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 Förord 
  

Vi vill börja med att tacka våra informanter för att ni tog er tid och delade med er av era 

erfarenheter, för att på så vis ge oss en bredare inblick i hur det är att leva med ett förvärvat 

funktionshinder. Utan er, ingen studie! Självklart vill vi också tacka de organisationer som hjälpt 

oss att komma i kontakt med informanterna.  

  

Vi vill även tacka Marie Sépulchre på Sociologiska institutionen för hennes tid, goda råd och 

vägledning och vår handledare Hedvig Ekerwald för den uppmuntran hon genom arbetets gång 

givit oss. Ett sista tack riktat till de personer som varit där och peppat oss under processens gång.  

 

Ebba Myrsten och Elina Polmé 
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Sammanfattning 
Funktionshinder är något som uppstår i mötet med ett otillgängligt samhälle. Personer med 

funktionsnedsättningar utesluts och marginaliseras som en följd av detta. Denna studie handlar 

om personer med förvärvade funktionshinder och deras erfarenheter av att möta en värld genom 

deras “nya kroppar”.  Med utgångspunkt i Maurice Merleau-Pontys teori kring kroppens 

fenomenologi och den levda kroppen samt med en kompletterande identitetsteori från Richard 

Jenkins närmar vi oss fenomenet genom kvalitativa intervjuer med personer med förvärvade 

funktionshinder. Analysmetoden utgörs av Interpretative Phenomenological Analysis. Studien 

visar att livet idag är annorlunda och att det är i mötet med världen personerna blir påminda om 

sitt funktionshinder, på grund av hinder och ohanterliga föremål i vardagen. En betydande 

variation hittades i bekantskapskretsen. Att acceptera och se rullstolen som en förlängning av 

kroppen är en process som tar tid. Varseblivningen är annorlunda på grund av att perceptionen 

har ändrats i och med det förvärvade funktionshindret. 

  

Nyckelord: funktionshinder, den levda kroppen, perception 
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Abstracts 
Disability is something that occurs in the meeting with an inaccessible society. As a result, 

people with disabilities are excluded and marginalized. This study deals with people with 

acquired disabilities and their experiences in meeting the world through their "new bodies". 

Based on Maurice Merleau-Ponty's theory of the body's phenomenology and the lived body, and 

with an additional identity theory from Richard Jenkins, we approach the phenomenon through 

qualitative interviews with individuals with acquired disabilities. The method of analysis is 

Interpretative Phenomenological Analysis. The study shows that their lives today are different 

and that it is in the encounter with the world people are reminded of their disability, through 

barriers and cumbersome objects of everyday life, and through the response of the surroundings. 

A significant variation was found in the circle of acquaintances. Accepting and seeing the 

wheelchair as an extension of the body is a process that takes time. The perception is different 

since it has changed with the acquired disability. 

 

Keywords: disability, the lived body, perception 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dag lever 1,8 miljoner personer i Sverige med någon form av funktionsnedsättning (FunkaNu, 

2014).
1
 Det innebär att ungefär 20 procent av Sveriges befolkning har begränsad rörelseförmåga 

och ses därmed som funktionshindrade. 

Funktionshinder kan inte bara betraktas som en egenskap en individ besitter utan det är också 

något som uppstår i mötet med ett samhälle. Med andra ord, det är samhället som gör att en 

särskild funktionsnedsättning blir hämmande och hindrande. Detta kan exempelvis röra sig om 

trösklar som är för höga, övergångsställen som inte är tydligt utmärkta eller trappor som skiljer 

den berörda individen från den tänkta aktiviteten. Den förståelsen synliggörs även i 

Nationalencyklopedins beskrivning; 

“Ett funktionshinder uppstår genom att en person har en funktionsnedsättning som i den givna 

situationen eller miljön medför ett partiellt eller totalt hinder för önskad aktivitet och upplevelse 

av delaktighet” (Nationalencyklopedin, 2014) 

Att problematiken är aktuell är ett faktum som syns; 2014 är det valår i Sverige och 

Normaldemokraterna är ett nytt parti som vill belysa detta problemområde och göra 

funktionsvariationer till en prioriterad valfråga. De beskriver sig själva som ett “väckelseparti”. 

