är snäll”. 
Enligt hans erfarenhet är det inte det så för alla:  

 
Johan: …men inte där Robert bor, dom bestämmer över Robert […] jag 
skriver inte i dagboken vars jag ska, jag får bestämma själv vart jag far, 
jag brukar säga nu ska jag fara till det och det och då vet dom om det, 
och Robert, dom bestämmer över allt, där Robert bor brukar dom ju 
skriva in i dagboken att han ska fara dit och dit.  
V: Så Robert får inte bestämma själv? 
Johan: Nej inte det, men han är ju yngre. 
 

Enligt Johan bestämmer personalen över allt när det gäller hans gode vän 
Robert, och i utdraget framstår dagboken och att händelser skrivs in i den som 
symboler för maktutövande. Han menar att han själv är fri och behöver inte 
skriva i dagboken men i Roberts fall skriver ”dom” vad han ska göra eller inte. 
När Johan sedan för sig själv ska göra förhållandet begripligt använder han 
deras respektive åldersposition, att Robert inte har samma handlingsutrymme 
för att han är yngre än honom.  

Johan återkommer flera gånger till att hans personal är snäll och månar om 
honom. Johan menar att denna snällhet bland annat kommer till uttryck i att en 
ur personalgruppen köper så fina kläder åt honom. Han beskriver ett tillfälle så 
här: ”Jag har fått en hel påse [kläder], då sa hon -Kom och sitt bredvid mig får 
du se vilka tröjor jag har köpt [åt dig]”. Johan berättar att hon köper alla hans 
kläder, inte för att han själv inte kan gå i affärer, utan för att hon är så snäll med 
honom. Om kläderna inte passar blir det hans uppgift att lämna igen dem eller 
byta storlek. Införskaffande av kläder framställs som överräckande av presenter 
– men skulle också kunna tolkas som att genom att använda någons pengar 
bestämma hur denne ska se ut, vilket uttryckt så framstår som en i hög grad 
paternalistisk handling. Då framstår också Johans möjligheter till att aktivt 
utveckla sin egen stil som begränsad, han kan inte genom val av kläder och 
andra symboler välja vem han vill vara (jfr Goffman 1959/2004; Giddens 1997; 
Baron, Ridell & Wilson 1999).  

Liksom i Baron, Ridell och Wilsons studie framstår det som att Johan och 
de andra som bor på gruppbostad ”have little opportunity to choose between 
different identities lacking the cultural, social and economic resources necessary 
to formulate and enforce such choices” (1999, s 497-98). Inköp görs med hjälp 
eller efter överenskommelser med gode män och/eller personal, och både val 
och de (begränsade) ekonomiska resurserna förefaller vara kontrollerade. 
Denna kontroll är i hög grad också internaliserad, utsagorna genomsyras av 
uttalanden om vikten av att vara försiktig med pengar och att man behöver 
höra efter innan man företar sig något. Det kan tolkas som att det sociala 
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handlingsutrymmet avseende klädval, hemmets utformning och hur man bör 
uppföra sig avgränsas av normativa antaganden om vad ”normala livsmönster” 
kan och bör innebära (jfr Sandvin et al. 1998). Det ”normala” livet upprätthålls 
genom att personal instruerar, intervenerar och kontrollerar vardagens 
aktiviteter, även om normativa riktlinjer kan vara både vanskliga och många 
gånger omöjliga att fullt ut realisera (s 170-171). Det innebär att det inte är 
någon enkel uppgift att samtidigt (be)möta anspråk på vuxenvarande och behov 
av stöd. Ineland, Molin och Sauer diskuterar detta som att det för personalen 
innebär en balansgång som följer på att ”arbetet går ut på att bidra till normala 
levnadsvillkor, inflytande och självbestämmande för människor som i 
varierande grad på grund av sitt funktionshinder och i olika situationer har svårt 
att uppnå just detta” (2009, s 180).  

Kontrollen ska inte heller förstås som total, genom intervjuutsagorna 
återkommer ett flertal exempel där kontroll av ekonomiska medel och 
handlingsutrymme utmanas eller strategiskt undviks. Det kan röra sig om olika 
strategier för att öka sannolikheten att det man själv ser som angeläget också 
ska uppfattas som så. Ett exempel utgörs av hur Anna efter att länge ha påtalat 
behov av bättre belysning i hemmet bjuder hem den gode mannen på kvällstid, 
för att denne själv ska erfara att hon behöver fler lampor.  

 

Den svårförutsägbara framtiden 
Till självbestämmande och val hör ytterligare en aspekt. Anthony Giddens 
menar att beslut i nutid kan ses som försök att kolonisera framtiden, att utifrån 
sin biografiska position förbereda och styra framtida handlingsförlopp (1997, s 
108, 136-138). När intervjupersonerna ombads fundera kring hur det kommer 
att bli i framtiden och att bli äldre utkristalliseras tre teman: befarad tomhet, 
framtida skröplighet och ett uttalat undvikande av att prata om framtiden.  

I det första temat inryms uttalanden om att det kommer att bli tråkigt när 
man inte längre har ett arbete att gå till. Av intervjupersonerna är det enbart 
Inga och i viss mån Mikael som ser fram mot pensioneringen, medan de andra 
framställer livet som pensionär som nästintill ”tomt”, tömt på liv och aktivitet. 
Det andra temat berör den kroppsliga funktionsförlust och framtida stödbehov 
intervjupersonerna ser framför sig. Ingen av dem, oavsett nuvarande 
stödinsatser och boendeform, talar om framtida boende eller stöd genom 
handikappomsorg, istället tycks de använda sig av erfarenheter förmedlade via 
äldre släktingar, media och fikabordssamtal och menar att framtida stödbehov 
kommer tillgodoses genom kommunens äldreomsorg. Anna, Arne, Bertil, Kalle 
och Leif pratar om att få hemhjälp eller hemsamarit, medan Barbro, Christina, 
Henrik, Johan och Inga talar om boende på ålderdomshem, sjukhem respektive 
demensavdelning. I det här materialet, i konstrast till andra studier som berör 
åldrande, återfinns inga anspråk om eller krav på den framtida äldreomsorgen. 
De här aktuella personerna konstruerar inte ”their own future selves as 
’essentially different’ from that of older people of the present” (Jönson, 2012, s 
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1), snarare tvärtom. Intervjupersonerna, även de som idag bor i gruppbostad, 
ser framför sig att de vid ålderdomens emotsedda skröplighet kommer att ta del 
av samma slags insatser som alla andra. Men för flera av dem kommer troligen 
det framtida ålderdomshemmet vara den bostad de har idag, alternativt annan 
ålderssammansatt gruppbostad82.  

I Kalles tankar om framtiden finns ytterligare en dimension där oro och tillit 
korsar varandra. Om den dag han inte längre klarar sig själv säger han att ”då 
skulle jag gärna komma in i ett serviceboende där jag får hjälp”. Parallellt finns 
en osäkerhet om hur det ska gå till, han fortsätter ”men jag har väl inte ens 
penningarna till att betala det ((skrattar)) för du vet man kanske får det man 
betalar och då kommer jag inte in för jag kan inte betala”. Erfarenheten av att 
leva med en mycket ansträngd ekonomi färgar hans förutsägelse för framtiden 
(jfr Holstein & Gubrium 2000a). Han avslutar resonemanget med konklusionen 
”jaja, så grymt ska det väl inte vara”. Till trots för det något dystra 
framtidsscenariot kommunicerar han en grundläggande tillit dels till systemet 
och dels till att han själv är en del av ett system där nog även han ska bli 
omhändertagen den dagen han inte längre kan rå sig själv. 

Det tredje temat handlade om hur svårt det är att överhuvudtaget säga något 
om framtiden. Detta var den absolut vanligaste responsen på frågor om vad 
som komma skall. Vid uppmaningar om att fundera på framtiden, oavsett om 
det är en månad, ett år eller tio fram i tiden eller någon ”livsfas” som åsyftades, 
var den spontana reaktionen att det är alltför svårt att tala om. Uttalanden som 
”man vet inte vad som händer här i livet”, man ”får vänta och se” och ”får ta 
dagen som den kommer”, omgärdar intervjupersonernas uttalanden om 
framtida skeenden. Och visst, vem av oss har inte avfärdat spekulationer om 
framtiden med ett ”den som lever får se”?  

Jag vill sätta undvikande av framtidsfrågor i relation till tidigare diskuterade 
reglerade aktiviteter och tillgång till hermeneutiska resurser. Föreställningar om 
hur det ska bli längre fram görs genom att relatera till tidigare erfarenheter samt 
tillgängliga tolkningsramar (jfr Schütz 1953/1999; Keat & Urry 1975, s 169; 
Kalman 1999; Fricker 2007). Som framkommit tidigare har intervjupersonerna 
mycket vag bild av vägen in till handikappomsorgen, beslutet hade inte varit 
deras. Tidigare erfarenhet säger dem att händelser inträffar, oavsett om det 
gäller förändrade planer för helgen, personalgruppens sammansättning eller 
andra skeenden utan att de upplevt sig kunna påverka dessa. För de som har 
flera LSS-insatser har flera stora och små förändringar styrts av institutionella 
villkor snarare än att vara utslag av individuella val. Detta samt att 
informationsbrist och att ej tillfrågas normaliseras gör det sannolikt än svårare 
att uttala sig om en okänd framtid.  

 

                                                        
82 Denna ”framtidsprognos” grundar sig av många samtal med personal från flera kommuner. De beskriver 
en utveckling där handikappomsorgen i deras respektive kommun börjat inrätta så kallade äldreboenden, det 
vill säga gruppbostäder för omsorgstagare med åldersrelaterade och likartade behov. 
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Ålder beskrivs som ett mångdimensionellt fenomen som genomtränger 
vardagen vare sig man upplever att den har betydelse eller ej. Kapitlet inleddes 
med att beskriva hur intervjupersonerna använder åldersangivelser för att 
strukturera biografiskt berättande, men också hur ålder kan uppfattas så 
stigmatiserande att man bör undvika att tala om den. I utsagorna återfinns 
också en idealisering av ungdomlighet och diskussioner om hälsa, kost och 
motion, två ingredienser i en övergripande ”tredje ålder”-diskurs. Däremot 
återfanns inte andra aspekter som kan härröras till denna diskurs vilket 
diskuterades i relation till erfarenheter och resurser.  

I kapitlet identifierades en osäkerhet över vad ålder utöver en kronologisk 
dimension kan innebära för personer som kategoriserats som intellektuellt 
funktionshindrade. De personer som deltagit i föreliggande avhandling ser sig 
själva som vuxna men denna positionering längs en livslinje beskrevs som en 
förhandling utifrån erfarenheter och föreställningar. En överläggning där 
bedömningar av att vara ”on-time” respektive ”off-time” inkluderades. 
Vuxenskap konstruerades som att vara oberoende och självbestämmande, att 
själv ha kontroll över sitt liv medan analysen pekade på ett flertal situationer där 
autonomi var satt på spel. Detta diskuterades i relation till hur arbetet för att 
främja ”normala livsmönster” också innefattar aspekter av kontroll och 
disciplinering, även när de uppfattas och tolkas som (reciproka) 
omsorgshandlingar. Avslutningsvis diskuterades hur en av vuxenskapets 
kännetecken, att kolonisera och därmed skapa framtiden, försvåras av brist på 
hermeneutiska resurser och förhållandevis få erfarenheter både av ha kunnat 
påverka tidigare skeenden, och att det skulle ha kunnat vara annorlunda. 
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Vuxet vardagsliv? Arenorna familj, fritid och 
arbete  

Det liv vi lever till vardags äger rum i mer eller mindre avgränsade sammanhang 
och i föreliggande kapitel sätts tre sådana sammanhang, eller arenor, i fokus: 
fritid, familj och arbete. Dessa tre beskrivs som centrala arenor och som 
genomsyrade av föreställningar om hur vuxenvarande kan (och bör) göras i just 
detta sammanhang. Familje- och arbetsliv (jämte marknad) beskrivs av Sandvin 
som institutioner ”i vilka vuxendom definierar och strukturerar positionerna 
gentemot andra ålderskategorier” (2008, s 75). Att delta i arbetslivet framställs 
ofta som centralt för vuxenskapet, det är mot arbete kategorin barn förbereds 
och kategorin äldre inte längre förväntas delta. Arbete upplevs också som 
centralt för intervjupersonerna, de tillmäter både själva arbetet och det sociala 
sammanhang som arbetet utgör stor betydelse. Samtidigt är det ett arbete under 
vissa villkor, det tar plats i en skärningspunkt där omsorgslogik möter en logik 
hämtad från arbetsmarknaden. Kapitlet innehåller också en analys av hur den 
tid som intervjupersonerna inte är i arbete, fritid, framställs. I detta avsnitt 
åskådliggörs hur resurser i form av socialt kapital och ekonomiska medel 
omvandlas till det vuxenliv man finner tillgängligt. Inledningsvis undersöks hur 
familj och familjeliv kommer till uttryck genom intervjuutsagorna.  
 

Familjeliv 

Familj, vad detta lilla ord – i vardagen så självklart och samtidigt så komplext – 
innebär kan diskuteras länge. Här betraktas familj som de sammanhang av nära 
relationer, oavsett om de baseras på juridiska, släktskaps- eller känslomässiga 
band, som intervjupersonerna har levt i, lever med idag alternativt planerar att 
leva med. Familj ges med det en vardaglig förståelse av att vara säte för 
socialisation, omsorg och reproduktion.   

Familj som institution är stadd under förvandling, vilket inte minst följer av 
en ökad individualisering och avtraditionalisering (Giddens 1997; Beck & Beck-
Gernsheim 2002; Bäck-Wiklund 2012). Bäck-Wiklund beskriver familjeliv i det 
senmoderna samhället som pluralistiskt, att det finns många modeller för hur 
familj ska göras. Hon talar också om familj som ”både något vi lever i dagligen 
och något vi lever med i våra tankar” (2012, s 27). Tankefamiljen beskrivs som 
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en individuell konstruktion men har också kollektiva förtecken, den är skapad 
genom ritualer och utgör en idealisering av vad familj är eller borde vara. Andra 
menar att det moderna familjeprojektet medför ökad demokratisering för att de 
bygger på ”rena relationer”, relationer som ingås för sin egen skull och varar så 
länge parterna önskar (Giddens 1997, s 109-122).  

När man studerar intervjupersonernas relationer till ursprungsfamiljen kan 
vissa mönster urskiljas. De intervjupersoner som beskriver en nära relation till 
sin ursprungsfamilj har mer omfångsrika sociala nätverk. De har kontakt med 
syskon och annan släkt medan de personer som beskriver tidiga brytningar med 
den familj de växte upp med, endera beroende på dödsfall eller andra orsaker, 
har mindre nätverk med mycket få eller inga sådana kontakter. Det är till 
exempel många år sedan Bertil, Christina och Inga hade kontakt med sina 
syskon, medan Barbro och Leif (de två yngsta i huvudgruppen) beskriver både 
nära och täta relationer med syskon och syskonbarn.  

Att ingå i intim relation med någon och bilda familj räknas i många 
sammanhang som en viktig vuxenmarkör, en slags rit de passages (Baron, Ridell 
& Wilson 1999; Bäck-Wiklund 2003; Priestley 2003a; Sandvin 2008). Genom att 
bilda familj i betydelsen skaffa barn sätts fokus på differentierade funktioner 
där vuxna tar ansvar för kommande generation, är målsmän, försörjare och 
omsorgsgivare. Arne beskriver det med orden: ”[när man] stadgat sig helt 
enkelt, fått barn, då kan man ju få en känsla av att vara vuxen i all fall, men 
innan dess då är man ju bara en gröngöling”. För personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar har familjebildning historiskt betraktats som 
kontroversiellt, och de som har velat, eller blivit föräldrar, har bemötts med 
ifrågasättande och motstånd (se t ex Engwall 2000; Ineland 2004; Areschoug 
2005; Starke 2005; Traustadóttir & Sigurjónsdóttir 2008).  

I den här studien är det bara två av intervjupersonerna som har barn, Arne 
och Kalle. Men frågor om partnerskap, familjebildning och föräldraskap berörs 
av fler intervjupersoner.  
 

Att göra tvåsamhet… och att hindras 
Två av intervjupersonerna, Arne och Kalle, bor tillsammans med sina 
respektive partners, tillika mödrar till deras hemmavarande barn. Barbro, 
Elisabeth och Leif har sedan flera år etablerade förhållanden, och Johan 
”skaffade flickvän” under studiens gång. Andra menar att det är ”bäst att bo 
ensam” (Anna) för att det är ”enklare att vara själv” (Bertil, Henrik och Mikael).  

De två personer som lever i etablerade förhållanden, Arne som gift och 
Kalle som sambo, berättar att det var en vilja att stadga sig, men också kärlek 
som formade beslutet att leva samman med sina respektive partner. De 
beskriver detta samlevnadskap som emellanåt svårt, men väl värt att kämpa för: 
”tycker man om varann får man väl kämpa, så känner jag det” (Kalle). Kalles 
uttalande inrymmer relationens emotionella grund men också att det handlar 
om ett medvetet val som tolkas i termer av att fortsatt kämpande ger större 
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vinst än den separation han menar är en trolig konsekvens av ett icke-
kämpande (jfr Giddens 1997, s 110-114). Både Kalle och Arne anför också att 
det är förpliktelser dels gentemot partnern och dels till barnen, framförallt 
kampen för och om dem, som format deras partnerrelation i betydelsen gjort 
den starkare och mer nödvändig. Genom Arnes och Kalles intervjuutsagor 
reflekteras relationen som en källa till både emotionellt och praktiskt stöd.  

Avsikten med att ingå i en relation kan också beskrivas som möjlighet att 
höra samman med någon, att ha någon att göra saker tillsammans med. När till 
exempel Christina berättar om sin önskan om pojkvän beledsagar hon det med 
att visa veckotidningsbilder som skildrar en picknick med några deltagare i TV-
serien Bonde söker fru83. Christina menar att det ser så mysigt ut, så skulle hon 
vilja göra. Inga poängterar en annan aspekt, med en pojkvän skulle hon ha 
någon att promenera med, någon att följa med på vägen hem. Barbro beskriver 
innebörden av att ha pojkvän med orden:  

 
Att [ha någon] man kan fördriva tiden med, att man hittar på några roliga 
saker, går på bio eller går på mysig restaurang, går ut och käkar och har 
lite trevligt, att man är ute och åker spark och sånt på vintern, för det är 
jättemysigt, vara ute och grilla korv och så. 
 

Barbro är inte ensam om att sätta mysighet och romantik i centrum oavsett om 
det handlar om filmkväll, gå i affärer eller annan aktivitet. Det är en mysighet 
som skapas via rum (fina dagar/platser), gemensamma aktiviteter (dela måltid, 
se på film tillsammans etc.) med en pojk- respektive flickvän. Genom att göra 
tillsammans görs tvåsamhet, ett görande som framförallt för de personer som 
har stöd i boendet också är tidsrumsligt inramat. Det är under helgerna som det 
finns utrymme att vara tillsammans eftersom vardagarna är upptagna av arbetet 
och kvällarna av förberedelser för nästa arbetsdag. Helgens betydelse för 
tvåsamhet fångas av Leif när han talar om boendeplaner i samband med icke-
förverkligade bröllopsplaner:  

 
V: Hur, om ni skulle gifta er, hur ni skulle bo efter ni har gift er? 
Leif: Ja, vi skulle fortfarande ha kvar våra lägenheter, inte vill jag att 
[flickvännen] ska flytta ifrån sin lägenhet för då har jag ju, då kan jag ju 
inte fara dit och sova över. Det blir ju inte alls på samma sätt om hon 
skulle göra det, då skulle man sakna våra lördagar faktiskt, så det vill jag 
ju inte ska förändras, och så vill jag inte tappa att hon ska komma och 
sova över här, så det går ju inte. Även om vi var gifta så skulle vi bo i 
olika lägenheter. 
 

I utdraget syns något av den betydelse Leif ger de lördagar han och flickvännen 
skapat tillsammans, dagar han inte skulle vilja vara utan. Dessa lördagar, deras 

                                                        
83 Bonde söker fru är ett säsongsåterkommande tv-program och sändes första gången 2006. Wikipedia beskriver 
programmet som att det ”ger ensamma svenska singelbönder chansen att få träffa olika potentiella partner, 
för att senare försöka hitta sin rätta bland dessa” (www.wikipedia.se [2013-03-06]).  
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gemensamma görande av en tidsrumslig tvåsamhet är viktigt för Leif, eller som 
han uttrycker det: ”[vi] följs åt hela tiden, vi är ett par”. Det är som par de går 
på restaurang, på bio eller har hemmakvällar, det är också i samband med dessa 
aktiviteter han bjuder ut flickvännen, uppvaktar med blommor och diskar efter 
gemensamma middagar. Görande av tvåsamhet ingår också i Leifs konstruktion 
av maskulinitet, mellan sig har de etablerat mönster för partnerrelationens man 
respektive kvinna.  

Barbro, Elisabeth, Leif och Johan träffade sina respektive via verksamheter 
inom handikappomsorgen, såsom särskola, arbete respektive omsorgsdans. 
Men de talar också om episoder där deras situation förefaller resa hinder för 
den partnerrelation de önskar. För Barbro handlar det om att hon så sällan kan 
träffa sin pojkvän då han bor på en gruppbostad belägen några mil från hennes, 
istället får de mest pratas vid per telefon. För Leif handlar det inte i första hand 
om fysiskt avstånd, utan snarare om inre konflikter avseende olika lojaliteter. 
Dels beskriver han att det kan vara svårt att säga ifrån sig gruppaktiviteter för 
att umgås med flickvännen, han beskriver det som att han då måste välja bort 
någon, vilket han menar är obekvämt. En annan händelse speglar också en 
lojalitetskonflikt. Vid ett tillfälle ville han och flickvännen fara tillsammans på 
en semesterresa arrangerad via handikappomsorgen, och enligt Leif såg de båda 
fram mot både resan och att få vara samman. Dock sammanföll denna resa 
med att flickvännens gruppboende planerade en egen resa, och trots 
ansträngningar från bådas sida gick det gemensamma resandet ”om intet”. 
Enligt Leif tog både han och flickvännen ett flertal kontakter med den som var 
ansvarig för ”omsorgsresan” för att ordna så att flickvännen skulle kunna följa 
med. Men samtidigt ville Leif inte ”ställa till med bråk” då han var mycket mån 
om relationen till denna person, ”vi var som bästisar” och ”jag vill rädda det 
faktiskt”. För Leif uppstod ett dilemma, han menade att skulle han arbeta mer 
för att hjälpa flickvännen att följa med på samma resa som honom, skulle det 
riskera den relation han hade till reseansvarig. Leif menar att ”det var så nära 
ögat att han [reseansvarig] och jag inte kan hålla sams och det vill ju inte jag” 
och ”därför försökte jag undvika fortsättningen på den här affären”. I det här 
fallet valde han att ”låta saken bero”, det vill säga sluta försöka ordna så att den 
gemensamma resan skulle komma till stånd.  