Grundtanken i deras politik är det samhällsproblem som utgörs av att vissa människor utestängs 

och marginaliseras på grund av sina funktionsnedsättningar. Normaldemokraterna menar att det 

är problematiskt att utgångspunkten för samhällsbygget är full rörlighet istället för att betrakta 

full rörlighet som en parentes i livet (Normaldemokraterna, 2014). Normaldemokraterna 

beskriver sig själva som en nagel i ögat på de som medvetet eller omedvetet glömmer bort dem 

med särskilda behov. Deras partiprogram utgår från tre delar: tillgänglighet, självständighet och 

delaktighet. Den fysiska segregationen berör så småningom alla i allmänhet men de med mer 

omfattande funktionshinder i synnerhet. Vidare problematiserar partiet begreppet normal: 

“Enligt ordboken är normal en beskrivning av en organism eller mekanism som inte är avvikande, 

rörande någon, flera eller alla egenskaper. Applicerar man den definitionen på människor märker 

                                                
1
 Av integritetsskäl får inte funktionsnedsättningar bland personer registreras i Sverige. Svårigheter 

uppstår även i hur detta ska mätas, då det exempelvis finns nedsättningar som bara existerar under kortare 

perioder. Mellan 1,3 miljoner och 1,8miljoner lever med någon form av nedsättning. Skillnaden ligger i 

vad som mäts: den egna upplevelsen, diagnoser, arbetsförmåga etc. (FunkaNu, 2014). 

http://www.ne.se/lang/funktionsneds%C3%A4ttning
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man snart att ingen är normal. Alla är avvikande någonstans. Unika som snöstjärnor. Trots att vi 

alla är medvetna om dessa skillnader, och faktiskt hyllar dem i många sammanhang, så finns det 

grupper i samhället som oftare än andra stängs ute på grund av sin unicitet” 

(Normaldemokraternas manifest, 2014). 

Frågan om funktionshinder ur ett normalitetsperspektiv finner vi särskilt intressant och därför har 

vi valt detta ämne för vår C-uppsats. I vår studie vill vi uppmärksamma sådana personer, som 

enligt Normaldemokraterna utestängs och marginaliseras i och med ett funktionshinder samt 

deras upplevelser av sin livsvärld. Vi vill låta deras subjektiva upplevelser av att bli 

rullstolsburna
2
 och deras enskilda röster ta plats i forskningen och på så sätt bli hörda. 

1.2 Syfte 

Genom en socialpsykologisk studie ämnar denna uppsats undersöka hur personer med 

förvärvade funktionshinder upplever och förhåller sig till den nya situationen funktionshindret 

försatt dem i. Vidare ämnar vi söka förståelse för hur personerna möter världen genom den “nya” 

kroppen. Uppsatsen kommer också beröra om och i så fall hur detta påverkar identiteten. Det är 

en empirisk studie där vi har intervjuat personer med förvärvade funktionshinder.
3
 Våra 

forskningsfrågor är de följande: 

Hur påverkas informanternas liv av sina förvärvade funktionshinder? 

Hur förhåller sig informanterna till sin nya situation? 

Hur upplevs hjälpmedlen som informanterna nu använder sig av? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens bakgrund sätts det nya partiet Normaldemokraterna i relation till det empiriska fält 

uppsatsen ämnar studera. Efter bakgrunden följer en presentation av tidigare relevant 

funktionshinderforskning som vi tagit del av kopplat till uppsatsens syfte, där fokus ligger på 

personer som sitter i rullstol till följd av en skada eller sjukdom. Detta innebär att vi inte tagit del 