Den situation som Leif beskriver illustrerar hur rutiner och bestämmelser 
inom omsorgens praktiker villkorar handlingsutrymmet för vuxenskap. Även 
Elisabeth beskriver en konflikt rörande sin partnerrelation, denna gång med 
personalen på den gruppbostad hennes pojkvän bor i. Hon önskar flytta ihop 
med pojkvännen, och anför flera skäl: att de kan dela på utgifterna, att det är 
närmare till arbetsplatsen från hans boende och att hon så gärna vill vara med 
honom. Enligt Elisabeth är det personalen på pojkvännens gruppboende som 
motsäger sig att hon flyttar dit. I vilken mån det kan handla om att tillvarata 
pojkvännens intressen är okänt, här framkommer bara Elisabeths tydligt 
uttryckta önskan och hennes beskrivning av att det är ”bestämt på mötet” att 
hon inte får flytta dit. ”Mötet” beskriver Elisabeth som ett möte som hållits på 
pojkvännens gruppbostad.  
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Elisabeth och Leif, men även Barbro, talar också om giftermål för att 
formalisera sina relationer. Elisabeth menar att hon redan har gift sig, och när 
jag försiktigt ifrågasätter detta blir hon förargad och berättar att hon nu 
minsann bär bådas efternamn. Hon visar också sin ring och sträcker fram ett 
fotografi. Fotografiet är svårt att tolka, det skulle kunna vara både ett 
bröllopsfoto och en imitation av ett sådant. Elisabeth har en lång, vit och enkel 
klänning (lucialinne?), bär hårprydnad och håller i en bukett ängsblommor. 
Pojkvännen står lite bakom henne, mindre fokuserad. Elisabeth namnger kyrka 
och berättar när i tiden bröllopet förrättades. Samtidigt påminner fotografiet 
om bilder av barn som leker bröllop, uppställda med en blombukett i en hårt 
knuten hand. Men för Elisabeth är fotografiet inte på låtsas, det återger en högt 
önskad livshändelse.  

Även Leif beskriver en stark önskan om giftermål och han visar mig en plats 
på väggen där hans bröllopsfotografi skulle hänga som ett i raden av familjens 
bröllopskort. Han säger:  

 
Leif: Jag har kort på min syster och hennes karl när dom gifte sig och det 
såg så vackert ut när dom var så uppklädda och då kände vi att vi ville 
göra samma som dom, men det blev aldrig för oss, vi hade otur med det.  
V: Ni hade otur?  
Leif: Ja vi tyckte att det var otur att vi inte fick göra det vi hade planerat, 
det är många gånger som vi har planerat att gifta oss men vi hade ingen 
tur med oss.  
 

Leif menar att giftermålet varit nära flera gånger men att de alla gånger ”hade 
otur”. Denna otur ges flera förklaringar, bland annat att det funnits en 
osäkerhet huruvida giftermålet skulle vara tillåtet och han inte vill gå emot 
”pappas sista vilja”. Med det sistnämnda avser Leif att hans numera bortgångne 
far uttalat sig om (med referens också till flickvännens pappa) att paret hade det 
bra och att de inte behövde gifta sig för att vara tillsammans. Leif beskriver 
också hur det förts diskussioner huruvida det alls var tillåtet för paret att gifta 
sig. Att Leifs legala rätt till giftermål sattes ifråga leder tanken till att det 
äktenskapsförbud för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som 
avskaffades 1973 (Engwall 2004, s 68), fortfarande fungerar som ett hinder. 
Med andra ord, ett förbud som varit avskaffat sedan Leif var i förskoleålder 
verkar leva kvar i föreställningsvärlden. Oavsett vilka överväganden familjen 
gjort visar Leifs berättelse på att det trots relativt långt skridna planer är svårt 
att fullfölja även en stark önskan när vare sig information om rättigheter eller 
resurser för att kräva dessa är tillgängliga för en.  

Det sätt varpå Mikael, Anna, Henrik och Bertil beskriver det värdesatta med 
att leva ensam skulle kunna, ur ett senmodernt perspektiv, vara uttryck för val 
av en livsstil, ett singelliv (jfr Giddens 1997; Beck & Beck-Gernsheim 2002; 
Bäck-Wiklund 2003; Roman 2003). Så kan det vara, samtidigt åskådliggör 
Barbros, Elisabeths och Leifs erfarenheter att deras situation inramas av 
institutionella villkor. En Elisabeth med andra livsvillkor skulle kanske leva 
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tillsammans med pojkvännen i en av omgivningen godkänd samborelation. En 
Leif med annan livssituation skulle kunna resa tillsammans med sin flickvän 
utan att riskera relationen med en person han står i beroendeställning till. Likaså 
skulle Leifs bröllopsfoto traditionsenligt kunna vara ett i raden på den där 
väggen – om de inte hade haft sådan otur.  

Leifs situation illustrerar hur svårt det kan vara att utöva en medborgerlig 
rätt - att ingå äktenskap - när man befinner sig i en kategoriseringsordning där 
man inte betraktas som fullt ut vuxen. Leif beskriver det som otur att han inte 
kunnat fullborda sina giftermålsplaner. Det kan också beskrivas i termer av att 
befinna sig i en situation som är omgärdad och genomsyrad av strukturer av 
över- och underordning och institutionella betingelser vilka konstituerar ett 
villkorat vuxenskap. Att hans giftermål, likaså Elisabeths önskemål om 
samboskap, inte kunnat komma till stånd skulle med andra ord också kunna 
tolkas i termer av att befinna sig i en underordnad position (Young 1990, s 53-
60).  

 

Föräldraskap – erfaret och föreställt 
Som framgått tidigare är Arne och Kalle föräldrar till barn i varierande åldrar, 
från varande i mellanstadie- till nästintill fyrtioårsåldern. Båda definierar sig som 
föräldrar till barn med handikapp, utvecklingsstörning och andra kognitiva 
handikapp. För att förklara barnens svårigheter använder de sig av en modell 
där kronologisk ålder relateras till en uppskattad utvecklingsålder, var gång 
barnets kronologiska ålder kommer på tal följs det med ”men han/hon är som 
en [angivelse av en yngre ålder] i utvecklingen”84. Skillnaden mellan kronologisk 
ålder och den uppgivna åldern följer med över tid, var den 5 år vid första 
tillfället, till exempel ”är 15 år men som en 10-åring”, är den det även när vi 
träffades några år senare. Det här sättet att hänvisa till försenad utveckling och 
att barnet ”behöver utvecklas mer” används även när vi talar om huruvida 
fäderna betraktar sina barn som vuxna.   

De beskriver hur barnens handikapp på olika sätt påverkar vardagen. Arne 
menar att barnens handikapp har lett till att de som familj är mycket ensamma, 
att andra personer undviker dem för att inte själva bli utsatta för andras 
fördömande. Inte heller Kalles familj har kontakt med andra familjer att dela 
erfarenheter med. Han berättar att det varit oändligt massa ”bråk om barnen”, 
och beskriver det som en lång och mödosam kamp för att hålla 
”myndigheterna” utanför familjens liv. Kalle menar att ”dom” (socialtjänst, 
omsorgen, arbetsförmedling och försäkringskassa) hela tiden ifrågasatt och 
motarbetat familjen. Med det är hans position mycket lik de fäder som i 
Sigurjónsdóttirs studie benämns motsträviga, fäder som fann: ”the support 

                                                        
84 Jag tolkar det som de använder den differens de fick berättad för sig i samband med att barnen genomgått 
något test eller fäderna informerades om barnens diagnos. Mycket sannolikt använder de två fäderna sig av så 
kallade intelligensår, IÅ. Med det avses en jämförelse där resultat på intelligenstester relateras till ”vanliga 
barns” begåvningsutveckling (se Kylén 1981).  
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system intrusive, overpowering, and too quick to underestimate their 
capabilities” (2004, s 248). Kalle berättar att familjen under perioder haft 
”hemma-hosare” och han beskriver det som att ”de har styrt vårt liv” och ”nåt 
jävligare har jag inte haft […] de bara portionerar pengarna och säger gör si 
eller så, nej det klarar jag inte”. Han beskriver vidare oro i samband med att 
vårdnaden om barnen ifrågasatts och hur familjen utvecklat motstrategier för 
att undgå att vara föremål för intervenering. Kalle uttrycker också oro för 
barnens framtid, han ser det som att myndigheterna ”dömt ut” barnen. Med det 
avser han att kommunens handikappomsorg ordnar daglig verksamhet istället 
för ”riktigt arbete” och att ett av barnen fått god man.  

Gemensamt för männen är också att de beskriver sig själva som pappor som 
månar om hemmavarande barns och tar del av deras uppfostran, samtidigt som 
det framgår tydligt att det är frun/sambon som har och har tagit huvudansvar 
för både barn och hushåll. Vardagens arbetsfördelning beskrivs som 
traditionellt bekönad där deras egen roll är komplementär i relation till 
partnerns (jfr Sigurjónsdóttir 2004).  

Bland övriga intervjupersoner så skildras föräldraskap i två teman: 
föräldraskap som åldersrelaterat och som val av livssituation. Leif har inga barn 
men har diskuterat frågan med flickvännen. I nedanstående utdrag är det 
relationen till deras respektive arbeten som kommer i fokus:  

 
V: Har ni pratat om att ha barn också du och flickvännen? 
Leif: Nej, inte än, det var min flickvän som sa att längre fram, inte nu 
men längre fram då ska vi ha någon, och eftersom du är en så trevlig 
man sa hon åt mig, så tror jag du skulle passa som pappa.  
V: Hur tänker du omkring att ha barn? 
Leif: Ja, då min flickvän säger så då ska det väl kunna gå bra, men det är 
ju det här med jobbet då, hur ska jag göra då? Då ska man ju både jobba 
och sen ska man vara ledig och pappaledig och det blir ingen ordning. 
[…] då ska ju barnet vara hos både mamman och pappan eftersom vi 
bor ju i olika lägenheter […] det blir ju inte rätt mot någons jobb, och då 
vet jag inte hur vilka vägar vi ska gå.  
[…] 
V: Mm, hur tror det skulle vara att ha barn, du sa att det blir dålig 
ordning mot jobbet? 
Leif: Ja det blir ju det på ett sätt för då ska man ju vara ledig och vara 
med barnet också, det skulle ju inte vara roligt att vara ledig heller för att 
då har jag ju ingenting att göra, det är ju på jobbet […] jag har mest att 
göra […] det blir ju trist att vara hemma och inte ha något att göra, det 
går inte. 
 

I utdraget vidrör Leif ett ideologiskt dilemma där parallella kulturella 
föreställningar, aktivt föräldraskap respektive ansvar gentemot arbetet, 
framställs som svåra att förena (jfr Bäck-Wiklund 2003; Roman 2003). Han 
utgår från delat föräldraskap men pekar på praktiska frågor som att de lever i 



  

149 

varsin lägenhet, att föräldraledighet riskerar att drabba båda deras åtaganden till 
arbetet samt risken för att vardagen ska framstå som tom och innehållslös när 
man är hemma. De praktiska arrangemang som förknippas med barn omtalas 
som hot mot både uppfyllande av lojalitet mot arbetet och mot görande av 
tvåsamheten som han känner den.  

Leif ser hinder med att skaffa barn utifrån lojalitet till arbetet medan Barbro 
och Bertil förhåller sig till en normerad tidsplan för livslopp (jfr Laz 1998; 
Andersson et al. 2011). Bertil, 54 år, menar att han är för gammal för barn, att 
det inte vore rätt mot ett barn att bli förälder i hans ålder. Bland annat skulle 
det innebära att barnet skulle bli utan farföräldrar. Barbro, 38 år, menar att hon 
i framtiden ska ha ett ”perfekt liv” med pojkvän, hus på landet, två barn och 
hund – men att hon fortfarande är för ung för att skaffa barn. Hon vill bli äldre 
i betydelsen mer mogen först. Just nu känner hon sig osäker på att orka med 
ansvaret, men den anledning som kanske väger tyngst är att hennes ”mamma 
vill inte det”. Det är som om hon befinner sig i ett ideologiskt dilemma där att 
bli förälder å ena sidan ingår i det perfekta (vuxna) livet, och där hon å andra 
sidan inte ännu bedöms vara tillräckligt mogen (Bertilsdotter Rosqvist & 
Lövgren 2013). Frågan om att ha barn har också varit aktuell för Elisabeth och 
hennes pojkvän, men Elisabeth menar att hon inte ”behöver några barn” för att 
hon har mycket omkring sig ändå. Hon berättar också att hon och pojkvännen 
tilltalar varandra med ”mamma” och ”pappa” sedan hennes egen mamma gick 
bort, att hon nu är ”mamma” i mammans ställe.  

 
Att ingå partnerrelation och föräldraskap kan beskrivas som signifikanta 
vuxenmarkörer, att det signalerar en position som vuxen (jfr Priestly 2003a; 
Sandvin 2008). Så ser också Arne på det, men även Barbro utgår från en 
föreställning om vad ”tillräckligt vuxen för att skaffa barn” innebär, och hon 
refererar till vad mamma sagt. Elisabeth och pojkvännens användande av orden 
”mamma och pappa” kan också ses ur ett generationsperspektiv och som ett 
sätt att konstruera en vuxen tvåsamhet där Elisabeth menar att de nu trätt in i 
en tidigare generations ställe. Det kan vara ett sätt att för sig själv konstruera en 
vuxenstatus som det icke genomförbara samboskapet kan sägas riskerade. Med 
det är det dags att gå över till nästa arena, fritid.   
 

Fritid – tid till vad? 

Fritid definieras ofta som den del av dygnet och veckan som inte upptas av 
arbete, måltider och sömn (www.ne.se). Många menar att fritid har allt större 
betydelse som arena för att forma den egna identiteten, tid för intressen och 
självförverkligande vid sidan av den av arbetet upptagna tiden (jfr Blomberg 
2006). Fritid kan ses som den fria tiden, den tid man själv förfogar över - när 
man är klar med de åtaganden som hör till hushållets reproduktiva sysslor. Eller 
som Bertil uttrycker det när fritid kommer på tal: ”man har ju mycket göra 
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hemma också, när man är ledig”. I flertalet av intervjuutsagorna förknippas den 
fria tiden med hemmets skötsel, att städa, tvätta och laga mat, men också med 
rekreation, aktiviteter och ensamhet.  

Fritid i betydelsen rekreation och utövande av intressen kan också begränsas 
genom brist på resurser av flera slag, ekonomiska, personella samt tillgänglighet 
(Socialstyrelsen 2010, s 77-78). I det här materialet berättar intervjupersonerna 
om skiftande fritidsintressen och aktiviteter som att motionera, fiska, sitta vid 
datorn, läsa, lyssna på musik, se på sport, dansa, delta i föreningsverksamhet, 
tv-tittande etc. Det senare, medial konsumtion tar relativt stort utrymme i 
utsagorna, och likväl som den kan utgöra en social aktivitet, ofta benämnt som 
filmkväll eller fredagsmys, kan den vara ett sätt att fylla ensamhet. Just 
ensamhet och en stilla tillvaro präglar fritiden för några av intervjupersonerna, 
framförallt Bertil och Gunilla. Gunilla (liksom flera andra) använder helgen för 
att förbereda för veckan, ta promenader och titta på tv. Hon träffar inte så 
mycket folk, och det går väl i stort bra ”men tråkigt är det”. För andra, till 
exempel Barbro och Leif, kan fritiden bäst beskrivs som fylld av varierande 
fysiska och sociala aktiviteter, och det i så hög grad att det är svårt att välja 
(Leif) eller att man behöver reglera umgänge med andra till särskilda tider 
(Barbro).   

 

Den fria tiden?  
Som framkommit tidigare har flera av intervjupersonerna relativt ansträngd 
ekonomi, de har svårt att få sjukersättningen85 att räcka till mer än det 
nödvändigaste. Arne, Kalle och Anna menar att de just nu inte har råd vare sig 
med kortare resor, kvällskurs eller gå på något idrottsevenemang. Men även de 
som beskriver sin ekonomiska situation som god talar om fritidsaktiveter ur en 
ekonomisk diskurs. Johan väljer hellre en aktivitet framför en annan för att där 
serveras gratis kaffe, Leif och Mikael överväger resekostnader, medan Barbro 
sparar för att senare kunna gå på shoppingtur etc. En begränsad ekonomi är en 
del av vardagen och påverkar både val av aktiviteter, och vad som inte ens 
övervägs som möjligt att genomföra.  

För Johan är det både ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt att ta del av de 
säsongsbiljetter som inköps via handikappomsorgen. Då kan han ta del av både 
ishockey och fotboll till rabatterat pris och vara säker på att han har en plats. 
Att gå på dessa matcher beskrivs som ett socialt nöje i flera dimensioner, dels 
sitter han tillsammans med kamrater på matcherna, och dels ger det uppslag till 
samtal under veckans arbetsdagar. Men hans situation är också sårbar, som den 
säsongen den som var ansvarig hade glömt bort att ordna biljetter. För Johan 
innebar det en säsong då han bara gick på en enda match, och denna enbart 
tack vare att han hade tur att få tag i en fribiljett.  

                                                        
85 Enligt Socialstyrelsen (2010, s 52) ger sjukersättning en månadsinkomst på ca 8 400 kr före skatt.  



  

151 

Flera av intervjupersonerna beskriver situationer där de inte kunnat göra 
saker på grund av att de inte har tillgång till personligt stöd. Till exempel 
Henrik kommer inte iväg på längre fisketurer då hans fiskekompis med bil inte 
haft tid de sista somrarna. Bertils kontaktperson har varit sjukskriven i över ett 
år och under den tiden har han inte haft något sällskap. Inga berättar tidigt att 
hon är kristen och deltar i en av kyrkans aktiviteter men att ”det blir aldrig så” 
att hon kommer sig till kyrkan för att fira gudstjänst. När vi talar om hur det 
kommer sig, vilka hinder som finns för gudstjänstfirande, säger Inga: 
”Personalen brukar hindra mig”. Hon berättar vidare att de brukar diskutera 
saken, men att det aldrig blir så att de går till gudstjänsten. Inga menar att hon 
inte har någon förklaring till varför det blir så här. Det må vara hur det vill med 
den saken, men att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, 
utöva sin religion eller trosuppfattning är en i svensk lag skyddad mänsklig 
rättighet (SFS 1994:1219). Om Inga levde i en annan situation skulle hon kunna 
utöva sin religion på det sätt hon önskar, då skulle hinder för religionsutövande 
tolkas som kränkning av mänsklig rättighet alternativt de särskilda rättigheter 
som omfattar personer med funktionsnedsättning (jfr Regeringen 2009).  

Att varken Inga, Bertil eller Henrik (liksom flera andra) kan använda sin 
fritid som ”den fria tiden” är tydligt. Att tiden skulle vara helt fri är förstås en 
utopi och här ryms begränsningar som kan härröras till brist på ekonomiska 
resurser, personligt stöd men också till hinder i form av institutionella villkor 
och begränsande föreställningar (jfr Socialstyrelsen 2010, s 72-78). Sådana 
hinder finns både inom och utanför omsorgens kontext.  

Jag har tidigare beskrivit att framförallt männen har tillgång till ett utökat 
rum med fler sociala band med personer i omgivningen. Sådana sociala 
relationer, om än de benämns som svaga, är betydelsefulla (Ringsby Jansson 
2002, 2004; Olsson & Ringsby Jansson 2008). Även i de enklaste 
hälsningsceremonier vi utvecklar med personer i omgivande lokal offentlighet 
skapas vi som personer (jfr Asplund 1987). Nedan illustrerar ett utdrag ur en av 
intervjuerna med Bertil hur sådana situationer kan se ut. Vi har tidigare pratat 
om att känna sig utanför, och vem han vänder sig till då. Nu hade vi börjat 
utforska vem han brukar prata med när han är riktigt glad:  

 
V: När du känner dig riktigt glad, vem pratar du med då? 
[…] 
Bertil: Det kan man ju känna där man bor, om man träffar någon och 
pratar med någon som bor där man bor, det kan man ju också vara, 
känna sig glad att dom vill prata med en […] då kan man bli glad för att 
dom vill säga hej en gång.  
V: Mm, då känns det som det finns någon?  
Bertil: Ja att dom vill säga hej och bry sig […] vissa kan ju bara ((vrider 
undan huvudet med ett avvisande ansiktsuttryck)) och så går dom bara 
förbi […] dom vill inte ens, har du sagt hej åt dom vill dom inte ens titta, 
dom vill inte ens höra att du finns. 
V: Mm, hur blir det för dig då? 
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Bertil: Ja, men jag tycker det känns som att dom, som om de tänker att 
det är inte mitt problem […] – Jag känner inte honom, varför ska jag då 
prata med honom? […] Det kan bli en bra gemenskap i ett 
bostadsområde, kan bli bra gemensamt med alla som bor där om man 
kan säga hej och allting […] Det skulle kännas bättre om du bara sa hej, 
du visste att han bodde här, har sett han förut […] ”Hej”, det är ett ord 
som man kan säga hur lätt som helst, det kan du säga bara, fast du inte 
känner folk, det är dagens ordspråk […] Vissa, om man säger hej åt dom, 
kan vissa bli riktigt arga. 
  

I utdraget får man en känsla av att det här är något Bertil har funderat en del 
på. Här ryms en önskan om gemenskap i bostadsområdet, att mötas av ett 
”hej” och kanske lite småprat, en enkel samvaro som ändock ger bekräftelse 
och känsla av tillhörighet (jfr Ringsby Jansson 2002, s 210-211). Där ryms också 
erfarenheter av att bli avvisad och inte ens sedd, av ”hej” som inte besvaras 
eller bemöts av ilskna kommentarer. Med sina hänvisningar till bortvändande 
ansikten och avskärmande blickar är det troligt att Bertil känner av den 
maktutövning som icke-hälsande innebär (jfr Asplund 1987). Bertil förklarar 
situationen genom att urskulda de andras beteende, att det troligen beror på att 
dessa personer har problem: ”då går det ut på det viset istället då dom inte kan 
prata med någon om det, då blir dom arg på det viset”. Orsaken till avvisandet 
förflyttas från att det skulle vara han som är bortvald till att det är den andre 
som inte har förmåga att handla bättre. Genom att situera icke-hälsandet som 
ett uttryck för andra personer problem försvaras självbilden (jfr Goffman 
1967/2005). Citatutdraget illustrerar hur svårt det kan vara att ta plats i ett 
samhälle där man förvisas till marginalen.  

 

Fritid korsad av kön och ålder  
I en rapport har socialstyrelsen visat att personer med funktionsnedsättning, 
oavsett ålder, har färre fritidsaktiviteter än befolkningen i övrigt (2010, s 76), 
och att i den här gruppen till skillnad för totalbefolkningen avtar utövande av 
fritidsaktiviteter i takt med stigande ålder. Det är inte möjligt att med det här 
materialet anlägga ett retrospektivt perspektiv, däremot är aspekter av ålder 
särskilt tydlig i en av de beskrivna aktiviteterna: vara på fritidsgård.  

Det är framförallt Barbro och Anna som beskriver att de har varit på ”typ 
fritidsgård”, ett ställe där man enligt Barbro ”får vara mellan 6 och 9 på 
kvällarna”, där man kan ”vara med andra kompisar, dom jag inte vet vem dom 
är”. Det är en plats för att träffa andra och delta i lättsamt umgänge och 
aktiviteter som att sjunga, baka eller pyssla. Barbro tycker att det är ”riktigt kul” 
att vara på fritidsgården medan Annas förhållningssätt präglas av ambivalens. 
Anna brukar besöka en aktivitet i handikappomsorgens regi som annonseras 
som fritidsgård riktad till personer mellan 18 och 25. Hon menar att hon med 
sina 46 år egentligen inte hör dit, men ”vad ska man göra?”. Det är ju enligt 
Anna rätt trevligt där och kaffet är gratis, och så ville kontaktpersonen dit och 
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så finns inte så många andra ställen. I Annas intervjuutsagor framkommer att 
hon inte har så många fritidsaktiviteter, och att fritiden främst används till 
hushållssysslor. I övrigt träffar hon sin kontaktperson och en kompis - när de 
har tid. Umgänget med kontaktpersonen blir mer frekvent eftersom det till viss 
del är reglerat medan det kan vara ett halvår eller mer mellan tillfällen att träffa 
kompisen. Mot den bakgrunden kan man se fritidsgården som ett tillfälle för 
sociala kontakter, men med ett flertal legitimerande förklaringar ramar Anna 
ändå in besöken som potentiellt normbrytande handlingar, i det här fallet brott 
mot åldersordning (se ex vis Goffman 1967/2005; Scott & Lyman 1970; Buttny 
1993).  

Den här formen av organiserad aktivitet riktad till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning följer en tradition från de tidigare vårdhemmen, då med 
landstingen som huvudman (Mallander 1999; Blomberg 2006). Målsättningen 
för fritidsverksamhet har de senaste decennierna utvecklats från att i huvudsak 
bedrivas som kollektiva aktiviteter till att alltmer möta individuella behov 
(Blomberg 2006). En fråga man kan ställa i samband med detta är vad som styr 
utbudet av aktiviteter. Eller uttryckt på annat sätt, när det som står till buds för 
Anna är en fritidsgårdsverksamhet som hon uppfattar som normbrytande 
avseende åldersnormer, är det hennes (och Barbros) behov som styr utbudet 
eller är det föreställningar om intellektuellt funktionshinder som kommer till 
uttryck?  

Redan tidigare har jag tagit upp några aspekter när det gäller fritidens 
bekönade mönster, till exempel att män i högre utsträckning har tillgång till 
cykel och rör sig mer fritt i stadens rum. De intervjuade männen hade också fler 
kontaktytor med andra utanför den direkta sfären bestående av 
omsorgspersonal och anhöriga. Det finns ytterligare en aspekt av sociala 
relationer bland de här aktuella intervjupersonerna, vilket relaterar till 
användande av dator. Fyra av de sju intervjuade männen har dator hemma. 
Datorn används för e-post, spel, räkningar, och för att surfa och delta i sociala 
medier som till exempel Facebook och MSN. För Bertil är Facebook en 
gemensam aktivitet med flera på hans arbetsplats. Mikael använder ofta MSN 
för att chatta med bekanta och för att skaffa nya kontakter, medan Arne nyligen 
upptäckt en sida där man kan få kontakt med tidigare klasskamrater. För dessa 
män utgör dator ytterligare en social arena, med hjälp av datorn kan de sköta 
ärenden samt skapa och upprätthålla sociala nätverk. Som kontrast kan nämnas 
att av de sex intervjuade kvinnorna är det bara en som har dator, Elisabeth, och 
hon använder den uteslutande för att spela spel. Anna menar att hon inte har 
råd med dator, och att hon när hon behöver tillgång till olika hemsidor ber sin 
kontaktperson om hjälp.  

Mikael använder datorn också för att kunna delta i föreningsliv. Han, liksom 
flertalet av männen, har stort idrottsintresse, och han tar del av resultat och 
vissa idrottssändningar via datorn. Mikael ger idrotten stor betydelse, han följer 
med i flera sporter, är engagerad i ett ungdomslag och tillbringar en hel del tid i 
hallen. Han beskriver engagemanget också som en fristad: ”Ja, man ser ju till 
exempel nu då man är inom [idrotten], dom respekterar ju att man är 
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utvecklingsstörd och allting”. Genom idrotten har han funnit en plats där han 
upplever sig vara respekterad för den han är, och ger flera exempel på att hans 
insatser för laget uppskattas. Så likväl att laget är viktigt för honom, ser han sig 
som viktig för laget. Mikael identifierar sig med uppgiften och ser sig främst 
som en ”idrottskille”. Genom att hänvisa till idrotten förklarar han att han inte 
har något motordrivet fordon samt avstår från alkohol: ”jag vill inte hålla på att 
blanda in sprit i idrott […] om man jobbar inom idrotten säger vi att det är 
bättre att se till ett alkoholfritt alternativ”. Konstruktioner av idrott och dess 
värden ingår i presentationen av sig själv.  

Att vara intresserad av idrott ingår också i konstruktioner av maskulinitet, 
och flera av männen menar att de framförallt pratar idrott med manliga 
arbetskamrater och arbetsledare. En annan fritidsaktivitet ska få illustrera hur 
personalens handlingar ingår i konstruktioner av kön. Johan tycker mycket om 
att gå ut och dansa, och beskriver hur det går till när han gör sig i ordning inför 
dansen. Personalen hjälper och supportar honom med val av kläder och för att 
”göra sig fin”. Efter att han rakat sig vill han ”lukta gott, [då] kommer tjejerna”, 
och han får hjälp med att fixa frisyren. Genom Johans beskrivning förmedlas 
en känsla av att dessa förberedelser utgör en viktig del av nöjet med att gå ut. 
På danslokalen brukar han först orientera sig och se ut tjejer som verkar 
trevliga, ser rara ut, och sen bjuda upp när orkestern annonserar att det är 
damernas dans, ”det går bra då”.  

När Johan talar om dessa förberedelser och själva dansen förhåller han sig 
till diskurser om heteronormativ manlighet. Den man som (re)konstrueras är en 
(smula gammaldags?) ung man på friarstråt. En man som genom att lukta gott 
och förhålla sig till hur dansen organiseras avseende kön, ökar sina chanser att 
finna det han söker.   

Intressant i det här sammanhanget är hur Johan beskriver personalens 
agerande under förberedelserna, det framstår som att de har en betydande roll 
när de uppmuntrar och hjälper honom inför dansen. Ingen av kvinnorna 
beskriver något liknande (det vill säga uppmuntran och stöd inför att fara 
någonstans) och som framgått tidigare har de kvinnliga intervjupersonerna 
mindre tillgång till stadens rum och färre sociala kontakter. Med det i åtanke 
kan det nästan ses som motsägelsefullt att den kvinna, Barbro, som talar om 
förhållandevis många vänner, också berättar att umgänge med andra regleras 
enligt skriftliga instruktioner till vissa tider och vissa vänner. Det skulle kunna 
ses som en bekönad reglering av handlingsutrymme, själv förklarar hon det 
med att hon lätt går upp i varv och får problem med sömnen, att ”det kan bli 
för mycket” för henne att hantera.  

 
Sammantaget har fritid beskrivits som en arena inramad av villkor där kön, 
ålder och resurser har betydelse för handlingsutrymme. Därmed ska vi nu 
vända blicken mot den arena som ofta ses som central för vuxenpositionen (se 
t ex Priestley 2003a; Sandvin 2008; Lindqvist 2009).  
 



  

155 

Arbete - vardagens nav  

När intervjupersonerna beskriver sitt arbete framstår det som centralt, nästintill 
som ett nav runt vilket mycket av vardagen organiseras. Deras röster bildar 
nästan ett eko av offentlig socialpolitisk retorik om arbetslinjen, det vill säga att 
förstahandsvalet för personer i arbetsför ålder ska vara arbete, framförallt på 
den öppna arbetsmarknaden (se Tideman 2000b; Antonsson & Stål 2003; 
Sennett 2003; Olsen, 2009; Piippola 2010). Genom arbetslinjens retorik 
framställs olika bidragssystem som passiviserande och som en väg mot 
marginaliserade positioner (jfr Kiernan 2000; Antonsson & Stål 2003; 
Regeringen 2003; Piipola 2010). Betoning av arbete som huvudsaklig 
försörjningskälla är och har också under lång tid varit centralt inom 
handikappolitiken (jfr Jönson & Taghizadeh 2006; Inghammar 2007; Olsson 
2010).  

I ovanstående är det lönearbetet som centreras, som om arbete skulle vara 
synonymt med att arbeta i utbyte mot ekonomisk ersättning (jfr Brülde 2008; 
Munthe 2008). Men arbete är så mycket mer än det som samhällelig 
organisering avgränsar inom arbetsbegreppet. Alla samhällen, genom alla tider, 
är uppbyggt på arbete, utan arbete skulle vi inte ha något alls av det som ”bidrar 
till att göra våra liv möjliga, uthärdliga och i bästa fall goda” (Munthe 2008, s 
22). Dock är det sällan detta arbete som åsyftas när arbetets värde diskuteras:  

 
I vårt samhälle, med lönearbete som den dominerande livsformen, knyts 
vår identitet och självbild i hög grad till vår position på arbetsmarknaden. 
Men arbete och sysselsättning ger också struktur på vardagen. Arbete ses 
som en förutsättning för att få ordning på de dagliga rutinerna, att 
komma igång på morgonen och fylla resten av dagen med innehåll. Och 
bristen på sysselsättning upplevs leda till passivisering, isolering, psykisk 
obalans och frustration (Lindqvist 2009, s 124). 
 

Genom arbete förväntas vi alltså uppnå mervärden utöver enbart försörjning: 
status, självförverkligande, sociala kontakter och integrering för att bara nämna 
några (se t ex Antonsson 2002; Szönyi 2005; Olsen 2009; Lövgren & Hamreby 
2011). Men i marknadens byteshandel är det vissa grupper av människor, till 
exempel personer med funktionshinder, som ställs utanför, deras arbetsförmåga 
bedöms inte vara tillräcklig för de krav arbetsmarknaden ställer (jfr Brülde 
1998; Antonsson & Stål 2003; Lindqvist 2009). För de som inte har plats på 
den reguljära arbetsmarknaden har alternativa arbetsformer, sysselsättning, i 
den ena eller andra formen, utvecklats, bland annat i syfte att uppnående 
ovanstående värden men där finns också inslag av samhällelig kontroll.  

Som framgick av kapitel 5 har Mikael i huvudgruppen och de tre personerna 
i referensgruppen86 det som formellt benämns anställningar. Mikael är sedan 
flera decennier lönebidragsanställd inom tillverkningsindustrin, referensgruppen 

                                                        
86 Referensgruppens utsagor är inte inkluderade i den här analysen.  
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har deltidsanställningar via ett projekt. De andra intervjupersonerna har i 
formell mening daglig verksamhet enligt LSS. Men när de själva beskriver sin 
vardag placerar de den inom en arbetsdiskurs, de arbetar i serviceyrken (Anna, 
Arne, Bertil och Leif), med montering och tillverkning (Barbro, Christina, 
Elisabeth, Gunilla, Inga och Johan) och med vaktmästeri (Henrik och Kalle).  
 

Arbete som strukturering av vardag och livslopp 
Arbetslinjen avspeglas också i huvudgruppens skolgång. De har alla, förutom 
Kalle, genomgått yrkesförberedande utbildningar och haft praktikplaceringar 
inom olika verksamheter. Det kan liknas vid att redan som ung socialiseras till 
att eftersträva anställningsbarhet men liksom för många andra med 
funktionsnedsättning har det varit svårt för dem att få ett avlönat arbete (jfr 
Antonsson 2002; Johnreden 2006; Olsen 2009; Socialstyrelsen 2010; jfr också 
Olsson 201087).  

Yrkesutbildning kan ses som en del av samhällets organisering av individers 
livslopp och som en förberedelse för vuxenlivet, ett liv som där arbete ”per 
definition är de vuxnas arena, som barn och unga förbereds för och äldre är 
pensionerade från” (Sandvin 2008, s 75; jfr också Holstein & Gubrium 2000a; 
Hockey & James 2003; Närvänen 2009). Det är genom arbete man gör sig som 
vuxen för då ”kan man jobba, tjäna pengar” (Henrik). För Bertil, Henrik, 
Gunilla och Mikael innebar yrkesutbildningen att lämna familj och hembygd för 
att gå i skola på annan ort, och av dem är det bara Bertil som uttrycker att han 
själv valde detta. För de andra framstår det retrospektivt inte som något val då 
det var lärare som ”ordnade platsen” (Henrik, Gunilla). Utbildningen har också 
haft en annan långtgående konsekvens, det var genom skolans försorg flertalet 
av intervjupersonerna fick sina nuvarande arbetsplatser.  

Förutom att vara en central del av ett åldersstrukturerat livslopp betraktas 
arbete ofta som ett sätt att också ge struktur till vardagen. Under en intervju 
med Christina försöker jag förstå vad hon menar med att det är med viktigt 
med arbete: 

  
V: Vad tycker du är viktigt med att ha ett jobb? 
Christina: [skratt] Jo för att det är bra att ha ett jobb. 
V: Mm, varför är det bra att ha ett jobb? 
Christina: Jo. Ja, man kliver upp på morron, och duschar och läser 
tidningen och allt, och äter frukost. 
 

                                                        
87 Claes Olssons (2010) historiska avhandling visar på den långa traditionen av att utbilda personer med 
funktionsnedsättningar i hantverksyrken, detta med syfte att genom arbete kunna försörja sig själva. Dessa 
utbildningar visade sig ofta vara återvändsgränder, med andra ord var det inte möjligt att försörja på dessa 
yrken. Endera beroende på låg efterfrågan på de varor som tillverkades, att det var svårt att få tillräckligt 
betalt för varorna och/eller att funktionsnedsättningen medförde så pass betydande svårigheter att 
produktionstakten blev för låg i relation till betalning.  
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Att det är bra att ha ett arbete framstår som självklart, och Christina behandlar 
min fråga som smått tokig. Sen förklarar hon morgonproceduren, 
förberedelserna för att gå till jobbet, och hon fortsätter med beskrivningar av 
hur arbetet ger struktur för tillvaron. Det är hon inte ensam om, genomgående 
berättar intervjupersonerna om vikten av att ha ett jobb att gå till, att det 
skänker ordning åt vardagen och utgör ett viktigt socialt sammanhang (se också 
Forrester-Jones, Jones, Heason, & DiTerlizzi 2004 för en diskussion om arbete 
som en väg mot utökade sociala nätverk). De personer man träffar dagligen, 
arbetar och dricker kaffe med, är viktiga personer i ens liv. Inte minst som källa 
till bekräftelse, eller som Henrik uttrycker det: ”alla på jobbet säger jag är 
viktig”. Att jobba i en utåtriktad verksamhet ger också fler möjligheter att 
”träffa lite folk” (Anna). Arne, Anna, Bertil, Leif och Henrik beskriver alla att 
kundkontakter ger en extra social dimension.  

I intervjuutsagorna framträder arbete som centralt, som ett nav runtikring 
dagen och veckan organiseras. De beskriver helgerna som konstrast till 
vardagen, när man inte behöver stiga upp tidigt kan man vara uppe längre (t ex 
Bertil, Barbro, Henrik och Mikael), det är på helgen veckans mat ska förberedas 
(t ex Gunilla, Johan och Leif) och det är då man har tid att träffa flick- 
respektive pojkvännen (Barbro, Elisabeth, Johan och Leif). Även diskussioner 
om avsaknad av eller frånträde från arbetslivet åskådliggör arbetets centrala roll. 
Bara Mikael och Inga uttrycker att pensionärstillvaron ”kan bli skön” (Mikael), 
att man då ”koppla av” (Inga). Annars framställs livet som pensionär eller 
arbetslös i huvudsak som tråkigt, inaktivt och närmast meningslöst. Leif säger 
att: ”jag känner inte för att sluta [arbeta] för jag vet inte vad jag ska göra om jag 
skulle sluta nu, då vet jag inte vad jag skulle göra”.  

Det är inte bara de här aktuella personerna som diskuterar pensionering som 
en tid av tomhet och vilsenhet, temat behandlas också av Bodil Jönsson (2012) 
i en skrift där hon har samlat tankar om ”att bli om gammal i en ny tid”88. 
Jönsson menar att identitet till så stor del konstrueras kring arbete att 
pensionering kan innebära identitetskris och existentiell tomhet. En tomhet 
som möter löftet om ”mer tid” med en motfråga: ”mer tid till vad? Det kan vara 
svårt att föreställa sig vad tiden ska fyllas med när arbetslivet, det nav varom 
mångt och mycket kretsar, upphör. Att ha en idé om vad som komma skall 
diskuterades i kapitel åtta i relation till tidigare erfarenheter samt tillgängliga 
tolkningsramar utifrån att få av intervjupersonerna hade kontakt med personer 
tillhörande en äldre generation än dem själva (jfr Schütz 1953/1999; Keat & 
Urry 1975, s 169; Kalman 1999; Fricker 2007), men frågan rymmer fler 
aspekter.  

 

                                                        
88 Citatet är bokens undertitel. Jönssons skrift betraktas här som ett samtidsdokument, dvs. en spegling av 
aktuell diskussion om vad det innebär att bli gammal på 2010-talet, något hon menar är kvalitativt annorlunda 
än tidigare (åtminstone för vissa grupper [min anmärkning]).  
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Sociala dimensioner av arbete 
Jönssons (2012) påpekande att dagens medelålders personer bär viss oro för 
kommande pensionering har också genklang i det här materialet. Man vet vad 
man har men mycket lite om hur det skulle komma att bli. Talet om 
pensionering bär med föreställningar om tomhet, att inte ha något meningsfullt 
att fylla dagen med, och inkluderar en befarad ensamhet. Leif vill arbeta så 
länge han får för dagarna skulle bli så tråkiga annars, Gunilla vet inte riktig vad 
hon skulle fylla tiden med, kanske fler promenader och Anna beskriver det som 
att livet skulle ”bli väldigt långsamt” och att hon utan arbete ”kommer att 
klättra på väggarna”. Enligt Arne ”blir det tufft” då pensionering ”är ju som att 
avbryta det liv man har haft”. 

Under senaste århundradet har andra dimensioner av arbete (ofta i relation 
till lönearbete) än att tillfredsställa basala behov av mat och skydd, eller 
omsättas i ett pengavärde, det vill säga vara instrumentellt motiverat, betonats 
allt mer (Esser 2005; Edgell 2006; Munthe 2008). Vid sidan av instrumentella 
värden talas om arbete som möjlighet att uppfylla flera sociala värden, till 
exempel social samvaro, självförverkligande och erkännande (Westlander 1976; 
Esser 2005; Edgell 2006).  

När intervjupersonerna berättar om sina arbeten blir dessa dimensioner 
tydliga. De beskriver dels sig själva som betydelsefulla, att deras arbetsinsats 
fyller behov på arbetsplatsen och framförallt männen förlägger sin känsla av 
kompetens till arbetsplatsen (se kapitel 7). Genom arbetet konstruerar de sig 
själva som en person som är någon att räkna med och gör skillnad. Det är 
genom jobbet de gör sig till vaktmästare, livsmedelsarbetare eller miljöchef.  

En annan, men samhörande, social dimension handlar om interaktioner, om 
att umgås och prata med andra. Flera av intervjupersonerna menar att de 
genom arbetet får möjligheter att träffa andra, både arbetskamrater och ”folk”, 
på ett helt annat sätt än vad de kan göra om de är hemma. Ett uttalande av 
Anna ska få illustrerar detta, vid tillfället summerade vi första intervjutillfället:  

  
V: […] utav det här som vi har pratat om, vad är det du tycker är 
viktigast? 
Anna: (6s) ja det är ju, mina kompisar och arbetskamraterna och att man 
får vara här och jobba och, och såna där saker, det är ju det som är 
viktigt. Att få vara ute och träffa lite folk istället för att bara sitta hemma, 
för det är ju inget roligt alls. Då blir jag ju tokig om jag sitter hemma vet 
du, det går inte.  
 

För Anna är det närmast liktydigt mellan att vara på jobbet och, som hon säger, 
”fungera”. Hon har inte så många kontakter med andra utanför arbetstid, just 
bara kontaktpersonen och vid sällsynta tillfällen med en eller två kompisar. I 
ljuset av det kan hennes uttalande tolkas som att tillvaron blir hanterlig när hon 
via arbetet har något meningsfullt att göra och får ”träffa lite folk”. Liknande 
formuleringar återkommer i flera utsagor, och i flera nätverkskartor placeras 
arbetskamrater och arbetsledare bland de viktigaste personerna i vardagen. Och 
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varför inte? De är personer man träffar dagligen, jobbar med, dricker kaffe och 
pratar om sina intressen med och utvecklar nära relationer till. Personer man 
skojar med respektive kan reta sig på, oavsett så är det social samvaro i vilken 
man blir någon.  

Arne, Anna, Bertil, Leif och Henrik jobbar alla i verksamheter där de 
förutom arbetskamrater och arbetsledare också träffar ”folk”, det vill säga 
kunder eller andra utanför omsorgens värld. Detta betonas som ett väsentligt 
inslag och ses som en ytterligare fördel med just det egna arbetet. De beskriver 
det som att det är i interaktionen med dessa andra de får bekräftelse på att det 
de gör är viktigt och uppfattas som värdefullt.  