                                                
2
 Vi har valt att använda oss av ordet rullstolsburen istället för rullstolsbunden då vi inte finner att 

personerna i fråga är bundna till sin rullstol. Detta är också ett sätt att betona rullstolens potential istället 

för begränsning. 
3
 Informanterna i denna uppsats har alla förvärvade funktionshinder vilket betyder att deras 

funktionshinder tillkommit senare i livet till följd av trauma eller sjukdom. De informanter som har en 

ryggmärgsskada har varit med om en traumatisk olycka. Resterande informanter har en succesivt 

nedbrytande sjukdom av neurologisk karaktär, detta kan exempelvis röra sig om Multipel skleros. 
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av forskning gällande funktionshinder vars påföljd inte blivit rullstol. Därefter kommer 

beskrivningen av det teoretiska ramverket med huvudfokus på Merleau-Pontys teori kring 

kroppens fenomenologi. Detta kopplas till det vi ämnar undersöka och är en utgångspunkt för 

analysen av det insamlade empiriska materialet. I metodavsnittet kommer en redogörelse av 

tillvägagångssätt av datainsamlingen vilket har genomförts genom kvalitativa intervjuer. 

Analysmetoden, som grundas i IPA-metoden för denna studie, presenteras utförligt. Annat som 

diskuteras i metodavsnittet är urval, avgränsningar, studiens validitet kontra reliabilitet samt 

etiska överväganden. Resultatavsnittet behandlar resultaten och presenterar en analys av det 

empiriska materialet. Här finns även en presentation av informanterna. I diskussionskapitlet ges 

en sammanfattning av resultat- och analyskapitlet. En övergripande diskussion kring allmänna 

resultat kopplat till det teoretiska ramverket äger rum, citat från informanterna sätts i relation till 

den valda teorin och kopplingar dras till den tidigare forskningen. Baserat på de teoretiska och 

metodologiska valen som gjorts under studiens gång presenteras ett resultat, vilket hade sett 

annorlunda ut med andra metodologiska utgångspunkter. Till sist förs en kritisk reflektion 

gällande uppsatsens tillvägagångssätt, giltighet och begränsningar. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning utifrån de resultat vi kommer fram till. 
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2. Tidigare forskning 
Inledningsvis fördes en diskussion kring Normaldemokraterna, ett nytt parti som ställer upp i 

2014 års val i Sverige. Partiets mål är att belysa den ställning personer med funktionshinder har i 

samhället. Följande forskningsöversikt fungerar som en redogörelse för de tidigare studier kring 

funktionshinder och identitet som vi tagit del av. Vi har valt att presentera den tidigare 

forskningen utifrån tre konstruerade teman: “Den sociala modellen för funktionshinder”, 

Anpassning till normen och Offentliga miljöer. Detta kapitel fungerar således som en möjlighet 

att förklara hur vår uppsats platsar i den bredare ramen av funktionshinderforskning. 

2.1 “Den sociala modellen för funktionshinder” 

Att definiera funktionshinder i relationella termer istället för medicinska är vanligt 

förekommande bland tidigare studier (Hughes & Paterson 1997; Lenney & Sercombe 2002; 

Oliver 2009; Papadimitriou 2008). Christina Papadimitriou (2008) har genom intervjuer och 

observationer dokumenterat den process personer genomgår för att lära sig använda en rullstol 

efter en ryggmärgsskada. Studien fokuserade på hur informanterna rekonstruerade sina liv efter 

en olycka. Genom fenomenologisk metod närmade hon sig ämnet i syfte att kunna förstå 

kroppen som ett förkroppsligat subjekt. Rullstolen symboliserade individernas formbarhet 

samtidigt som den synliggjorde strukturella hinder. Studien visar att ens handlingar som 

införlivar rullstolen i ens liv får sociala och politiska konsekvenser. “Den sociala modellen för 

funktionshinder” används av Papadimitriou för att avslöja förtryckande perspektiv. Modellen 

härstammar från publikationen Fundamental Principles of Disability som publicerades av 

organisationen Union of the Physically Impaired Against Segregation 1979. Dock var det inte 

förrän 1982 begreppet “den sociala modellen för funktionshinder” kom till allmän kännedom, 

mycket tack vare Michael Oliver, den första professorn i Storbritannien i Disability studies 

(Oliver, 2009, s.42f).  