Om man lever i en situation där arbete framstår som centralt för det 
vardagsliv man känner, och om/när det fritidsliv man känner framstår som 
långsamt och i vissa fall rätt (mycket) ensamt, och om familjen inte innehåller 
mer än just sig själv – då kan Jönssons fråga ”mer tid till vad?” framstå som 
mycket adekvat. Vad ska den adderade tiden användas till när det framställs 
som att ens, idag, centrala fäste blir taget ifrån en? Det blir också tydligt att i 
den enskildes livssituation hör vardagens olika delar – arbete, fritid och familj – 
samman (jfr Westlander 1976, s 12). Den föreställda pensioneringen kan då inte 
bara framstå som ett hot mot det liv man känner, den kan också framstå som 
hot mot socialt sammanhang.  

 

Internaliserad kontroll och arbetsmoral  
Arbetslinjen inrymmer förutom krav om egen försörjning också aspekter av 
kontroll och disciplinering (jfr Brülde 1998; Sennett 2007, s 77-78, 134). Inom 
funktionshinderområdet har detta varit en av drivkrafterna bakom att utveckla 
alternativa sysselsättningsområden, och Claes Olsson pekar på att 
yrkesutbildning för personer med funktionsnedsättningar historiskt befunnit i 
sig i spänningsförhållanden mellan ”omsorg och kontroll” (2010, s 281-282). 
Den ena aspekten handlar om hjälp och skydd, den andra om uppfostran av 
samhällsmedborgare och övervakning av moraliskt leverne. Enligt Olsson lever 
dessa strukturella förhållanden av underordning kvar än i dag, om än med andra 
uttryck än tidigare (Olsson 2010).  

Att arbete medför förväntningar om skötsamhet framkommer tydligt under 
intervjuerna, där återfinns en närmast protestantisk arbetsetik, det vill säga en 
idé om arbete är bra i sig, att sysslolöshet är förkastligt och att det arbete som 
utförs ska också göras rätt och riktigt, både noggrant och med engagemang (jfr 
Brülde 1998). När intervjupersonerna talar om sitt arbete inryms både uttalade 
och underförstådda krav om lojalitet och skötsamhet, både på arbetsplatsen 
och i den personliga sfären. Det kan handla om vikten att passa tiden, vara 
snabb och noggrann, gå och lägga sig i tid för att orka arbeta etc. Framlyftande 
av och anpassning till arbetets krav kan ses som utslag av internaliserade 
föreställningar om personlig skötsamhet för att möta kraven om att vara en god 
samhällsmedborgare. 
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Till exempel Arne talar återkommande om vikten att göra ett bra arbete och 
egenskaper som att vara noggrann, snabb, ansvarstagande, trevlig och 
serviceinriktad lyfts fram. När Arne beskriver sitt jobb säger han: ” 

 
… så jag tar ju tag i saker hela tiden, jag ser ju att det inte blir gjort och 
då är det ju jag som ska fixa till alltihop, det hör ju till det här med 
spindeln i nätet kan man säga, så det är nånting som jag strävar efter hela 
tiden. 
 

Arne använder metaforen ”spindeln i nätet” för att beskriva sig själv, att han 
har kontroll, ”tar tag i saker” och ser till att arbetsuppgifter blir utförda. Han, 
liksom flera andra, betonar det moraliska ansvaret för att gå till arbetet varje dag 
och göra det man ska och lite till. Detta tema återkommer framförallt i 
männens skildringar av den roll de har på arbetsplatsen (ex vis Bertil, Henrik, 
Kalle, Leif och Mikael). De både förmedlar stolthet över sitt arbete, och ser det 
som meningsfullt.  

Som vi har sett tidigare utesluter detta inte medvetenhet om att arbetet 
utförs under särskilda villkor. Mikael talar om att det vore önskvärt att 
omsorgen hade bättre insyn medan Kalle, Anna och Johan diskuterar och i viss 
mån protesterar mot sina arbetsförhållanden. 

 

I spänningsfältet mellan omsorg och kontroll  
Som beskrivits ovan har intervjupersonerna, förutom Mikael, det som formellt 
benämns som daglig verksamhet enligt LSS. Det är dock inte så de talar om 
sina arbeten. Här finns inget tal om rättigheter, insatser eller stöd. Här finns 
förvisso orden sjukpension, aktivitetsersättning och habpeng89, men bara när 
jag särskilt frågar efter dem. Istället används ord som lön, semester, passa tiden, 
få sparken, arbetslöshet, chefer och kunder, pension och marknaden. Dessa ord 
och fraser finns som en självklarhet i rummet, en självklarhet jag är med och 
(re)konstruerar. När Arne berättar om sin ambition om att vara trevlig mot 
kunderna så responderar jag direkt med tal om att värva. I formell mening 
innehåller den verksamhet Arne deltar i inga sådana element, den är inte 
beroende av att sälja in sig på en potentiell marknad, de har fasta 
serviceuppdrag åt kommunens andra verksamheter. Användandet av värva kan 
ses som en följsamhet från min sida, ett sätt att bekräfta Arnes uttalande genom 
att använda liknande vokabulär (Skau 2001; Hägg & Kuoppa 2007). Men orden 
tillsammans kan också ses som ett sätt konstruera verkligheten, och att göra det 
utifrån en bestämd diskurs (se Winther Jørgensen & Phillips 2000; Edley 2001). 

                                                        
89 Habpeng är ett kortnamn för habiliteringsersättning, den ekonomiska ersättning till enskilda som de flesta 
kommuner, frivilligt, betalar för utförd daglig verksamhet. Ersättningens storlek skiljer sig, i medeltal är den 
34 kronor per arbetsdag (Socialdepartementet 2008). Förutom habpeng omtalas habiliteringsersättning också 
som flitpeng och lön.  



  

161 

Vilken slags verklighet är det då som konstrueras? Några exempel ska få 
illustrera att arbetet bland annat beskrivs som ett restriktivt sammanhang. Inga 
menar att frånvaro från jobbet leder till avsked och indragen lön. Arne, Anna, 
Bertil och Henrik talar om att det är hårt på arbetsmarknaden, framförallt är det 
svårt för äldre att få jobb. Det hårda arbetsmarknadsklimatet används som 
argument när framförallt Mikael, men också Elisabeth och Inga, förklarar att de 
stannar på arbetsplatsen fast de egentligen skulle vilja ha ett annat jobb. Även 
andra handlingar och rutiner förstärker att arbetstiden är reglerad på ett särskilt 
sätt. Under fältbesöken har jag stött på bestämmelser som att alla arbetstagare 
(dvs LSS-mottagare) ska bära varselkläder, även vid inomhusarbete och att 
tillgång till fikarum är reglerad. Jag har också tagit del av diverse administrativa 
rutiner som lönerapportering (genom namnunderskrift eller symbolanvändning 
rapportera närvaro inför utbetalning av habiliteringsersättning) och skriftliga 
semesteransökningar, detta även när semesterledighet önskas under aktuell 
daglig verksamhets sommaruppehåll.  

Användande av språk och rutiner hämtade från lönearbetsmarknaden kan 
beskrivas som att daglig verksamhet tillhandahåller en imitation av det som 
uppfattas som normalt, i det här fallet en imitation av lönearbete (jfr Larsson 
2006; Ineland 2007; Ineland & Sjöström 2007). Jens Ineland (2007) diskuterar i 
sin avhandling att det inom handikappomsorg finns en tradition att imitera det 
han talar om som ”autentiska verksamheter”, och exemplifierar detta med 
teaterverksamhet som daglig verksamhet (Ineland 2007; se också Ineland, 
Molin & Sauer 2009, s 132). Med det avses att teater som konstnärlig praktik 
fått tjäna som modell för sysselsättningsform inom daglig verksamhet. Ineland 
(2007) menar att detta innebär en sammanföring av två praktiker som befinner 
sig inom vitt skilda institutionella ramar och därmed omfattas av skilda 
institutionella logiker, en konstnärlig respektive en terapeutisk logik (se också 
Ineland, Molin & Sauer 2009).  

Daglig verksamhet kan också beskrivas som varande i en skärningspunkt: 
”utviklingshemmedes arbeid fremstår i dag som et skjæringspunkt mellom 
arbeidsmarked og sosialpolotikk” (Olsen 2009, s 210). Enligt Terje Olsen 
kännetecknas välfärdsstatens insatser för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar av att de å ena sidan betonar ideal och normer hämtade 
från arbetsmarknaden och från, och å andra sidan präglas av omsorgslogik 
bland annat bestående av särskiljande praktiker. Från arbetsmarknadslogiken 
kommer idéer om linjära karriärer, vikten att kunna försörja sig själv och att 
arbete ska utbytas mot lön. Det är dessa normer och ideal som bildar bakgrund 
i de förberedelser för att ta plats på arbetsmarknaden som personer med 
funktionsnedsättning tar del av. Bland annat är ett av målen med daglig 
verksamhet att det ska vara en väg till anställning på öppen arbetsmarknad 
(Regeringens prop. 1992/93:159; Socialdepartementet 2008). Men att komma 
ut på arbetsmarknaden, att ens arbetsförmåga ska värderas med en lön det går 
att leva på, framstår som en utopi för det stora flertalet personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. De är i hög utsträckning exkluderade från 
arbetsmarknaden och hänvisade till välfärdsstatliga insatser (jfr Kiernan 2000; 
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Antonsson & Stål 2003; Johnreden 2006; Olsen 2009; Socialstyrelsen 2010). 
Uppgifter från Socialstyrelsen visar att daglig verksamhet är den insats enligt 
LSS som ökar mest, och antalet personer sysselsatta inom daglig verksamhet 
har ökat med 47 %, eller ca 10 000 personer, mellan åren 2001 och 2011 
(Socialstyrelsen 2007, 2012).    

 

Att få sitt arbete värderat 
Anna värdesätter verkligen att ha arbete, och ser det också som 
förmånligt att hon tack vare omsorgen har rabatterade bussresor och 
tandvård. Men hon vänder sig mot att hennes lön för arbetet, 
ersättningen, är så låg:  

 
V: Mm, det här med att ha daglig verksamhet då, hur tycker du att det 
är? 
Anna: Ja, det är ju, det är ju ganska bra för mig, det finns ju inga andra 
jobb att få, alltså liksom, om man ska ha lön eller nånting sånt där. […] 
Det finns ju inte så då får vi ju den här dagliga verksamheten då på 36 kr 
och det är ju inte mycket. Det är lite pengar, det är ingenting att ha, det 
kan bli nånting på sexhundra och sjuhundra bara liksom och däremellan. 
Och dom som jobbar halva dagar, dom har 18 kronor, så det är 
ingenting det, det är lite pengar faktiskt. 
 

Anna diskuterar daglig verksamhet som något istället för, och att det är bristen 
på betalt arbete som gör att hon och de andra får hålla tillgodo med den låga 
ersättningen. Enda möjligheten att tjäna lite extra är att jobba vid de tillfällen 
verksamheten har tagit på sig något extrauppdrag, men det är sällan och inget 
hon kan räkna med.  

Även Johan diskuterar ersättningssystemet. Vid verksamheten där han 
arbetar har de ibland arbetstoppar beroende på stor orderingång, och i sak gillar 
Johan ett högre tempo och att de varor de tillverkar är eftersökta. Men oavsett 
hur hårt han arbetar påverkar inte det ersättningen, han får ”fickpengar” från 
kommunen medan de i ”öppenvård tjänar bättre”. Han ser det som orättvist 
men menar att han nu vant sig vid detta.  

Också Kalle uttrycker missnöje med ersättningen, framförallt att den inte 
ens räcker så ”att man har till maten när man är ute och jobbar”, ”maten man 
behöver mitt i dan”.!Han önskar så att han hade ett ”riktigt” jobb, ett jobb där 
han skulle få betalt och därmed bättre ekonomiska villkor. Kalle är också den 
av intervjupersonerna som uttrycker mest missnöje med daglig verksamhet som 
stödinsats. Kalle menar att han genom åren gång på gång visat sig ha 
arbetsförmåga men att ”myndigheterna”, kommun, sjukkassa och 
arbetsförmedling, ”dömt” honom till ”skitjobb” där han blivit ”utnyttjad”. För 
honom framstår talet om daglig verksamhet som utslussning till öppen 
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arbetsmarknad som rent missvisande, inte bara för egen del utan också för 
kommande generationer:  

 
Ibland kommer den episoden när jag hör folk säger, när man sitter på 
möten med barnen idag som ska ut, vet du jag sitter och retar upp mig så 
jag blir hysterisk när dom säger att ja, -”Kommunen hjälper ju till för att 
dom ska få ett fast jobb och sen komma ut på öppna marknaden”, när 
man vet själv… Har gått 13 år och blivit lurad hela tiden, då känns det 
som man bara har lust att gå upp och säga åt dom, -”Hörni, vad sitter ni 
och ljuger till?”, då driv dom in det i föräldrar som inte vet nånting, sen 
är dom bara fast och så skickar dom dom dit, dit och dit och sen så vill 
dom byta så får dom prova där i ett par år och sen prova så här. Så går 
det ju, hela tiden, jag tycker det är ett system som är så fel så hhh 
 

Kalle uttrycker sig starkt mot ett system som i hans ögon utnyttjar människor, 
och han menar att talet om daglig verksamhet som väg till arbete är att lura och 
utnyttja människor. Trots det fortsätter han att gå till jobbet varje dag, hans 
”arbetsiver” driver iväg honom. Man skulle kunna säga att han inordnar sig, 
men också att han väljer att positionera sig som arbetare hellre än en som är 
hemma och inte gör något. Han som sedan barnsben är ”van att arbeta hårt” 
vill göra rätt för sig och visa sin kompetens. Så även om det innebär att ta del 
av ett system som gör honom orättvisa så väger de samhälleliga värden som 
tillgängliggörs genom arbete tyngre.  

För vad är hans alternativ? I den politiska retoriken och gemensamma 
tolkningsram framställs att vara i beroendeställning som något skamfullt och 
närmast moraliskt förkastligt (Sennett 2003, s 101; jfr också Tideman 2000a; 
Antonsson & Stål 2003; Jönson & Taghizadeh 2006). Kalle, liksom Arne, Anna, 
Bertil, Henrik, Inga, Johan och Leif, upplever det inte som ett alternativ att inte 
gå till arbetet. Kalle och Anna försöker arbeta för bättre villkor, Kalle genom 
att ta diskussionen med politiker och tjänstemän och Anna genom att 
tillsammans med andra protestera mot ersättningsnivån. Protesterna möttes 
med besked om att det bara är att stanna hemma om man inte är nöjd och 
Anna har nu närmast resignerat: ”man får vara glad för det lilla man får, det är 
ju inte annat att göra”. Uttalandet speglar en slags uppgivenhet och att 
valmöjligheterna i realiteten är begränsade (jfr Mallander 1999, s 253), men 
också att de befinner sig i en utsatt situation där man får ta vad man får för 
annars får man vara utan.   

Deras individuella arbetsinsatser värderas inte i ekonomiska termer, det 
varken avlönas eller tillerkänns annat ekonomiskt värde, men jag menar att det 
finns en underliggande ekonomisk diskurs. Som vi såg i exemplen Kalle och 
Anna bemöttes de med kalla handen när de försökt förhandla om sin situation, 
i deras beskrivningar framstår det som att de saknar förhandlingsmedel. Deras 
arbetsinsatser värderas inte som en handelsvara i ett marknadsstyrt utbyte. Kalle 
protesterar mot detta, han menar att han blir utnyttjad och använd, men aldrig 
belönad. Det Kalle beskriver kan diskuteras i termer av att befinna sig i en 
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samhällsordning där hans arbetskraft exploateras (jfr Young 1990, s 48-53). 
Hans arbetsuppgifter består av att sköta kommunala anläggningar för att andra 
grupper ska kunna använda dem. Han beskriver det det som många timmar 
med hårt arbete, både inom- och utomhus, och som ett arbete han själv i 
mycket liten utsträckning kan påverka. Kalle talar om återkommande krav om 
övertid och om hur hårt belastad deras enhet är. För honom framstår det som 
orättvist, han menar att han åtminstone borde få en lön som gör att han kan 
köpa sig en varm korv med tillbehör så att han ”har till maten när man är ute 
och jobbar”.  

Det är fler av intervjupersonerna som beskriver att det emellanåt är mycket 
att göra på arbetsplatsen, och att de tillfrågas om att arbeta extra timmar eller 
extra snabbt. Det kan bero på en ökad orderingång eller att den verksamhet 
inom vilken de arbetar tagit på sig något extra uppdrag på annan tid än den 
ordinarie. Sammantaget indikerar sådana exempel att arbetet också befinner sig 
inom den ekonomisk diskurs, att det extraarbete som utförs bedömts vara 
lönsamt i relation till ökade personalkostnader. Detta kan också beskrivas som 
en de skärningspunkter som Olsen (2009) påtalade. Den formella inramningen 
av deras arbete, daglig verksamhet, en av välfärdsstatens insatser för personer 
med ”särskilda behov”, placerar daglig intervjupersonernas arbetssituation inom 
det som också benämns som offentlig sektor. En sektor av samhället som i viss 
retorik framstår som ”tärande”, nästintill som en gökunge som ska matas 
oupphörligt. Samtidigt äger det rum ekonomiska transaktioner där den 
arbetskraft som deltagarna lägger ned omvandlas till varor och tjänster. Flera 
har förpacknings- eller monteringsuppdrag eller tillhandahåller service riktad till 
andra kommunala verksamheter.  

 

Hermeneutiska resurser och rättigheter  
En fråga som uppstår när man arbetar med intervjumaterialet är om daglig 
verksamhet tar så mycket gestalt av lönearbete att det riskerar osynliggöra andra 
dimensioner?  

Ingen av intervjupersonerna talar om arbete eller daglig verksamhet som 
rättighet, eller att det stöd de erhåller ska vara grundat på frivillighet och 
självbestämmande, LSS-lagens honnörsord (Regeringens prop. 1992/93:159; 
Lewin 2011). Den tolkningen tycks inte vara tillgänglig för dem, istället hyser de 
oro över att kunna behålla arbetet (och i viss mån sin bostad). För Inga och 
Barbro handlar det om att sköta sig på arbetet, om inte ”får jag ju avsked 
härifrån” (Inga). Studiens män refererar oftare till att ”marknaden styr” (Arne) 
och hur de oroar sig för ”indragningar” (Bertil) och att verksamheter ska 
”läggas ner” (Leif, Johan). För det är ju så det ”funkar på sån här marknad” 
(Mikael). Jag menar att en del av deras oro och krav om att motsvara 
arbetsplatsens krav kommer sig av normaliseringsarbetets inbäddade 
disciplinerande dimensioner (jfr Sandvin et al. 1998). Själva idén om ”normalt” 
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vardagsliv innefattar normativa föreställningar även om arbete, det är ”normalt” 
att gå till jobbet varje dag, och har man ett arbete ska man sköta det.  

När man sätter den oro för att kunna behålla jobbet som flera 
intervjupersoner kommunicerar i relation till att daglig verksamhet som 
rättighet, uppstår en märklig situation. Behandlades arbetet som rättighet skulle 
oro för att sena ankomster eller oengagerat deltagande skulle innebära avsked 
kunna undanröjas. En annan självmotsägelse som vuxit fram genom analys av 
intervjuutsagorna är att trots att daglig verksamhet som sysselsättningsform är 
en frivillig insats, är det inget val de själva har fattat, de har inte medvetet sökt 
sådant arbete. Däremot har de inom snäva kulturella och ekonomiska ramar 
försökt förhålla sig och skapa sig själva utifrån vad de uppfattar att 
omgivningen kräver av dem (jfr Skeggs 2000, s 96, 132). Daglig verksamhet, 
och i utsträckt mening, funktionshindret, skapar en strukturell positionering, ett 
rum man tilldelas. Liksom för de unga kvinnor Skeggs intervjuade om klass 
utgör inte kategorin funktionshinder en subjektsposition intervjupersonerna är 
fria att anamma eller frånsäga sig (2000, s 152). Den, liksom tillskrivning av 
kön, fick de sig tilldelad tidigt i livet och de livsvillkor som följer med dessa fick 
de på köpet. De så att säga äger inte positionen och har inte heller tillgång till 
hermeneutiska resurser för att diskutera dess innebörder.  

 
Sammantaget har kapitlets analys framkallat en bild av begränsade rum för 
vuxenskap och markörer som i andra sammanhang betraktas som signifikanta 
för en vuxen position är inte fullt tillgängliga. Det är inte självklart att både bo 
på gruppbostad och göra ett partnerskap offentligt endera genom att flytta 
samman eller gifta sig. Även föräldraskap omgärdas av villkor, föreställda och 
verkliga, bland annat i form av ensamhet och upplevelser av ifrågasatt 
föräldraskap.  

Parallellt med att flera av intervjupersonerna har relativt mycket fritid, i 
betydelsen fri från arbete, har flera av dem inte så mycket att fylla den med. 
Ansträngd ekonomi sätter vissa ramar, medan andra ramar uppstår av brist på 
personligt stöd eller mötesplatser. I det här materialet innebär att vara av 
kvinnligt kön en mer begränsad situation än manligt. Männen har via datorer, 
fordon, ”svaga sociala band” större tillgång till sociala kontakter. Därför är det 
nästan symptomatiskt att den kvinna som har störst kontaktnät också har 
skrivna rutiner om när och hur ofta man kan vara social.  

På olika sätt framställa arbete som centralt, det skapar struktur i vardagen 
och ger mervärden i form av sociala kontakter och meningsfull tillvaro. Även i 
relation till detta område visar analysen att intervjupersonernas situation 
inrymmer aspekter av kontroll och disciplinering. Det arbete de har tillgång till 
är samtidigt välfärdsstatligt distribuerat stöd, vilket innebär att logiker från två 
kontexter möts. I skärningspunkten mellan dessa uppstår en särskild situation 
med inre självmotsägelser. En sådan är att arbete ses och behandlas som 
värdefullt men individuella insatser värderas inte med lön eller status, inte heller 
ingår något skydd mot oro angående arbetets varaktighet. Intervjupersonerna 
har inte tillgång till de hermeneutiska resurser som behövs för att tolka sin 
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situation utifrån att deras arbetssituation är konstituerad av en 
rättighetslagstiftning där frivillighet och självbestämmande är ledande principer. 
I kapitlet har en bild av att intentionen att sträva efter att ”den enskilde får 
möjlighet att leva som andra” (Lewin 2011, s 36; SFS 1993:387) tenderar leda 
till normalisernade praktiker där intervention, kontroll och disciplinering ramar 
in handlingsutrymmet för att göra sig som vuxen vuxit fram.   
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10  

Villkorat vuxenskap - Sammanfattande diskussion 
och reflektioner  

Efter att ha utforskat kategoriseringsordningar och olika arenor är det nu dags 
att föra en sammanfattande diskussion där avhandlingens huvudsakliga 
analytiska fynd ska presenteras. Vi återvänder först till själva utgångspunkten: 
att beskriva och analysera levd erfarenhet av de sociala kategoriseringarna 
intellektuellt funktionshinder, kön och ålder såsom den förmedlats av tretton 
medelålders kvinnor och män. Flertalet av intervjupersonerna har under lång 
tid och i stor omfattning tagit del av institutionellt organiserad omsorg som 
särskola, gruppbostad och daglig verksamhet. Detta, att befinna sig och sedan 
lång tid befunnit sig inom handikappomsorg innebär också att ha varit 
omgärdad av institutionella villkor för vilket slags liv som kan levas. Under 
intervjupersonernas livstid har handikappomsorgen som samhällelig institution 
förändrats från utpräglat särskiljande till alltmer inkluderande omsorgsformer. 
Från ett synsätt där man har varit ”inskriven i omsorgerna” till ett där man har 
rätt till stöd som ska ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet” (SFS 1993:387).  

Full delaktighet i samhällslivet – eller en vardag inom avgränsat utrymme? 
Föregående kapitel har visat att funktionshinder som kategoriseringsordning 
bär med sig trögföränderliga tillskrivningar som ramar in vardagsliv och skapar 
särskilda förutsättningar för hur ålder och kön kan göras. Förutsättningar som 
tas förgivna och därmed också reproduceras av alla inblandade. Men även om 
social verklighet i många avseenden är trögföränderlig innebär det inte att 
ordningar är statiska. Flera studier har pekat på att det just nu sker spännande 
förändringar inom funktionshinderområdet, och att det framförallt inom de 
yngre generationerna håller på att utvecklas nya förhållningssätt till både 
kategorisering och till att ha stöd (jfr Molin 2004a, 2008; Ringsby Jansson & 
Olsson 2006; Ineland, Molin & Sauer 2009; Olin & Ringsby Jansson 2009). 

Detta var också en av anledningarna till att referensgruppen kontaktades. 
Genom att samtala med dessa yngre personer, lyssna till deras erfarenheter och 
analysera de två uppsättningarna intervjuutsagor jämsides med varandra 
framstod det som angeläget att studera den medelålders gruppens utsagor 
genom att uppmärksamma vilka föreställningar och diskurser de använder och 
inom vilka strukturella villkor de talar. Allt eftersom analysen fortskred 
utkristalliserades två fenomen av betydelse: generation och tillgång till 
hermeneutiska resurser.  
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Att genom intervjuer studera levd erfarenhet av tre kategoriseringsordningar 
innebär att vissa aspekter träder fram medan andra står tillbaka. Andra 
metodologiska val hade format en annan avhandling, och jag kan bara tala om 
just den här avhandlingen. Tolkningsramar och hermeneutiska resurser har 
kommit att bli något av nyckelbegrepp i den använda analytiska ramen, en ram 
som till stor del vuxit fram utifrån frågor och teman som emanerat ur 
analysarbetet.  

De tre sociala kategoriseringarna, funktionshinder, ålder och kön, har 
vardera tilldelats ett kapitel – som om det skulle vara möjligt att hålla dem isär. 
Även om analyskapitlen försökt avtäcka kategorierna ett efter ett har detta 
tillvägagångssätt mynnat ut i komplexitet snarare än renodling. De olika 
kategoriseringsordningarna påverkar och påverkas av och med varandra, och är 
tätt inflätade med varandra i komplexa och inte alltid förutsägbara mönster (jfr 
Staunæss 2003; Lykke 2005; McCall 2005; Meekosha 2006; Andersson et al. 
2011). Som kollektiva tillhörigheter är funktionshinder, kön och ålder på en 
nivå alltid tillstädes, men jag tänker mig att, likt hur Laz (1998) diskuterar ålder, 
att ingen av dem alltid är ”on display” eller lika relevant i alla situationer. Det är 
som om de utgör olika sidor av tredimensionella lameller i en slags imaginär 
persienn, beroende på hur lamellerna vinklas framträder de olika skarpt och 
sammanhängande.  

För att besvara den första av de övergripande frågeställningarna: På vilka sätt 
kommer de sociala kategoriseringarna funktionshinder, kön och ålder till uttryck i 
intervjuutsagorna? sammanfattas nedan några huvudsakliga fynd i kapitel sex till 
åtta.   

 

Social kategorisering som villkor för vardagen  

Funktionshinder, kön och ålder kan alla förstås som genomgripande och 
multidimensionella begrepp. Betraktade som sociala kategoriseringsordningar 
finns det flera likheter mellan dem, de bär med sig kulturella och normerande 
tillskrivningar och de fungerar som organiserande principer för tillträde till olika 
arenor och för tillgång till status och resurser. De kan också alla betraktas som 
seriella kollektiviteter till vilka individer tillskrivs tillhörighet, en tillhörighet som 
ges och tas olika betydelse i olika sammanhang (jfr Young 1997/2008).   

Det som skiljer de tre är hur de förstås som kategoriseringar. Ofta betraktas 
kategorisering av kön utifrån idén om en dikotom uppdelning mellan två kön 
(jfr Conell 2002; Moi 2005) vilket också funktionsnedsättning ibland tenderar 
att göras (jfr Söder 1999; Hydén, Nilholm & Karlsson 2003; Sandvin 2008; 
Söder & Grönvik 2008) medan ålder får en särställning (de los Reyes & 
Mulinari 2005). En dikotom förståelse funktionshinder implicerar att finns ett 
ha/vara eller inte. Men funktionsnedsättningar kan liksom ålder förstås utifrån 
en mer ”glidande” dimension, funktionsförmågan varierar över livet och i olika 
situationer i relation till vad som krävs av den. Likaså kan kön förstås mer 
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pluralistiskt än som två varandra uteslutande kategorier: det finns många olika 
sätt att vara kvinna respektive man, och många uttrycksformer för femininitet 
och maskulinitet (West & Zimmerman 1987; Holm 1993; Connell 2005).  

Även på ålder kan man anlägga en annan förståelse än att den skulle vara 
unik för varje år som går, dels kan ålder delas i kohorter och dels i större 
kategorier (jfr Närvänen 2009; Andersson et al. 2011). De avgränsade 
ålderskategorierna barn, ungdom och ålderdom relateras alla till vuxendomen, 
en fas som därmed framträder som om den vore central. Det har inneburit att 
de omkringliggande åldersfaserna har konstruerats och studerats utifrån vad de 
inte är eller tillskrivs, ett vuxenskap. Var för sig bär konstruktionen av de andra 
livsfaserna med sig olika föreställningar som i och för sig differentierar dem 
från varandra samtidigt som de sammanförs genom ett föreställt inte-skap. På 
samma sätt har funktionshinder administrativt definieras utifrån inte tillräcklig 
funktionsförmåga (jfr Priestley 20003a; Sandvin 2008). Men det som skiljer 
ålder som kategoriseringsordning från både kön och funktionshinder är att de 
olika ålderskategorierna bär med sig en immanent ordning som positionerar 
kategorierna i relation till varandra (Andersson et al 2011, s 33). Samtidigt kan 
denna ordning inte förstås som en enkel hierarki där de tillmäts en stigande 
status, ålder förstås situationellt och kontextuellt vilket betyder att en person i 
en viss åldersfas eller ålder i en viss situation kan bedömas vara ”för gammal” 
och i en annan ”för ung” (Andersson et al. 2011, s 74).  

I det nämnda inte-skapet träder Normaten fram, den kroppsligt och 
intellektuellt funktionsfullkomliga gestalt från vilken inte bara personer med 
nedsatt funktionsförmåga utan också kvinnor samt äldre differentieras ut (jfr 
Garland-Thomson 1997; Söder & Grönvik 2008, s 19). Det innebär att 
normaten finns som en slags skuggestalt i framställningarna av alla de tre sociala 
kategoriseringar som är studerade här.  

 

Funktionshinder – förnekat eller fördolt? 
Avhandlingen har bland annat närmat sig innebörder av funktionshinder som 
kategori genom att undersöka och beskriva hur intervjupersonerna själva 
förhåller sig både till begreppet och till att ta del av omsorgens praktiker. Inom 
den medelålders gruppen har de flesta sedan barndomen haft stöd och service 
och flertalet av dem framställer också daglig verksamhet och gruppbostad som 
självklara och förgivettagna institutioner i vardagen. Samtidigt tar de avstånd 
från eller undviker att diskutera detta i termer av att de själva har en 
funktionsnedsättning av betydelse. De menar att personer med 
funktionsnedsättningar har större och mer genomgripande svårigheter än vad 
de själva har, och utgör de andra, en kategori de inte kan identifiera sig med (jfr 
Goffman 1971/1990; Chambon, Irving & Epstein 1999; Solvang 2000b). Detta 
skulle kunna tolkas i termer av förnekande då funktionsnedsättningar 
förknippas med en stigmatiserad icke-normalitet, och för att det framstår som 
mer gynnsamt att försöka passera som normal (jfr Edgerton 1971; Goffman 
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1971/1990; Munck 2005). Jag menar att för att förstå intervjupersonernas 
förhållningssätt behöver också omgivningens undvikande av att benämna och 
tala om funktionsnedsättningen inkluderas. I kapitel sex visades med flera 
exempel att intervjupersonerna menade att ingen talat med dem om vare sig 
funktionsnedsättning eller hur det kom sig att de bodde på gruppbostad 
respektive arbetade i daglig verksamhet (se också Nilsson 2011). Detta 
illustrerades också med hur ord som att ”vara annorlunda” och ”avundsjuka” 
erbjudits som redskap för att tolka andra personers bemötande i relation till 
detta (jfr Baron, Ridell & Watson 1999).  

I de fall omgivningen undviker att tala med en om funktionsnedsättningen 
och vad som följer av kategorisering, till exempel särskola och daglig 
verksamhet, blir man hänvisad till att konstruera egna tolkningar för att för sig 
själv och andra förklara sina erfarenheter (Alcoff 2000; Fricker 2007). I en text 
om självupplevda erfarenheter, skriven av Nilsson (2011), framkommer att han 
förstod att han av någon anledning betraktades som annorlunda, som 
avvikande, men att han inte visste varför det var så. Nilsson beskriver det som 
att han behövde veta vad andra vet och diskutera detta med andra för att förstå 
sin egen situation. Också i referensgruppen betonades vikten av att komma 
samman och diskutera sina erfarenheter för att komma underfund med hur de 
skulle kunna förstås. Detta tolkades som att tankegemenskaper kan utveckla 
och tillgängliggöra nya hermeneutiska resurser och ge möjlighet att tolka 
tidigare och kommande erfarenheter på ett nytt sätt (jfr Gustavsson 1999; 
Fricker 2007). Med andra tolkningsramar ges också andra möjligheter att 
positionera sig och sätta sig till motvärn i situationer där autonomi eller andra 
värden sätts på spel (jfr Bartky 1990; Young 1990; Svensson & Tideman 2007).  

För de medelålders intervjupersonerna, framförallt de som har flera LSS-
insatser, utgör funktionshinder ingen subjektsposition de är fria att använda 
eller frånsäga sig, den har blivit dem given genom att de tillskrivits tillhörighet 
och tidigt i livet hänvisats till ett relativt avgränsat samhällsområde (jfr Barron 
2008; också Skeggs’ 2000 diskussion om att tillskrivas klasstillhörighet). Det var 
denna kategorisering som gjorde dem till mottagare av välfärdsstatliga insatser 
som gruppbostad och daglig verksamhet, förvisso i flera avseenden ett både 
nödvändigt och önskat stöd, men kategoriseringen har också en annan sida. 
Den accentuerar frågor om normalitet respektive avvikelse, om strukturer och 
institutionella villkor, frågor där samhällets sätt att förhålla sig till olikhet 
belyses (jfr Sandvin et al. 1998; Söder 1999, 2000; Priestley 2003a).  

Omsorgens praktik har genom historien bestått av särskiljande processer 
varigenom en vardag skild från många samhälleliga sammanhang iscensätts 
(Nirje 1969/2003; Tideman 2000b; Tøssebro 2004; Svensson & Tideman 
2007). Vardagen där, som andra vardagar, underlättas av det igenkännbara och 
förutbestämda och institutionaliseras genom typifierade och rutiniserade 
handlingar (Berger & Luckman 1966/1991; Gubrium & Holstein 2001). I en 
vardag där en grupp människor, de anställda, söker upprätthålla ”normala” 
beteenden och livsmönster för en annan grupp, de som har handikappomsorg, 
får rutiner och överenskommelser en än mer institutionaliserande funktion (jfr 
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Sandvin et al. 1998; Söder 2000, s 45). Det är runt rutiner vi hänger upp det 
dagliga arbetet, och på så sätt strukturerar och formar rutiner vardagens praktik. 
I dessa skeenden inryms dimensioner av kontroll och disciplinering (Sandvin et 
al. 1998; Söder 2000). Detta behöver inte tolkas så av de inblandade eller ens 
ske särskilt högljutt, likafullt medför det en miljö där dess medlemmar 
socialiseras, bland annat avseende självkontroll (jfr Young 1990). Vi alla 
socialiseras till att bli de vi är, fenomenologiskt skulle det kunna uttryckas som 
att vårt sätt att leva i världen formas genom världens sätt att leva med oss (jfr 
Moi 1997, s 112).  

Men vad är ”normalt”? Det som framstår som normalt är det vi tar för 
givet, en nästintill intuitiv känsla av vad som avses med normalt – eller kanske 
framförallt vad som framstår som icke-normalt (Berger & Luckman 1966/1991; 
Canguilhem 1989). I handikappomsorgens verksamheter har normalitet också 
en annan dimension, förutom att tas för given utgör det också ”ett medvetet 
rationellt projekt – en strävan efter att lägga livet tillrätta så att det blir så lite 
avvikande som möjligt” (Söder 2000, s 45). Det arbete som föds ur denna 
samtidighet, normaliseringsarbetet, kännetecknas av att både ge 
handlingsutrymme och uppmuntra självbestämmande och att rama in detta 
utrymme och avgränsa självbestämmandet till särskilda områden (Folkestad 
2000b; Söder 2000). Genom analyskapitlen har detta diskuterats i termer av 
reglerade aktiviteter och internaliserad kontroll. 

I min tolkning innebär det att intervjupersonerna tillskrivits en särskild 
situation, en funktionshindersituation. Denna situation både omfattar och går 
utöver vad den faktiska funktionsnedsättningen innebär, vi har också sett hur 
den påverkar de två andra kategoritillhörigheterna som är aktuella här. 

 

Göra kön inom institutionella villkor  
Enligt flera studier skymmer funktionshinderidentifiering tillskrivning av 
bekönad identitet (jfr Barron 1997, 2002; Helmius 2004; Traustadóttir & 
Kristiansen 2004; Thomas 2006; Malmberg 2009). Det är som att kön ”glider 
undan”, tar andra eller tredjeplats i kategoriseringsordning. Bland annat brukar 
levnadsvillkor för personer med intellektuella funktionsnedsättningar beskrivas 
som könsneutrala, att de skillnader i livsvillkor som anses höra samman med 
kategorisering avseende kön inte är lika signifikanta för personer som tar del av 
handikappomsorg som det är inom totalbefolkningen i övrigt. Umb-Carlsson 
och Sonnander (2006) beskriver det som att personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar riskerar att bli bemötta som könsneutrala personer. Det 
visade sig att det inom verksamheterna också finns en könsdifferentierad logik, 
bland annat vid ”val” av arbete och kontaktperson. Som framkommit av kapitel 
sju i denna avhandling kan intervjupersonernas situation beskrivas som att kön 
å ena sidan är osynliggjort och att den å andra sidan är genomsyrad av 
traditionellt stereotypa könsmönster.  
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Sandvin et al. (1998) menar att gruppbostaden som arbetsplats utgör en 
arena där föreställningar om kön konstitueras och vidmakthålls. En aspekt av 
detta är att det företrädesvis är kvinnor som arbetar inom handikappomsorg, 
liksom inom annan omsorg om människor (jfr Nilsson Motevasel 2002; 
Andersson 2007b; Wærness 2007; Ahnlund 2008; www.skl.se), men att manlig 
personal oftare tilldelas ledande positioner inom personalgrupper (Sandvin et al. 
1998). I dessa processer har traditionella synsätt på kvinnor som servicegivare 
och husmödrar betydelse (jfr de Beauvoir 1949/2006; Hirdman 2003).  

En övergripande fråga genom kapitlet avseende kön är i vilken mån 
intervjupersonerna tar del av multipla mönster för hur kön kan göras (jfr West 
& Zimmerman 1987; Connell 2002). Analysen visade dock att 
intervjupersonerna i interaktion med signifikanta och generaliserade andra 
(re)producerar relativt traditionellt stereotypa könsroller. Ett sätt att göra kön 
var att accentuera skillnader mellan kvinnors respektive mäns egenskaper och 
yttre attribut. Ett annat var att beskriva sig själv som hemmahörande eller 
speciellt kompetent i relation till traditionellt bekönade arenor. Studiens 
kvinnor förlägger uttryck för kompetens till hushållet och skötseln av de sysslor 
som ingår i vardagens reproduktiva sfär, medan arbetsplatsen i högre 
utsträckning förefaller vara männens arena  

Analysen visade vidare att gruppen män, i relation till gruppen kvinnor, har 
större tillgång till lokal offentlighet, både i form av rörlighet inom stadens rum 
och i form av sociala band utanför handikappomsorgen. Kvinnor har 
traditionellt tilldelats snävare livsutrymmen, bland annat som utslag av omsorg 
och kontroll (jfr de Beauvoir 1949/2006; Young 1990/2008; Hirdman 2003). 
Young (1990/2008) menar att flickor inte uppmuntras till att använda sin 
kropps fulla potential i förhållande till det socio-spatiala rummet, och att det 
leder till att många kvinnor i högre utsträckning än många män rör sig 
försiktigare. Med tanke på de här aktuella kvinnornas generationstillhörighet är 
det, menar jag, en rimlig tolkning att de inte har uppmuntrats till att ta plats i 
stadens fysiska rum, inte uppmuntrats och stöttats att ta sig igenom cyklandets 
initiala svårigheter respektive uppmuntrats att knyta sociala band med personer 
i den lokala offentligheten. Detta kan ses som en aspekt av omsorgsarbetets 
funktion, att värna och skydda personer mot risk att göra sig illa eller utnyttjas 
(jfr Lewin 2011, kap 7), och att detta sammanfaller med föreställningar om 
kvinnor som generellt mer utsatta och sårbara (jfr Bartky 2000; Young 2000). 
Det kan också ses som ett beskydd som får paternaliserande och begränsande 
konsekvenser  

Den kvinnliga kroppen och sexualiteten har traditionellt förknippats med 
aspekter av kontroll och beskydd, ett förhållande som i än högre utsträckning är 
giltigt för kvinnor med funktionshinder. I det här materialet var det bara en av 
kvinnorna som explicit talade om sexualitet och reproduktion. Hennes 
berättelse pendlar mellan avståndstagande till sexuella handlingar och en önskan 
om att se sexig ut. Kvinnan talar också mycket om skydd: mot graviditet och 
sjukdom men också hur hon ska skydda sig mot ovälkommen sexuell 
uppmärksamhet. Kvinnan menade att hon med åren lärt sig att bättre avvisa 
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sådana närmanden, lärt sig att säga nej med eftertryck. Analysen visade hur 
kvinnan förhöll sig å ena sidan till en sexualmoralisk diskurs fylld av omsorgens 
röster, och å andra sidan till idéer om att disciplinera kroppen för att nå sin 
idealbild. En av analysens slutsatser är att sexualitet är ett komplext fenomen, 
och att det inte är lättare att förstå sig på om och när redskap för att tolka 
sexualitetens olika aspekter inte finns tillgängliga.  
 

Tystnad och ungdomsideal omgärdar ålder och åldrande 
I avhandlingens åttonde kapitel diskuterades ålder och ålderspositionering 
utifrån begrepp som livsfas och förhandling. Genomgående talar 
intervjupersonerna om ålder som att den endera inte har någon betydelse 
alternativt att man inte är van att tala om ålder. Genom analysarbetet blir det 
ändå tydligt att ålder genomsyrar vardagen vare sig man uppmärksammar det 
eller ej. Att till exempel ange ålder på sig och andra i relation till olika händelser 
är ett sätt att biografiskt strukturera beskrivningar av händelser och 
erfarenheter. Här belystes också uppfattningar om att ålder kan vara så 
stigmatiserat att man helst bör undvika att tala om den. En liknande 
uppfattning uttrycktes också av några personalgrupper som respons på 
reflektioner över att det inte förekom ”medelåldersprat” eller andra åldrande-
reflektioner bland intervjupersonerna. Ur personalens respons framträdde en 
bild av att de menar att deltagare i dessa verksamheter bör förskonas från 
”åldersnojor” och oro över åldersförändringar. Sätter man detta i relation till 
uttryck som ”eviga barn”, omogenhet och liknade där föreställningar om 
personer med intellektuell funktionsnedsättning som icke-vuxna framträder, 
kan detta undvikande tolkas som en kollektiv osäkerhet om vad ålder utöver en 
kronologisk dimension innebär för kategorin intellektuellt funktionshindrade.  

I kapitel åtta framkom också en uttalad idealisering av ungdom och 
ungdomlighet (jfr K. Lövgren 2009), vilket bland annat kom till uttryck som 
önskemål att inte bli äldre eller bibehålla ett ungdomligt yttre. Detta tema 
inkluderade också idéer om friskvård, och intervjupersonerna diskuterar 
utförligt vikten av att via hälsosam mat och motion sköta sin kropp så att den 
håller länge. Detta är fenomen som känns igen från flera andra studier om 
åldrande och äldre (jfr Featherstone & Wernick 1995; Öberg & Thornstam 
2001; Jönson 2012), dock skiljer sig det här materialet något från dessa och 
liknande studier. I intervjuutsagorna återfinns inga anspråk på ett aktivt 
pensionärsliv innehållande resor, mer tid för umgänge med andra eller vara 
mor- respektive farföräldrar (detta i relation till de fäder som ingått i studien). 
Inte heller uttrycks anspråk på bättre, mer utvecklat och individualiserat stöd 
och service när kroppens åldrande medför förändrade behov (jfr Jönson 2012). 
Detta diskuterades i relation till att inte tillhöra konsumtionssamhällets 
målgrupper (Blaikke 2006; Calasanti & Slevin 2006; Jönson & Taghizadeh 
2006), och att den här aktuella gruppen inte är vana att ställa krav för egen del. 
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Istället såg de framför sig att i framtiden kunna ta del av samhällets ordinarie 
äldreomsorg, ha hemtjänst, bo på ålderdomshem eller liknande.  