 

I likhet med “den sociala modellen för funktionshinder” belyser Papadimitriou att 

funktionshinder uppstår i mötet med kropp, miljö och kultur. Denna modell menar således att 

personer blir funktionshindrade i mötet med ett samhälle som inte är anpassat efter särskilda 

behov. Femtio år senare i artikeln The Social Model of Disability and the Disappearing Body: 

Towards a sociology of impairment skriven av Bill Hughes och Kevin Paterson (1997) kritiseras 

användandet av den sociala modellen. De lyfter funktionshinder-diskursen och menar att den har 



11 
 

gått från att vara medicinskt inriktat
4
 till att bli mer frigörande. Deras kritik mot “den sociala 

modellen för funktionshinder” grundar sig främst i det ohållbara särskiljandet mellan 

funktionsnedsättning och funktionshinder.
5
 “Den sociala modellen för funktionshinder” har haft 

positiv inverkan på politiken men måste nu utvidgas för att inte stanna i utvecklingen. Hughes 

och Paterson vill förkroppsliga funktionshindret istället för att okroppsliggöra det. De menar att 

den nedsatta kroppen är en levd kropp och således upplever personer med funktionshinder också 

funktionsnedsättningar. Vidare menar de att Merleau-Pontys teori om den levda kroppen 

fungerar som en mellanväg samt en utvidgning av “den sociala modellen för funktionshinder”. 

Hughes har i en senare artikel: Being disabled: towards a critical social ontology for disability 

studies (2007) fortsatt att kritisera det i hans mening universalistiska synsätt som präglar 

modellen. Han menar att den kan fungera som ett sätt att lindra den annars negativa klangen 

termen funktionshinder ofta har samtidigt som han belyser behovet av en kritisk sociologisk 

ontologi som även problematiserar icke-funktionshindrade. Vidare synliggör Hughes tre 

svagheter i “den sociala modellen för funktionshinder”. För det första glömmer modellen bort 

funktionshindrade kroppars möjligheter och säger således inte emot den negativa bild som 

konstruerats om personer med funktionshinder, för det andra ses inte kroppen som ett subjekt 

och för det tredje menar Hughes att identiteten som funktionshindrad försvinner i modellen 

vilket i sin tur leder till att diskriminering och förtryck döljs. 

  

2.2 Anpassning till normen 

Andra studier kring funktionshinder har berört normalisering och olika strategier för att passa in 

(Braithwaite, 1990; Garland-Thomson, 2002; Malmberg, 2009; Malmberg, 2012; Zola. B, 1993). 

Denise Malmberg (2009) använder sig av begreppet kroppsnormativitet för att förstå och förklara 

distinktionen mellan att vara funktionshindrad och icke-funktionshindrad. Den funktionshindrade 

kroppen ses som avvikande och ofullkomlig i förhållande till den icke-funktionshindrade 

kroppen som ses som hel och därmed fullkomlig. Detta perspektiv resulterar ofta i en 

andrafiering av personer med funktionshinder. I Malmbergs studie från 2012 intervjuas kvinnor 

                                                
4
 Utifrån ”den medicinska modellen för funktionshinder” som säger att en individ är funktionshindrad på 

grund av sin kropp (Hughes & Paterson, 1997). 
5
 Vi kommer fortsättningsvis använda oss av ordet funktionshinder i denna uppsats med den otydligheten 

att det både kan syfta till funktionshinder kopplat till samhället samt funktionsnedsättning kopplat till 

kroppen. 
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med synliga funktionshinder där fokus låg på att se hur kroppsnormativitet påverkade 

informanternas livsvärld, fysiskt och rumsligt som en följd av begränsad rörlighet. Hennes 

resultat blev att kroppsnormativitet etablerar skiljelinjen mellan den dominerade och undergivna 