Att uppmärksamma med tiden uppkomna kroppsliga och mentala 
förändringar hos sig själv och andra, och tolka dessa som tecken på åldrande 
görs ofta genom att ta del av fotografier, umgänge med andra generationer eller 
i samtal där ålder behandlas (Laz 1998; Öberg & Tornstam 2001; Rexbye & 
Povlsen 2007). I kombination med ovanstående undvikande av att tala om ålder 
innebär intervjupersonernas relativt små och åldershomogena nätverk relativt få 
tillfällen att kontrastera egna upplevelser av åldersrelaterade förändringar med 
andras. Även för de personer som har och framförallt har haft relativt större 
nätverk så förändras också dessa över tid, anhöriga går bort och personal går i 
pension (jfr Bigby 2008). I ett samhälle som genomsyras av ungdomlighetsideal 
och rent av ett åldrandemotstånd erbjuds få diversiva representationer av vad 
det kan innebära att bli äldre (Blaikke 2006; Calasanti & Slevin 2006; Jönsson & 
Lundin 2007; K. Lövgren 2009).  

Det här är intressant då det är ytterligare ett exempel på hur 
intervjupersonerna förhåller sig till i samhället cirkulerande föreställningar om 
vad ålder och åldrande innebär. Ett normerat livslopp, där handlingar och 
förhållningssätt bedöms som varande on-time eller off-time, utgör en 
övergripande tolkningsram, samtidigt har analysen visat att vissa aspekter av 
denna framträder mer än andra, t ex ungdomsideal, ansvar för att sköta sin 
hälsa och att senare i livet vara i samma situation som andra äldre avseende 
omsorg. Andra aspekter, som åldrandets relativa frihet återfinns däremot inte.  

För att närmare kunna samtala om ålder och livsfaspositioner användes en 
tänkt livslinje innehållande livsfaserna barndom, ungdom, vuxen och ålderdom. 
Intervjupersonerna positionerade sig längs denna genom att föra en slags 
förhandling, jämföra och kontrastera sig själv utifrån erfarenheter och 
diskursiva föreställningar om vad framförallt ungdomstid och ålderdom torde 
och borde innebära. Den ungdomstid de förhandlade mot var en fas i livet 
beskriven som fyllt av nöjen, kompisar och att ”nattsudda”. Under 
förhandlingarna blev det tydligt att den ungdomstid de beskrev hade de själva 
inte erfarenhet av, de hade av olika anledningar levt ett annat slags ungdomsliv. 
Den beskrivna ungdomstiden anslöt sig till andra vanliga föreställningar om vad 
ungdomar i allmänhet gör och hur de lever, föreställningar som tjänar som 
ställföreträdande erfarenheter (jfr Keat & Urry 1975; Kalman 1999).  

Den andra fasen som valdes bort, ålderdomen, förknippades med 
skröplighet och men framförallt en befarad sysslolöshet då de inte längre skulle 
ha arbetet att gå till. Även i den förhandlingen hade erfarenheter betydelse då 
de som hade kontakt med äldre generationer gav en mer diversierad bild av 
åldrande, de hade fler möjliga konstruktioner av åldrande personer att förhålla 
sig till (jfr Hockey & James 2003).  

Alla, med ett undantag, landade i placera in sig i vuxenpositionen till vilken 
karakteristika som självständighet, kompetens och att själv ha kontroll över sitt 
liv relaterades. Analysen visade dock på flera situationer där socialt 
handlingsutrymme och självbestämmande var satt på spel, om än det inte 
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tolkades som så av intervjupersonerna. Istället användes beskrivningar av 
reciprok omsorg och argument som betonade ”snällhet” för att förklara 
händelser som också skulle kunna tolkas som inskränkt autonomi.  

Detta diskuterades i relation till hur arbetet för att främja ”normala 
livsmönster” också innefattar aspekter av förgivettagna och förgivetgjorda 
förutsättningar. Med det senare avses en kultur där rutinisering skapar en 
vardag utan reella valmöjligheter, eller ens föreställningar om att det skulle 
kunna finnas ett val. Att det skulle kunna vara annorlunda. Analysen visade att 
strukturella villkor begränsar enskildas ekonomiska, kulturella, sociala och inte 
minst hermeneutiska resurser, för att formulera och upprätthålla framtidsplaner 
och andra val avseende identitet och sätt att leva (jfr Young 1990; Baron, Ridell 
och Wilson 1999).  

Flera av dessa strukturella villkor kan härledas ur förgivettaganden om 
intellektuellt funktionshinder, och genom att försöka avtäcka dessa kan vi få 
syn på förgivetgjorda förutsättningar för att vara-i-världen. Med det är det dags 
att vända fokus till avhandlingens andra övergripande frågeställning: Hur kan 
intervjupersonernas berättelser om levd erfarenhet av de sociala kategoriseringarna i relation 
till arenor som arbete, familj, fritid och marknad förstås? 

 

Villkorad vardag formar villkorat vuxenskap 

Analysen i kapitel åtta och nio visade genom ett flertal illustrationer att 
positionering som vuxen föregås av förhandlingar utifrån uppfattade normer 
och förväntningar inbäddade i den sociala konstruktionen av vuxendom och 
tillgängliga resurser. Analysen visade att intervjupersonernas vuxengörande på 
olika sätt är anvisat begränsade och begränsande rum. Rum vars ”väggar” och 
”tak” består av institutionella villkor färgade av föreställningar om vad som är 
möjligt och passande för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
 

Göra sig som vuxen inom familjeliv och fritid  
Fritid, i betydelsen den fria tiden, är å ena sidan väl tilltagen i form av tid, och å 
andra sidan reglerad och villkorad av brist på andra resurser. I utsagorna 
framställs en fritid där det läggs stort fokus på reproduktiva sysslor och 
förberedelser för arbetsveckan, och för flera personer framstår helgen som tid 
av ensamhet, som tid som helst ska passera i väntan på veckan. Också en 
begränsad ekonomi sätter vissa ramar för det slags fritidsliv man kan utöva, få 
sociala kontakter, brist på personligt stöd och mötesplatser sätter andra. Brist 
på personligt stöd yttrade sig bland annat i att inte komma iväg på önskade 
aktiviteter, såsom fiskeutflykter, rekreation eller, som det visade sig, möta 
svårigheter med att utöva sin religion på det sätt man önskar.  
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De sociala kategoriseringarna kön och ålder kommer till uttryck i relation till 
fritid på olika sätt, och ska jag i huvudsak diskutera två sådana. Vad gäller ålder 
och fritid är en av de aktiviteter som står tillbuds för intervjupersonerna, vara 
på fritidsgården, bryter mot hur vi vanligen uppfattar att den verksamheten är 
riktad. Så som intervjupersonerna beskriver både besöken på fritidsgårdarna 
och de aktiviteter de tar del av, att pyssla, fika, och träffa kompisar, 
överensstämmer dessa väl med beskrivningar av fritidsgårdar riktade till yngre 
personer. Historiskt finns det belägg för att fritidsgårdsverksamheter riktade sig 
mot en bred åldersgrupp, men i takt med att ungdom som kategori getts större 
betydelse har fritidsgårdens målgrupp förändrats, och framförallt krupit ned i 
åldrarna. Vid en översikt av ett antal kommunala hemsidor visade det sig att i 
några kommuner var fritidsgårdsverksamhet öppen för personer upp till 25 år 
men jag skulle vilja påstå att det är ovanligt. Betydligt vanligare är att 
verksamheten riktar sig till mellan- och högstadieelever eller ungdomar upp till 
18 år. Översikten visade också att det finns en tendens att de fritidsgårdar som 
har verksamhet ”för alla”, en ofta använd eufemism för att markera att 
verksamheten också vänder sig till personer med funktionsnedsättningar, har en 
högre åldersgräns. För yngre barn erbjuder fritidsgård, med dess närliggande 
begrepp, fritidshem, aktiviteter vid sidan av skoldagen och som en slags 
”åtgärd” eller intervention för att i preventivt syfte motverka problem.  

Vad gäller den sociala kategoriseringen kön visade analysen att 
huvudgruppens kvinnor lever i en mer avgränsad situation än studiens män. 
Kvinnorna har mindre tillgång till det jag benämnt som stadens rum, det är 
också de som i högre utsträckning talar om uppmaningar att skynda hem, som 
om stadens gator och rum inte är något för dem. Männen å andra sidan har 
större rörelseutrymme och frihet, något som bland annat yttrar sig i att de är 
involverade i fler aktiviteter och har fler sociala kontakter utanför den närmaste 
sfären.  

Detta har tolkats i termer av att det är kulturella föreställningar avseende 
kvinnors sårbarhet som kommer till uttryck. Kvinnorna beskriver på olika sätt 
hur de aktar sig för att komma till skada, avstår från att gå ut och undviker vissa 
sammanhang. Genom dessa uttalanden ljuder röster om omsorg och vikten att 
värna. Kvinnorna tar sig an världen med återhållen intentionalitet, återhållen 
genom tidigt internaliserade normer om kvinnligt rörelseutrymme. Det är det 
mindre, hemmets rum, som de fått sig tilldelat, det är också det som de gör till 
sin arena. Det här är inget medvetet val, enligt de Beauvoir (1949/2006) och 
Young (1990/2008) kan vi se det som följande på den socialisering som följer 
på att vara född till kvinnligt kön. När tillskrifter om den sårbara kvinnan 
sammanfaller med tillskrifter om funktionshinder verkar det som att den fria 
rörelsen ut mot världen inskränks än mer.  

Att ingå partner- och föräldraskap kan beskrivas som så signifikanta 
vuxenmarkörer att dessa handlingar konstituerar själva vuxenvarandet (jfr 
Priestley 2003a; Sandvin 2008). Analysen visade dock att det alls inte är 
självklart för den som bor på gruppbostad att offentliggöra och legitimera ett 
partnerskap, endera genom att flytta samman eller gifta sig. Elisabeth och Leifs 
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situation illustrerade hur olika hinder satt stopp för deras planer om att 
tillbringa mer tid tillsammans med sin partner. Att inte beredas möjlighet att 
fullfölja planer om giftermål kan tolkas i termer av att tillskrifter följande 
funktionshinder ställer sig i vägen och utgör hinder för att fullt ut kunna 
realisera sin idé om vuxenskap, och därigenom befinna sig i en underordnad 
strukturell position (jfr Young 1990, s 53-60). 

 

En motsägelsefull arbetssituation  
På många olika sätt framställdes arbete som centralt för intervjupersonerna, 
bland annat genom att arbete skapar struktur i vardagen och ger mervärden i 
form av sociala kontakter och meningsfull tillvaro (jfr Antonsson 2002; Edgell 
2006; Munthe 2008; Lindqvist 2009; Olsen 2009). Även i relation till detta 
område visar analysen att intervjupersonernas situation inrymmer aspekter av 
reglerade aktiviteter och internaliserad kontroll. I det nionde kapitlet 
diskuterades också några av de motsägelsefulla situationer som uppstår i den 
skärningspunkt där omsorgslogik möter en logik hämtad från den öppna 
arbetsmarknaden (jfr Olsen 2009).  

Intervjupersonernas arbete är samtidigt arbete och en välfärdsstatlig insats 
som bygger på en idé om att det är bra för människor att ha något att 
sysselsätta sig med (jfr Antonsson 2002; Lindqvist 2009). Denna insats uppges 
vara frivillig och en rättighet för den som så önskar. Samtidigt verkar det finnas 
mycket begränsat utrymme att avsäga sig rätten till arbete inom daglig 
verksamhet, både på grund av att övriga verksamheter är organiserade så att det 
förutsätts att de personer som behöver stöd i vardagen befinner sig på 
arbetsplatsen under dagtid. Men också för att ha ett arbete är i sig en institution 
förknippad med mervärden och budskapet om att det är viktigt att arbeta och 
att inte ligga samhället till last genomsyrar publika samtal.  

Intervjupersonernas skildringar av sin arbetssituation inkluderar en stark 
moraluppfattning avseende arbete, och de beskriver hur de förhåller sig till 
uppfattade krav om skötsamhet, flit och ansvar. Det är mot den bakgrunden de 
konstruerar sig själva som ”accountable”, personer som uppfyller viktiga 
moraliska värden enligt en logik hämtad från lönearbetsmarknaden. Denna 
logik kan också knytas till den oro över att förlora arbetet som många ger 
uttryck för. De förhåller sig till krav om att sköta sitt arbete för att inte förlora 
det, ”få sparken” och till skeenden på den ekonomiska marknaden, som till 
exempel lågkonjunktur och höga arbetslöshetssiffror. Denna marknad är de 
dock i många avseenden redan exkluderade ifrån då deras arbetsinsats inte ingår 
i marknadens tjänst- och löneutbyte. De tar istället del av ett välfärdsstatligt 
transfererings- och omsorgssystem som ska tillförsäkra dem rätten till 
”möjlighet att leva som andra”. Intervjupersonernas oro över att även deras 
arbetsplatser kommer att läggas ned eller omvandlas blir mer förståelig mot 
bakgrund av att samhälleliga transfereringssystem (alltmer) utmanas av 
samhälls- och marknadsekonomiska överväganden.  
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På flera sätt kan arbete sägas utgöra ett nav inte bara för vardagens struktur 
utan också för samhällelig strukturering. Young uttrycker det som att position i 
relation till arbetsmarknaden har ”far-reaching consequences for the lives of 
individuals and the constraints and opportunities they face” (Young 2005, s 22). 
En konsekvens är den position som följer av exkludering från 
arbetsmarknaden, vilket Young beskriver som marginaliserad: ”marginals are 
people the system of labour cannot or will not use” (1990, s 53). Hon menar att 
gruppen personer med funktionshinder, liksom en allt större andel av 
befolkningen i västvärlden, ställs utanför en produktiv delaktighet i samhället.  

Marginalisering sker inte bara i relation till arbetsmarknaden, då med den 
marginaliserade positionen också följer, enligt Young (1990), en kulturell och 
materiell snedfördelning. Denna snedfördelning, menar hon, har de flesta 
länder i väst identifierat och genom fördelningspolitiska åtgärder försökt lindra, 
men inte utjämnat. Förutom detta har hon identifierat två andra orättvisor som 
följer av marginalisering: 1) att tillhandahållande av välfärdsinsatser skapar 
orättvisor i sig genom att beröva dem som är beroende av dessa en del av de 
fri- och rättigheter som omfattar andra, samt 2) att även när den materiella 
fattigdomen lindras genom olika insatser så innebär marginalisering att 
möjligheterna att utveckla personlig kapacitet i socialt erkända och värderade 
sammanhang förhindras eller försvåras (Young 1990). Detta kan sättas i relation 
till några av avhandlingens analytiska fynd.  

Enligt Young (1990) riskerar välfärdssystemen att ytterligare försvåra, utan 
att det på något sätt är avsiktligt, för personer som tar del av dess insatser. 
Systemen bär med sig och bygger på strukturer där människor riskerar att bli 
föremål för uppfostrande och nedvärderande attityder från de som beslutar om 
och förmedlar sådana insatser. Häri kan vi infoga normaliseringsarbetet såsom det 
beskrevs av Sandvin et al. (1998; se också Söder 2000). Att tillgängliggöra 
”normala” livsmönster för en grupp som bedömts inte kunna göra detta själva 
innehåller normativa antaganden om både gruppen om vad som är ”normala 
livsmönster”. Young menar att dessa strukturer uppkommer för att 
välfärdssystemen utgår från en orimlig individualistisk uppfattning som bygger 
på idéer om konkurrens och personlig framgång. Det hon framförallt kritiserar 
är att dessa idéer blundar för att beroende används som skäl för att beröva 
människor samma fri- och rättigheter som omfattar andra samhällsmedborgare 
då beroende i sig kan ses som ett grundläggande mänskligt villkor (1990, s 54-
55; se också Sennett 2007; Lewin 2011).  

I likhet med det Young (1990) beskriver som berövade fri- och rättigheter 
kan detta att utöva sin religiösa trosuppfattning på det sätt man önskar och att 
legitimera partnerskap, diskuteras som rättigheter. I FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, som Sverige år 2009 förband sig att följa, 
framgår att staterna har ett ansvar för att främja, skydda och övervaka 
förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättningar har lika tillgång 
till grundläggande mänskliga rättigheter (Regeringen 2009). En sådan rättighet 
är att få utöva sin trosuppfattning ensam eller i gemenskap med andra, enskilt 
eller offentligt. När Inga beskriver att hon hindras från att besöka gudstjänsten 
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kan det ses som en beskrivning av att hennes religionsfrihet inte främjas, 
alternativt att hon nekas religionsfrihet. Efter att ha träffat och samtalat (men 
inte just om detta) med delar av den personal som arbetar på hennes 
gruppbostad har jag fått uppfattningen om att de vill henne väl, att de inte 
medvetet vill kränka religionsfrihet, men att personalen befinner sig inom 
strukturella villkor som kan komma till uttryck på detta sätt. En inte alltför 
vidlyftig tolkning är att här finns en kombination av att personalstyrkan under 
helgen är reducerad och att fara på gudstjänst inte tolkas som ett led i 
religionsfriheten.    

Av artikel 23 i ovan nämnda FN konvention framgår att staterna ska 
säkerställa att ”personer med funktionsnedsättning i giftasvuxen ålder” ska 
erkännas rätt ”att ingå äktenskap” (Regeringen 2009). Såsom vi har tagit del av 
Leifs och Elisabeths erfarenheter framgår inte att någon direkt hindrat dem, 
men inte heller att någon har underlättat och berett väg för dem. Leif har 
uppfattat det som att det nog kanske inte varit tillåtet för honom och 
flickvännen att gifta sig, ett förhållande han retrospektivt beskriver som ”otur”, 
medan Elisabeth protesterar mot beslutet om att hon inte får flytta till 
pojkvännen. Även om Elisabeth, Inga och Leif inte identifierar detta som 
berövande av fri- eller rättighet kan det ses som ett utslag av hur institutionella 
villkor ramar in och begränsar deras handlingsutrymme. Ett handlingsutrymme 
som enligt analyskapitlen är satt på spel även i andra situationer, vare sig det rör 
sig om att spara ut håret eller ekonomiska transaktioner.  

Med den andra orättvisan avser Young (1990) att personer som är uteslutna 
från arbetsmarknaden också blir uteslutna från många socialt värderade 
sammanhang, och att de därigenom också får svårare att vinna socialt anseende 
och göra sina röster hörda. Young menar att dessa personer finner att de inte är 
efterfrågade eller att deras erfarenheter och resurser inte tas i anspråk av 
samhället. När två av intervjupersonerna, Anna och Kalle, beskriver hur på 
olika sätt försökt protestera mot nivån på habersättningen och andra villkor 
som följde deras arbetssituation, åskådliggörs också att den grupp de tillskrivs 
tillhörighet också tillskrivs få förhandlingsmöjligheter. Båda två ger också 
uttryck för resignation och att de går till arbetet trots att de upplever sig 
utnyttjade, detta då det arbete de har bedöms innebära andra mervärden.  

Detta kan sättas i relation till de anspråk på ett mer inkluderande och 
”avvikelse-tillåtande” bemötande som identifierats både hos referensgruppen 
och i andra studier där senare generationer av särskoleelever och 
funktionshindrade unga vuxna kommit till tals (se t ex Gustavsson 1999; Olin 
& Ringsby Jansson 2009; Söder 2011). Söder menar att med de nya 
generationerna av särskoleelever växer det också fram andra sätt att identifiera 
sig, och att de i större utsträckning ser sig som personer med rätt att delta i 
samhällslivet och med rätt att forma sin egen identitet och livsstil (se också 
Gustavsson 1999; Molin 2004a). Bland dessa unga utvecklas nya strategier för 
att hantera vardagen och interaktionen mellan funktionsnedsättning och 
välfärdsstatens stödsystem.  
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Bibby Ringsby Jansson och Sören Olsson menar att de ungas förändrade 
villkor hör samman med tre övergripande förändringar i välfärdssystem och 
samhälle: 1) att välfärdsstatens insatser relativt sett har minskat, 2) att ökad 
valfrihet och individuellt ansvar för att söka stöd och service har ersatt en 
tidigare mer generell handikappolicy, och 3) att traditioner tillskrivs minskad 
betydelse och ett allt större fokus på ett individualistiskt sökande efter vem man 
är och vill vara (Ringsby Jansson & Olsson 2006; jfr också Giddens 1997; Beck 
& Beck-Gernsheim 2002). Det skulle innebära att de yngre generationerna gör 
sig vuxna utifrån förändrade samhälleliga villkor (jfr Riley 1987).  

Men är det enbart en generationsfråga? I kapitel sex diskuterades relationen 
till funktionshindret bland annat som en fråga om generation, att yngre 
personer har ett annat sätt att förhålla sig till kategorisering och till 
handikappomsorg. Att de inte förnekar att de har en funktionsnedsättning men 
vägrar anpassa sig till att det i sig skulle innebära färre möjligheter för dem (jfr 
Ineland, Molin & Sauer 2009, s 115; Nilsson 2011; Söder 2011). Och i viss mån 
kan det ses som relaterat till generation, men inte bara i form av en 
åldersstrukturerad generation. Tidigare studier har också visat att det senaste 
decenniets särskolegeneration också är ”ny” i betydelsen att antalet barn och 
ungdomar i särskolan har ökat utan att antalet barn med det som tidigare var 
identifierat som intellektuell funktionsnedsättning ökat i samma omfattning (se 
Tideman 2006). Det innebär att nya grupper av barn och ungdomar går i 
särskola idag, grupper som tidigare inte skulle ha varit aktuella (Svensson & 
Tideman 2007; Ineland, Molin & Sauer 2009; Skolverket 2011). Som en följd av 
den ökade särskoleinskrivningen har också andelen unga vuxna (framförallt 
unga män) som har daglig verksamhet enligt LSS ökat (Socialstyrelsen 2007b, 
2011). Sammantaget kan detta uttryckas som att de ”nya” yngre generationerna 
vuxit upp under andra villkor och med andra förutsättningar än den 
medelålders gruppen, och därmed haft möjlighet att skapa sig en något annan 
förståelse både av vad den sociala kategoriseringen intellektuellt 
funktionshinder och att ta emot välfärdsstatligt stöd innebär.  

Vad detta förhållande innebär över tid för identitet och handlingsutrymme 
vore intressant att studera vidare. Kvarstår protester och motståndshandlingar, 
utvecklas mer av det pragmatisk accepterande som identifierades av Molin 
(2008) identifierade i en uppföljande studie av gymnasiesärskoleelever, eller 
innebär stigande ålder ett alltmer resignerat förhållningssätt, likt det som 
identifierades av Mallander (1999)? Dessa frågor, likaså frågor om hur och i 
vilken mån ändrade institutionella villkor och hermeneutiska resurser villkorar 
andra erfarenheter, till exempel om de leder till förändrade materiella villkor, får 
lämnas till senare studier. Här och nu kvarstår att ytterligare utveckla och binda 
ihop några av avhandlingens huvudsakliga analytiska resonemang.    
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Tystnad och tillgängliga hermeneutiska resurser  

Historiskt har intellektuellt funktionshinder omgärdats av skiftande kulturella 
föreställningar, däribland att betraktas som ”eviga barn” eller på andra sätt 
förknippade med egenskaper som inte uppfyller en idealiserad vuxengestalt (jfr 
Garland-Thomson 2002; Priestley 2003a; Sandvin 2008; Carlson 2010). Flera 
studier har identifierat att gruppen har bemötts av paternaliserande och 
infantiliserande attityder vilket bland annat kommit till uttryck i språkliga 
metaforer om dessa personer som omogna i betydelsen inte vara fullt 
utvecklade (jfr Carlson 2010; se också Bjarnarson 2004; Hockey & James 1993). 
Användande av sådana språkliga liknelser brukar förklaras med att det är till 
intet förpliktigande förenklingar eller skämt som inte avser enskilda personer. 
Samtidigt utgör dessa en del av förgivettagna kulturella föreställningar, till 
exempel blir ju skämt aldrig ett skämt om det inte har något att korrespondera 
eller brytas mot (se t ex Hockey & James 1993; Holstein & Gubrium 2000b; 
Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

För att mer nyanserat förstå de medelålders intervjupersonernas situation 
behövde deras erfarenheter kontrasteras och analyseras jämsides med 
referensgruppens. Genom detta ”sidosteg” kunde det som först tolkades som 
ett undvikande av att tala om funktionshinder, men även om ålder, nu tolkas 
med hjälp av Skeggs’s (2005) begrepp disidentifikation och Frickers (2007) 
begrepp hermeneutisk orättvisa. Både funktionshinder och ålder kan associeras 
med stigma, vilket innebär att undvikande skulle kunna tolkas i termer av 
passing, i avsikt att passera som en vanlig person (jfr Goffman 1954/2004; 
Medina 2011; Munck 2005). Men att passera, det vill säga använda strategier för 
att undvika att förknippas med en grupp man identifierar som stigmatiserad, 
förutsätter att man först identifierat att man själv tillskrivs tillhörighet till denna 
grupp, och att man uppfattar denna grupptillhörighet så stigmatiserande att man 
inte vill förknippas med den. Så var inte fallet för de medelålders 
intervjupersonerna. Mikael motsätter sig att funktionsnedsättningen ska vara 
förenad med stigma, och de andra beskriver personer med intellektuellt 
funktionsnedsättning som de andra, som en kategori personer de disidentifierar 
sig med. 

Med disidentifiering avses att inte se sig tillhörande den kategori man fått sig 
tilldelad utifrån att man inte ser någon relation mellan sig själv och så som man 
uppfattar egenskaper hos personer man själv tillskriver denna kategori. Skeggs 
menar att när och så länge personer disidentifierar sig med den grupp de 
tillskrivs av andra är det inte sannolikt att dessa personer handlar politiskt eller 
på annat sätt som utgår från en tillhörighet i denna grupp. I detta kan vi se och 
begripliggöra skillnader i förhållningssätt avseende att hävda rätt till stöd och 
samhällelig delaktighet.  

Fricker (2007) menar att förvisso är information och utbildning strukturellt 
och systematiskt orättvist fördelade, men att det handlar om en mer 
grundläggande orättvisa avseende kunskap som består av ”in a wrong done to 
someone specifically in their capacity as knowers” (2007, s 1). Hon benämner 
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detta som epistemologisk orättvisa, bestående av ”testimonial and 
hermeneutical injustice”. Med ”testimonial orättvisa” avses att vissas berättelser 
eller skildringar av erfarenheter ges lägre trovärdighet som en följd av en 
begränsande förförståelse (fördomar) avseende medlemmar ur denna grupp. 
Berättelser och upplevelser görs inte giltiga, vilket ”avundsjukeförklaringen” 
skulle kunna utgöra ett exempel av hur upplevelser av att blivit illa bemött 
förminskas. Med hermeneutisk orättvisa avses situationer där det finns ett 
glapp, eller en lucka, i kollektiva tolkningsredskap som gör det svårt att bli klok 
på, eller skapa mening i, det som erfars. En sådan kan i det här sammanhanget 
vara hur en sammanföring av de sociala konstruktionerna av vuxenskap 
respektive intellektuellt funktionshinder skorrar. På många sätt går de 
tillskrivningar som följer av kategoriseringen intellektuell funktionsnedsättning, 
främst att vara i behov av stöd och ett uppfattat beroende, ”på tvärs” med den 
sociala konstruktionen av vuxenskap, de två blir svåra att förena (jfr Hockey & 
James 1993; Garland-Thomson 1997). Det Fricker avser med att beskriva det 
som orättvisa är att hermeneutiska resurser är fördelade så att vissa gruppers 
erfarenheter eller vissa upplevelser inte har begreppsliggjorts i de kollektiva 
tolkningsramar som står till buds vilket medför att dessa svårligen kan 
kommuniceras eller förstås – ens av de erfarande själva (Fricker 2007, s 2).  

På många sätt lever vi en delad social värld där vi också delar samhälleligt 
gemensamma tolkningsrepertoarer. Men dessa gemensamma repertoarer kan 
vara mer eller mindre adekvata för att tolka just våra erfarenheter, eller 
erfarenheter gjorda av den grupp vi tillskrivs tillhörighet till (jfr Trinh 1989; 
Kimberle 1995; Collins 2000). Det innebär att ”gemensamma” tolkningsramar 
kan vara svåra att använda även för oss själva, då vissa erfarenheter inte verkar 
”passa” in. Fricker menar att vissa grupper befinner sig i en mer marginaliserad 
position än andra när det gäller tillgång till hermeneutiska resurser. Jag menar 
att texten Alla visste utom jag, (Nilsson 2011) pekar på marginaliserad position 
avseende tillgång till hermeneutiska resurser för gruppen personer med 
intellektuella funktionshinder.  

Liknande diskussioner har förts tidigare, inte minst inom feministiskt och 
andra identitetspolitiska sammanhang (Bartky 1990; Crenshaw 1995; Collins 
2000; Siebers 2008). Att komma samman och sätta ord på sina upplevelser har 
beskrivits som medvetandehöjande och som en förutsättning för att kunna 
utveckla språk och redskap att tolka egna och gemensamma erfarenheter i nytt 
ljus. Bartky beskriver det med orden: ”Feminists are no more aware of different 
things than other people; they are aware of the same things differently” (1990, s 
14). Orden fångar väl att de repertoarer med vilka man tolkat sin sociala värld 
har förändrats något, efter medvetandehöjning med andra som delar liknande 
erfarenheter framstår fenomen inte längre som förut. Detta kan upplevas 
befriande, men också som en belastning, med nya hermeneutiska resurser kan 
världen aldrig bli den samma igen.  

I likhet med det Bartky (1990) beskriver som att feministisk medvetenhet 
innebär att se fenomen med nya ögon, kan referensgruppens diskussion om 
avvikelse, ses som att andra samhälleliga disharmonier blivit synliga för dem. 
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Genom vår delade sociala värld övertar vi föreställningar om vad samhället 
betraktar som normalt respektive onormalt, vi lär oss att Normatens 
idealiserade egenskaper är eftersträvansvärda och en hierarkisk ordning mellan 
kategorier och grupper. Vi lär oss att se på den grupp vi tillskrivs tillhörighet till 
genom den andres blick, och till en del blir vi till objekt också för oss själva. 
Men vi lär oss också att vi lever i ett samhälle där vi själva har ansvar för hur vi 
har det, och att alla i princip ska ha lika värde.  

Konstruktionen av den normerande vuxengestalten som självständig och 
oberoende är en idealisering som inte alla personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan leva upp till – men vem kan det? Enligt Richard 
Sennett (2003, s 101-102) faller idén om fullständigt oberoende omsatt i 
människors privata sfär på sin egen orimlighet – för vem kan tänka sig nära 
relationer utan att behöva och vara behövd? Olika former av beroende är en del 
av mänskligt liv, både när vi är som allra yngst och äldst har vi alla behov av 
omsorg på det ena eller andra sättet (se också Young 1990). Även livets övriga 
sociala relationer innefattar alltid en form av beroende, det är få av oss som 
agerar helt självständigt då vår upptagenhet i och av sociala ordningar på olika 
sätt styr val och handlingar (jfr Giddens 1997; Holstein & Gubrium 2000b). 
Men föreställningar om beroende tenderar att inverka på förståelse av bekönat 
vuxenskap i relation till intellektuellt funktionshinder på ett särskilt sätt. 

 
Genom att analytiskt sätta vuxenskap i relation till levd erfarenhet av de tre 
sociala kategoriseringarna: intellektuellt funktionshinder, kön och ålder, pekar 
avhandlingen på att intervjupersonerna gör sig vuxna genom en förhandlande 
självreflektion. De förhåller sig till förväntningar och normer avseende bekönad 
vuxendom, och erfarenheter av att vara on- respektive off-time. Dock pekade 
analysen på strukturella hinder för att fullt ut leva det vuxna livet, hinder bland 
annat i form av exkludering från arbetsmarknaden, reglerad fritid och 
svårigheter att legitimera partnerskap. Detta kan beskrivas i termer av att göra 
vuxenskap utifrån internaliserade krav att leva upp till, samtidigt som man inte 
har tillgång till reella möjligheter att uppfylla dessa krav, en situation som 
motsvaras av det Bartky menar är att leva en kontradiktion (1990, s 30-31).  

Denna kontradiktion, att erfara förväntningar och samtidigt begränsad 
tillgång till de arenor, arbete och familjeliv, där vuxenskap förväntas realiseras, 
samt i vilken utsträckning dessa begränsningar uppmärksammas respektive 
osynliggörs, pekar på en konstitutiv skillnad för görande av vuxet vardagsliv. 
Detta då intervjupersonernas situation innefattar strukturellt begränsade 
möjligheter att utöva självbestämmande, framtidsplanering samt begränsad 
tillgång till hermeneutiska resurser.  

I linje med detta tolkas de medelålders intervjupersonernas levda erfarenhet 
av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder som levd erfarenhet av villkorat 
vuxenskap. 
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Summary 

Conditional adulthood – lived experience of intellectual disability, 
age and gender  

 
Introduction and aim 

This thesis explores lived experience of being socially categorised in terms of 
disability, age and gender, and how these categories intersect in the lives of 
middle-aged men and women who are labelled as people with an intellectual 
disability.  

Despite political ambitions that state that people with disabilities should 
have the opportunity to live like others, previous research has shown that, as a 
category, intellectually disabled people are often regarded as ‘gender-less’, and 
as ‘eternal children’. If so, if not identified as men and women of a certain age, 
what will this mean for people who are seen as belonging to this group?  

The aim of this thesis is to explore and analyse lived experience of social 
categorisations such as intellectual disability, gender and age. The following 
overarching questions will direct the focus of the thesis, on how middle-aged 
women and men who receive disability services according to the Act (1993:387) 
concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), 
describe their everyday life practices:  

- In what way(s) are the social categorisations disability, gender, and age expressed in the 
interviews?  

- How do the participants relate their lived experience of these social categorisations in 
relation to areas such as work, family, and leisure time?  

- How can this lived experience be understood in relation to the structures and conditions 
that form the institutions within the disability services? 

 
The people interviewed in this study constitute a heterogeneous group; 
however they all receive support in accordance with LSS. They live within a 
care-receiving situation, which is interwoven by institutional conditions that 
dictate what kind of lives they lead. During their long-term position as receivers 
of disability services, the social institution of this kind of support has changed 
from exclusion to more inclusive forms. The current legislation aims to, 
"promote equality of living conditions and full participation in society" (LSS 
1993:387). 

In this thesis, intellectual disability is understood within a social-contextual 
approach, e.g. an understanding that emphasises the interaction between 
situational demands, environmental design and individual characteristics. This 
includes an understanding of functional capacity as being expressed along a 
continuum rather than assuming that there are dichotomies between ability and 
disability. Differences in capacity are in themselves not necessarily problematic, 
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but can be defined as problematic under certain social and cultural conditions. 
The term ‘problematic’ refers to when and to what extent our society, and the 
welfare state in particular, sees itself as obliged to (re)act in relation to a certain 
variation in functioning. When differences are identified as being problematic 
they become the subject of organised social processes in order to, ‘address the 
problem’, for example special schools and disability services. Institutional 
arrangements not only, ‘take care of the problem’, they also shape the 
individuals who are assigned to those particular settings (c.f. Priestley 2003a).  

 
Method and analytical tools  

With a hermeneutic-phenomenological approach, this thesis is based on 
repeated qualitative semi-structured interviews with sixteen research 
participants and field notes from nineteen visits at day centres, sheltered 
workplaces and group homes. The participants were divided into two groups: 
the main group consisted of seven middle-aged men and six middle-aged 
women with intellectual disabilities (a mean age of 50 years, with a range 
between 38-60 years) and a reference group which consisted of three younger 
informants with intellectual disabilities (ages 25-29 years). The main purpose 
for selecting a reference group was to deepen the understanding of generational 
changes according to structural conditions. De-institutionalisation, in terms of a 
more inclusive approach to people, but also in terms of individualisation and a 
relative decline of the welfare state, has had an impact on ways of living, 
especially for the younger generations. According to previous research many 
young adults with intellectual disability develop strategies to avoid 
stigmatisation and other negative consequences associated with being identified 
as disabled (c.f. Olin & Ringsby Jansson 2009).  

All participants in the main group were interviewed at two or three 
occasions, with each interview lasting between thirty to ninety minutes. The 
first round of interviews was semi-structured and highlighting four themes: 
background, identity, thoughts about the future and ageing. In the subsequent 
interviews, themes that had emerged from the first round of interviews were 
added, for example, thoughts around work versus retirement, finances and 
health. The video- and audio-recorded interviews were meticulously 
transcribed. Interviews, field visits, transcriptions and interpretations occurred 
in parallel processes where different stages informed the others. 

The Regional Board of Ethics reviewed the study without any comments, 
notwithstanding has informed consent and confidentiality been seriously 
considered. Information about voluntary participation has been explained 
before each interview, and details that can risk the participants’ confidentiality 
in the transcripts and excerpts has been removed.   

To study lived experience of three categorisations such as disability, age and 
gender, through a process of interviews meant that certain aspects emerged 
more than others. The interviews were interactional situations, and thereby are 
the interviews outcomes of the talk between the researcher and the interviewee 
(Holstein & Gubrium 1997). This as the researcher uses interview guidelines 
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and follow-up questions, and as the participants at times chooses to disregard 
some questions, and thereby creating space for talking about whatever they 
found more interesting. 

The analytical framework is constructed by using concepts from 
ethnomethodology, phenomenology, and sociological studies on disability, 
gender and age. Some significant tools when conducting this research have 
been Goffman's theories about stigma and interaction rituals, and the concepts of 
framing, accounts and footing, and West and Zimmerman's doing gender and the 
analogous concept of doing age. Also, Holstein and Gubrium’s concepts about 
on-time and off-time, and their discussion of interactions between discursive practices 
and discourses-in-practice gave depth to the analysis. During the final phase of 
analysis, important themes from feminist theoretical work and books became 
of use, such as Young's Justice and the Politics of Difference, Bartky’s description of 
psychological oppression, and Fricker’s identification of epistemic injustice, which 
includes a lack of both testimonial credibility and hermeneutical resources.  

 
Lived experience of categorisations  

When the participants discussing their support, most of them refer to daily 
activities and group homes as obvious and taken for granted parts of their lives, 
while they rejected or avoided discussing the support in relation to having a 
disability. As they express it, are people with disabilities representing the 
“other’’, which were considered to be people who have more pervasive 
problems than they have. This could be interpreted in terms of denial, as it 
appears to be more favourable to pass as ‘normal’. However, the analysis 
showed that to gain an adequate understanding more perspectives had to be 
included, not at least the fact that significant persons around them seems to 
have avoided naming and talking about disability. The participants gave several 
examples of how no one has spoken to them about neither disability nor the 
reasons why they live in group homes and attend daily activities.  

The younger reference group discussed a similar phenomenon, but from a 
different viewpoint. As they described it, they had no information about their 
disability during their upbringing, only that they had a feeling that they were 
regarded as deviant. They could not address and make sense of this feeling until 
they became part of a context where they could develop hermeneutical 
resources, which gave them new opportunities to interpret past and future 
experiences. With these new interpretational frameworks they were also given 
other opportunities to interpret societal participation as a question of 
availability and rights.  

For the middle-aged participants, the position as ‘disabled’ was not a subject 
position they were free to use or renounce; it had been absribed to them by 
having been categorised to belonging to this particular category. In turn, this 
referred them to a relatively limited area of society, where ideology concerning 
disability services condition their situation. One example of an ideology that has 
had a considerable impact is the normalisation principle. When a group of people, 
service providers, seeks to maintain a ‘normal’ behaviour and life patterns of 
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another group, those who are disabled, it gives the latter opportunities to 
achieve a life they could not manage by themselves. But this maintenance also 
contains aspects of interventions, control and disciplining as a consequence of 
the service providers’ interpretations of what normality actually is and how a 
‘normal’ life should be accomplished.  

The quest for normality is both "a conscious rational project”, being part of 
a desire to form a living so that it differs as little as possible from an assumed 
ideal of normality, and at the same time it is based on a ‘common sense’ 
assumption of what normality consists of (Söder 2000). The practices that 
emerge from these two different perspectives, ‘normalisation work’ is at one 
hand characterised by striving to provide flexibility and encourage self-
determination, and on the other hand by framing this space and circumscribe 
the self-determination. In this thesis, this has been discussed in terms of 
regulated activities and internalised control: the way we live in the world is shaped by 
the world's way of living with us (c.f. Moi 1997). The participants are assigned 
to be in a particular position, and as people with intellectual disability their 
situation includes and goes beyond the impairment and disability. This situation 
also affects how gender and age as categorisations are experienced.   

Living conditions for people with intellectual disabilities are in research 
often described as being gender neutral, but the analysis shows that it also can 
be described as consisting of, and reproducing, traditional and stereotypical 
gender patterns. The analysis showed that the informants described themselves 
as especially skilled in relation to traditional gendered arenas: for the women it 
was important to take care of the household while the men emphasised their 
duty to work. The everyday life for the women in this study takes place within a 
narrow social environment with few contacts outside of the disability services. 
The men who were interviewed participated in more activities outside the 
institutional lives. They also used vehicles and public transport more frequently 
and created more social ties with people in public places. The analysis showed 
that the participants (re)produced gender stereotypes by accentuating 
differences between female and male characteristics and external attributes, and 
in interaction with significant and generalised others.  

Both the participants and their service providers claimed to never talk about 
age, although the analysis showed that age permeates everyday life whether one 
recognises it or not. The interviewees have relatively small and age-
homogeneous networks in which their service providers make up a significant 
part. This limited social network along with an avoidance to discuss age provide 
the participants few opportunities to compare and contrast their own 
experiences of age and age-related phenomena with others. This has been 
identified as a collective uncertainty about what age, beyond the chronological 
dimension, means according to people having been categorised as intellectually 
disabled.  

Other findings revealed that societal ideals, primarily about the value of 
youth, were common, as well as notions of an individual responsibility to 
maintain a healthy body and youthful appearance. The informants emphasised 
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the notion of discipline the body, but in contrast to many other studies on age 
and ageing they did not discuss other aspects of the discursive construction of 
“successful ageing”. They did not express any plans for future travelling, having 
more active leisure time, to be grandparents, or anything similar. Instead, the 
participants expressed their hopes of being able to work as long as possible and 
thereafter partake in ordinary elderly care. In the analysis this was interpreted in 
terms of the participants not being used to making demands for themselves, 
and of lacking resources to fully participate in a society based on consumerism. 

A chart depicting life phases including childhood, youth, adult and old age 
was used during the interviews to help make the discussions about age more 
concrete. When the participants ticked their own position on the chart, they did 
this through negotiative self-reflection; they compared and contrasted their 
situation with what they perceived that youth, adulthood and old age ought to 
be. They described their adult position as being related to characteristics such 
as independence, autonomy and exerting control. However, the analysis 
showed several situations where their autonomy and control was at stake, but 
this was rarely interpreted as such by the interviewees. Instead, they used 
descriptions of reciprocal care and kindness to explain events that could be 
construed as limited autonomy. This was interpreted as a culture where 
institutional conditions create a life with limited options, and even limited 
beliefs to there being a choice. Conclusions of the analysis were that structural 
conditions limit individuals' economic, cultural, social, and not least 
hermeneutical resources, which affect their ability to formulate and maintain 
plans and other choices for their identities and ways of life. 

 
Life areas and adulthood 

The analysis in chapter nine, through numerous illustrations, showed that the 
participants are doing adulthood with what resources are available, but that 
their adulthood is assigned to a limited space; a room whose ‘walls’ and 
‘ceilings’ consist of institutional conditions coloured by notions of what is 
appropriate for people with intellectual disabilities. 

Leisure time is, on one hand, generous in terms of the amount of time they 
have. But on the other hand it is regulated and restrained through limited 
economic resources, having but few social contacts and the fact that they have 
limited access to different societal areas, the latter being especially true for the 
women. The women's relation to the overall societal socio-spatial space was 
characterised by restrained intentionality, which was interpreted as an 
intersection where the notion of women as vulnerable coincides with a notion 
of disabled as vulnerable. 

Entering into partnership and parenthood are significant adult markers, and 
the analysis identified structural hindrances for those who live in group homes, 
to practicing partnership, e.g. to live together or get married. The analysis also 
identified obstacles to practicing religion in the Sunday service.  

It was interpreted as essential for the participants to be part of the working 
force by way attending to work every day. They express that work creates the 
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structure of everyday life and provides added values of social contacts and self-
esteem. However, the work that was available for the participants, the daily 
activity, is a product of the welfare state. It is said to be a voluntary right yet 
there are limited options to relinquish the right to work in daily activities 
because of how the disability services are organised.  

Daily activity is situated in an intersection where a logic of care meets a logic 
derived from the open labour market. This creates a special situation with 
internal contradictions. The participants expressed an almost Protestant work 
ethic and an obligation to showing diligence and responsibility in order to retain 
their job. They also expressed concerns about losing their jobs due to events on 
the financial markets. This can be seen as paradoxical; in many respects they are 
already excluded from the labour market and, in extension, the market 
exchange of goods and services. They have support from the welfare system to 
ensure “the opportunity to live like other people”, but still feel obligations to 
fulfil requirements adopted from the labour market.   

 
Conditioned everyday life forms conditional adulthood  

The social categorisation of disability produces marginalised positions, both in 
relation to the labour market and in relation to other cultural values (c.f. Young 
1990), impeding the opportunity to fully realise an adult position. Through 
services organised by the welfare state, such as special schools, group homes 
and daily activities, a marginal position “that have far-reaching consequences 
for the lives of individuals and the constraints and opportunities they face” 
(Young 2005, s 22) are provided.  

To understand the situation of the middle-aged participants, their 
experiences needed to be analysed by contrasting them with the experiences of 
the reference group. This allowed the situation that previously was identified as 
an avoidance to talk about disability and age, to be interpreted from a different 
perspective. Both disability and age could be associated with a stigma, thus 
avoidance could be interpreted in terms of "passing", which is an attempt to 
pass as an ordinary person. But in order to pass, and use strategies to avoid 
being associated with a stigmatised group, the person in the first place is 
required to identify him- or herself as belonging to that group. This was not the 
case for the middle-aged participants. In their case, the situation could be better 
understood through considering Skeggs’ concept of dis-identification and 
Fricker’s concept of hermeneutical injustice.  

Dis-identification refers to not seeing oneself as belonging to the category 
which one has been allocated, on the basis of not seeing any relationship 
between his or her personal characteristics and the perceived characteristics of 
the categorised group of people. Skeggs (2000) argues that as long as people 
dis-identificate with a group that others have assigned them, it is unlikely that 
these people will act politically based on a membership in this group.  

Fricker argues that beyond the structurally and systematically unfair 
distribution of information and education, there is also an injustice “consisting, 
most fundamentally, in a wrong done to someone specifically in their capacity 
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as knowers" (2007, s 1). She labels this epistemological injustice, consisting of 
both testimonial and hermeneutical injustice. The first refers to the credibility 
given to the speaker; the second refers to situations where there is a gap in the 
collective interpretation that makes it difficult to make sense of experiences. 
Fricker argues that there are gaps in collective interpretative resources that put 
experiences of some groups or certain experiences in an unfair situation. When 
collective interpretative frameworks are not available, these experiences are 
difficult or impossible to communicate or understand - even by those 
experiencing them.   

Doing adulthood is, among other things, to biographically consider one’s 
current situation according to being on-time and off-time in relation to notions 
of what adulthood is expected to be. Through socialisation, attitudes about 
what is considered to be normal or deviant, as well as the hierarchy between 
these, are internalized, or at least recognised. This thesis has identified how 
institutional structures condition the participants’ lives, and in many ways 
situate the participants in a disadvantageous position regard to available 
hermeneutical resources to make sense of their situation and to claim social 
rights. It could be described as experiencing societal norms of what one is 
expected to live up to, and at the same time to be deprived of real opportunities 
to fulfil these requests. Bartky (1990) describes this as being subjected to a 
societal double binding: To believe that everyone has equal value and being 
expected to live according to equal norms and rights, and at the same time to 
experience that one is treated as having less value than others, is to live a 
contradiction that, according to Bartky (1990), is itself psychologically 
oppressive. 

The analysis of lived experience of three social categorisations; intellectual 
disability, age and gender, in relation to adulthood have shown that the adult 
position was negotiated with internalised expectations. However, the analysis 
has highlighted structural obstacles, which impede the ability to obtain a full 
adult life. These obstacles include exclusion from the labour market, living with 
regulated leisure time and struggling to legitimise partnerships. The institutional 
structures that follow and frame the social categorisation of intellectual 
disability, inflect the participants’ situation and everyday life. To inflect, 
grammatically, is to mark words – by gender, number, tense, mood – indicating 
a constitutive difference: words always being inflected somehow or other. In 
this sense, the limited access to important domains of adulthood such as work 
and family, and the extent to which this limitation is being acknowledged or 
ignored, marks a constitutive difference in the making of the participants’ adult 
everyday life, as they face structural constrains with regard to hermeneutical 
resources, self-determination and planning for their future.  

Lived experience of intellectual disability, gender and age, can therefore be 
considered as being a lived experience of conditional adulthood.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Kopia av program där Glada Hudik-teaterns ensemble beskrivs som glada 
utvecklingsstörda ungdomar. 
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Bilaga 2 
Annons: Forskning om Framtiden och åldrande 

 
Vill Du vara med i forskning om framtid och att bli gammal? 
 
Forskningen ska ta reda på mer om vad personer med utvecklingsstörning 
berättar om framtiden och om att bli gamla.  
 
Om du vill vara med kommer du att bli intervjuad två eller tre gånger. En 
intervju är som en pratstund där man i förväg har bestämt vad man ska prata 
om.  
Du kommer att bli filmad med videokamera. Det är för att jag ska komma ihåg 
vad du berättar om. Du får välja plats där vi ska träffas. Det kan vara en plats 
där du trivs. Du får avsluta intervjun när du vill.  
 
Forskningen är frivillig. Det betyder att du bestämmer själv om du vill vara 
med. Det betyder också att du kan sluta när du vill.  
 
Efter intervjuerna ska jag skriva om vad du har berättat. Då tar jag bort ditt 
namn och annat så att ingen kan känna igen dig. Videofilmerna och mina 
anteckningar kommer att låsas in. Det är bara vi som forskar som har nyckel.  
 
Jag som är kontaktperson heter Veronica Lövgren. Jag jobbar på Umeå 
universitet. Om du vill fråga något kan du ringa mig.  
Mitt telefonnummer är 090-786 76 52. Mitt mobilnummer är 0738-056 926.  
 
Ansvarig för forskningen är Lennart Sauer. Han har telefonnummer 090-786 98 
71. 
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Information och intresseanmälan angående forskningsprojektet 

Funktionshinder och framtida åldrande 
 

Med det här brevet vill vi informera om ett forskningsprojekt, och fråga Dig om du vill 
vara med i projektet.  

Forskningsprojektet vill undersöka vad och hur medelålders kvinnor och män med 
funktionshinder uppfattar och berättar om framtiden och om sitt framtida åldrande. 
Projektet kommer också att studera om, och i så fall hur, kvinnor och män med 
funktionshinder planerar och förbereder sig för åldrandet. En tredje forskningsfråga 
handlar om hur olika delar av tillvaron hänger ihop och samverkar med varandra, t.ex. 
på vilket sätt kön har betydelse.  

Om du är intresserad av att delta i forskningsprojektet kommer du att bli intervjuad 
två eller tre gånger. Intervjuerna kommer att handla om olika områden som din 
bakgrund, hur du ser på dig själv och om vad just du tänker på om framtid och att bli 
gammal. Intervjun spelas in med videokamera och tar mellan 1 -1,5 timme beroende på 
hur länge du orkar/vill berätta. Efter intervjun kommer videoinspelningarna att 
studeras och bearbetas genom analys.  

Det kommer inte att gå att identifiera dig när projektet redovisas, då är namn och 
andra viktiga uppgifter om dig borttagna. Videofilmer, utskrifter och anteckningar 
kommer att förvaras inlåsta på Umeå universitet, och det är bara de forskare samt 
vetenskapliga granskare som är inblandade i projektet som har tillgång till dem.  

Det är frivilligt att vara med i forskningsprojektet, och även om du har samtyckt till 
att vara med kan du när som helst avbryta. Under intervjuerna är det du som 
bestämmer vilka frågor du vill svara på och hur mycket du vill berätta, du kan också 
avbryta intervjun när du vill.  

Ansvarig för forskningsprojektet är Lennart Sauer, lektor vid institutionen för 
socialt arbete vid Umeå universitet. Veronica Lövgren är kontaktperson och den som 
intervjuar och till största delen utför forskningen. Du är välkommen att höra av dig till 
oss med frågor eller synpunkter.  

 
Veronica Lövgren                               Lennart Sauer 
Kontaktperson   Vetenskapligt ansvarig 
Institutionen för socialt arbete  Institutionen för socialt arbete 
Umeå universitet                               Umeå universitet 
E-post; veronica.lovgren@socw.umu.se E-post; lennart.sauer@socw.umu.se 
Telnr arbete: 090-786 76 52  Telnr arbete: 090-786 98 71 
Telnr mobil: 0738-056 926   
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Funktionshinder och framtida åldrande 
Hur är det att bli gammal när man har funktionshinder? Det vill den här forskningen ta 
reda på mer om.  
Om du vill vara med kommer du att bli intervjuad två eller tre gånger.  
En intervju är som en pratstund där man i förväg har bestämt vad man ska prata om.  
Du kommer att bli filmad med videokamera. Det är för att jag ska komma ihåg vad du 
berättar.  
Du får välja plats där vi ska träffas. Det kan vara en plats där du trivs.  
Forskningen är frivillig. Det betyder att du bestämmer själv om du vill vara med. Det 
betyder också att du kan sluta när du vill.  
 
Efter intervjuerna ska jag skriva om vad du har berättat. Då tar jag bort ditt namn så att 
ingen kan känna igen dig. Det betyder att du kan vara anonym.  
 
Videofilmerna och mina anteckningar kommer att låsas in. Det är bara vi som forskar 
som har nyckel.  
 
Vill Du vara med? Då kan du anmäla dig till mig. 
Jag som är kontaktperson heter Veronica Lövgren. Jag jobbar på Umeå universitet.  
 
Om du vill fråga något kan du ringa till mig.  
Mitt telefonnummer är 090-786 76 52.  
Mitt mobilnummer är 0738-056 926.  
 
Min handledare heter Lennart Sauer. Han är ansvarig för den här forskningen. Han har 
telefonnummer 090-786 98 71.  

 
 

Jag samtycker till vara med i forskning om Funktionshinder och framtida åldrande. 
 
 

 
Ort och datum____________________ 
 
 
Namn _________________________ 
 
 
Telefon ________________________ 
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Informationsbrev till god man vars huvudman har anmält 
intresse att delta i forskningsprojektet 

Funktionshinder och framtida åldrande 
Med det här brevet vill vi informera om forskningsprojektet, och inhämta samtycke till 
din huvudmans deltagande.  

Forskningsprojektet vill undersöka vad och hur medelålders kvinnor och män med 
funktionshinder uppfattar och berättar om framtiden och om sitt framtida åldrande. 
Projektet kommer också att studera om, och i så fall hur, kvinnor och män med 
funktionshinder planerar och förbereder sig för åldrandet. En tredje forskningsfråga 
handlar om hur olika delar av tillvaron hänger ihop och samverkar med varandra, t.ex. 
på vilket sätt kön har betydelse.  

Forskningen går till så att den som är intresserad av att vara med blir intervjuad två 
till tre gånger. Intervjuerna kommer att spelas in med videokamera för att öka mina 
möjligheter att uppfatta intervjupersonen rätt. Varje intervju tar ungefär 1-1,5 timme 
beroende på hur mycket intervjupersonen orkar och vill berätta. Var intervjuerna 
kommer att äga rum bestäms i samråd med intervjupersonen, har du några tips är det 
värdefullt om du vill delge oss dem eftersom det är viktigt att intervjun sker på en plats 
som känns bekväm. Efter intervjuerna kommer filmerna att studeras, omvandlas till 
skrift och bearbetas analytiskt. 

Forskningsprojektet kommer att mynna ut i en avhandling och andra vetenskapliga 
texter. Då är alla intervjuer anonymiserade så att intervjupersonerna inte går att 
identifiera. Videofilmer, utskrifter och anteckningar kommer att förvaras inlåsta på 
Umeå universitet i enlighet med Umeå universitets forskningsetiska föreskrifter, och 
bara de forskare samt vetenskapliga granskare som är inblandade i projektet har tillgång 
till dem.  

Det är helt frivilligt att vara med i forskningsprojektet, och även om din huvudman 
har samtyckt till att vara med kan han/hon när som helst avbryta. Om du får 
kännedom om att din huvudman inte längre vill delta vore vi tacksamma om du 
meddelar detta så snart som möjligt.  

 
Ansvarig för forskningsprojektet är Lennart Sauer, medan Veronica Lövgren är 

kontaktperson och den som intervjuar och till största del tar hand om filmer och 
utskrifter. Du är välkommen att höra av dig till oss med frågor eller synpunkter.  
Veronica Lövgren  Lennart Sauer  
Institutionen för socialt arbete  vetenskapligt ansvarig 
Umeå universitet  Institutionen för socialt arbete 
E-post; veronica.lovgren@socw.umu.se Umeå universitet 
Telnr arbete:  090-786 76 52                                 E-post; lennart.sauer@socw.umu.se 
Telnr mobil: 0738-056 926                                 Telnr arbete: 090-786 98 71 

 
__________________________________________________________ 
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      Bilaga 6 
Intervjuguide inför första intervjun 

 
Intervjun inleds med information om syftet med studien och hur intervjuerna kommer 
att gå till (videoinspelning, utskrift), hur intervjuerna kommer att användas 
(avidentifiering, förvaring av uppgifter), samt att deltagande är frivilligt och kan 
avbrytas.  
 
Intervjun utgår i möjligaste mån från ”kan du berätta….” i syfte att utveckla svaren, 
som stöd för berättandet används kommunikativa stöd, se nedan under hjälpmedel.  
Presentation och bakgrundsfrågor 
Namn, ålder, uppväxt, boende, sysselsättning? 
Skoltid? (allmän beskrivning, bästa/värsta minnet) 
Arbets-/sysselsättningserfarenheter? (allmän beskrivning, bäst/sämst?) 
Familj? Vänner? Nätverk? (viktiga personer i omgivningen, dels prata om och dels 
kartlägga genom modifierad och förenklad nätverkskart, se nedan) 
Fritid? (intressen, möjligheter, hinder, bäst/sämst?) 
Erfarenheter av stöd? (Har du några stödinsatser? Vilka? Hur fungerar dem idag? 
Någon skillnad mot tidigare? Bäst/sämst?)  
Identitet 
Presentation av sig själv (Vem är du? Hur skulle du vilja beskriva dig själv?) 
Tolkning av andras syn på sig själv (Hur tror du andra (familj/vänner/personal) 
beskriver dig?) Konkretisera uttalanden genom gråskalan. 
Erfarenheter av funktionsnedsättning? (vad tänker du själv om ditt funktionshinder/din 
utvecklingsstörning? Hur tror du andra tänker?)  
Framtid 
Framtid – vad är det för dig? 
Framtidsplaner? (Vad gör du om 5, 10, 20 år – använd det konkreta årtalet utifrån varje 
persons ålder idag – när du är 60, 70 etc.)  
Koppla framtid till konkreta områden som boende, sysselsättning, fritid, familj, vänner, 
andra relationer 
Ålder och åldrande 
Åldersassociationer (När du hör ordet ”ålder”, vad tänker du då? Åldrande/bli 
gammal?) Följs upp med en listningsövning; fem associationer till ålder/åldrande, 
diskussion kring dem. 
Egen ålder och åldrande (Din ålder idag, hur tänker du kring den? När är man gammal? 
När blir du gammal? Hur blir det då?) Återför till associationerna 
Situationer som gammal respektive ung (beskriv en händelse, ett sammanhang, när du 
känner dig gammal/ung) 
Avslutning 
Kort sammanfattning av intervjun, förtydliganden.  
Något annat som personen upplever vara glömt/vill beröra/ta med i intervjun? 
Viktigt i intervjun?  
Tacka för deltagande, frivillighet 
 
Underliggande frågor 
Tror du att det har spelat/spelar roll att du är kvinna/man? Hur? 
Tror du att ditt funktionshinder har betydelse? På vilket sätt?  
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Hjälpmedel under intervjun 
Förenklad nätverkskarta 
Syftar till att uppmana personen att benämna och fundera över personer som ingår i 
den närmaste omgivningen, med en mer konkretiserande än kartläggande funktion. 
Följs av uppmaningen: kan du sätt in namn på personer som är viktiga för dig, ju 
viktigare/närmare desto närmare cirkelns mitt. 
 

 
 
 
Bästa/sämsta 
Med hjälp av att be om bästa/sämsta minnet, erfarenheten eller uppfattningen från 
olika livsområden kan man be om konkretiseringar av olika situationer.  
 
 
Listningsövning 
Med hjälp av fria associationer fånga förgivet tagna tankar för att sedan diskutera dem i 
relation till uppfattningen av sig själv.  
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Bilaga 7  
 

Intervjuguide inför andra (och tredje) intervjun 
 
Intervjun inleds med att återknyta till tidigare information om syftet med 
studien och hur intervjuerna kommer att gå till (ljudinspelning, utskrift), hur 
intervjuerna kommer att användas (avidentifiering, förvaring av uppgifter), samt 
att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas.  
 
Intervjun utgår i möjligaste mån från ”kan du berätta….” 
 
Det finns några områden som jag vill fråga mer om; kön, hälsa, ålder och 
framtid, men jag vill börja med att höra hur du har haft det sen sist? 
 
Hur är ditt liv idag? Har det blivit som du önskar? Om du skulle få leva om ditt 
liv, hur skulle det då se ut? Hur vill du att det ska förändras i framtiden? Finns 
det saker som du inte gör idag som du skulle vilja göra? Tycker du att du själv 
kan styra ditt liv? Vem annars?  
 
När du tänker tillbaka på ditt liv från barndomen till idag, hur skulle du vilja 
beskriva det? Uppförsbackar? Nerförsbackar? Glädjeämnen? Sorger?  
På vilket sätt har du kunnat lösa tidigare problem? Dina möjligheter att lösa 
problem i framtiden? 
 
När du blickar framåt, vad finns det för känsla hos dig? Planer? Tankar? 
Önskningar?  
 
Ekonomi, hur ser din ekonomi ut idag? Tidigare? Framåt? Kan du påverka din 
ekonomi? Hur? Varför inte?  
 
Hälsa, vad är det för dig? Gör du något speciellt för hälsa?  
 
Ålder – berätta lite om vad du tänker.  
 
Vi pratade lite om kön förra gången, har du tänkt mer på det? Föreställningar 
om kvinna/man – vad tänker du om det? Tror du att ditt liv skulle varit 
annorlunda om du hade varit…  
 
Vill du tillägga något? Vad tycker du varit viktigast av det vi pratat om? 
 
 
Hjälpmedel  
En livsloppslinje, avsedd för samtal om ålder och åldersfaser samt övergångar 
mellan dessa.  
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Var skulle du vilja placera dig själv?  
Vad innebär det för dig att vara där?  
Hur tänker du om skillnaden mellan din position och …? (OBS! OM: Du säger 
att du är vuxen – hur märker du det? Vad är det som skiljer från det du var 
ung? Vad tror du kommer att skilja när du är ”gammal”?) 
Hur var det för dig när du gick mellan … (fånga övergångarna mellan faserna)  
Vilka människor var viktiga för dig under …? 
 

 
 
 
Kompletterande frågor till tredje intervjutillfället 
När tycker du att du känner dig som dig själv? Att du får vara den du är? 
I vilka sammanhang känner du gemenskap? 
Har du någon gång känt dig annorlunda? 
I vilka sammanhang känns det som att du inte ”hör till”? 
 
Vem pratar du med när du känner dig glad? 
Vem pratar du med när du är ledsen eller orolig? 
Känner du dig ensam? Vad gör du då? 
 
Något du vill tillägga? Vad tycker du varit viktigt? 
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Bilaga 8 
Transkriptionssschema,  

Med inspiration av David Silverman (2001), anpassad på två punkter: tystnad anges i 
hela sekunder istället för i tiondelar och nedåtgående pil indikerar markant sänkt 
röstläge.  
 

Tecken Exempel Förklaring 
[ V: Om du [skulle själv  

IP:         [men det gör inte 
min 

Vänster hakparentes visar var den 
aktuelle talaren överlappas av annans 
prat 

= IP: det är jag medveten om 
= 
V: = hur skulle du vilja 
beskriva det? 

Lika-med-tecken, ett i slutet och ett i 
början visar att det inte finns något 
glapp i talet 

(4s) Jag vill (2s) att det ska  Siffror inom parentes anger längd på 
tystnad uttryckt i hela sekunder 

(.) att få (.) behandling En punkt inom parentes visar på ett 
kort uppehåll i talet, tankepaus 

- Vad händer? Understruken text visar på någon 
form av betoning 

:: O:kej? Kolon visar förlängning av föregående 
ljud, längden på raden av kolon 
indikerar förlängningens omfattning 

ORD Jag har NOG att oroa mig 
för 

Stora bokstäver förutom i början visar 
på särskilt högt tal i förhållande till 
övrigt tal 

!kanske 
(egen 

konstruktion) 

Som om det inte 
!vore nog  
 

Nedåtgående pil markerar när tonfallet 
är särskilt lågt eller dovt i förhållande 
till omgivande tal 

.hhh Det känns som (2s) .hhh En rad av h med punkt innan visar på 
en tydlig inandning, utan punkt en 
tydlig utandning 

(  ) Framtiden är att (  ) och livs(  
) 

Tom parentes visar när talet inte har 
gått att uppfatta 

(sfär) Rymden består av en (sfär) Ord inom parentes är det ord som 
möjligt har uppfattats 

((  )) Ja den är det ((bläddrar)) Dubbla parenteser innehåller 
författarens beskrivning snarare än en 
transkription 

. Så är det. Punkt markerar när meningen 
uppfattas som slut 

, en, två, tre Komma markerar att meningen 
fortsätter 

>< >så är det bara< Visar när hastigheten är märkbart 
högre än i övrigt tal 

? Hur tänker du? Fråga 
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