normen. Denna skiljelinje synliggörs I Dawn O. Braithwaites studie From Majority to minority: 

an analysis of cultural change from ablebodied to disabled (1990). Hans forskning grundar sig 

på intervjuer med personer som har förvärvade funktionshinder. Fokus låg på hur 

kommunikationen rekonstruerades i och med personers förflyttning från den dominerande 

majoriteten till den undergivna minoriteten. Resultaten från Braithwaites studie visade att 

informanterna utvecklat så kallade kommunikationsstrategier för att lättare accepteras och 

betraktas som personer och inte funktionshindrade. Att “funktionshindrad” lätt blir en ensidig 

identitet är något som även Irving Kenneth Zola (1993) belyser i sin studie Self, identity and the 

naming question: reflection on the language of disability.
6
 Zola grundar sin studie i 

språkanvändning. Språket och hur det används är viktigt i identitetsskapandet och han 

förespråkar en medvetenhet om språkets makt att påverka attityder och föreställningar. Hans 

forskning är av mer översiktlig karaktär och belyser viljan att normalisera genom språket där 

beviset på en lyckad integration är komplimangen “jag tänker aldrig på dig som handikappad”. 

Rose-Marie Garland-Thomson (2002) förhåller sig, liksom Zola, kritisk till att den icke-

funktionshindrade (able-bodied) definierar den kroppsliga normen. Vidare problematiserar 

Garland-Thomson i sin studie strävan efter att normalisera det icke-normativa där hon grundar 

sitt resonemang i Michel Foucaults tal om disciplineringen av kroppen. Utgångspunkten i hennes 

studie är att feministisk teori borde fungera som ett komplement till funktionshinderforskningen 

och därmed fördjupa den. Detta motiveras av att feministisk teori studerar hur kulturella ting ger 

kroppen mening. Genom feministisk funktionshinderforskning ges en mångfacetterad förståelse 

av kroppen som rymmer en historia av medikalisering av kroppen, normprivilegium, den levda 

kroppen och sociala konstruktionen av identitet. Att ge förståelse hur funktionshinder blir en 

identitetskategori förstärker förståelsen av att vara människa, interaktion och betydelsen av 

förkroppsligande. Som ett exempel belyser hon hur personer med funktionshinder fråntas agens 

och detta skulle vara ett bevis på en dold norm där personer med funktionshinder inte ryms. 

                                                
6
 Robert Mcruer belyser samma problematik i Crip theory (2006, s.7) där den icke-funktionshindrade 

kroppen tolkas som en icke-identitet medan den funktionshindrade kroppen antas visas i identiteten. 

Denna bok baserar studiet av funktionsvariationer på queerteori för att påvisa normer som speglas i 

samhällets attityder. 
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Denna reflektion går att sättas i relation till Malmberg (2012) där hon belyser hur personer med 

funktionshinder ofta får en abjektstatus. Positioneringen “sit point theory” teoretiseras av 

Garland-Thomson (2002) där det perspektiv som en person i rullstol har lyfts fram och 

därigenom synliggörs betydelsen av den levda kroppen. Hon menar att utgångsläget för att förstå 

och ge mening åt världen blir ett annat om personen sitter i rullstol, till skillnad mot “stand point 

theory” som utgår från en person som går. Hur kroppen är formad och fungerar kan således 

tolkas som en viktig utgångspunkt för en vidare förståelse av omvärlden. 

  

2.3 Offentliga miljöer 

Hur funktionshinder är kopplat till offentliga platser är något Michael Lenney och Howard 

Sercombe (2002), Spencer E. Cahill och Robin Eggleston (1995) och Kristoffer Hansson (2012) 

studerat. Lenney och Sercombe samt Cahill och Eggelston har närmat sig ämnet med hjälp av 

intervjuer och kompletterande fältstudier medan Hansson enbart utförde fältstudier. Syftet med 

Lenneys och Sercombes studie var att undersöka och skapa förståelse för hur människor 

konstruerar funktionshinder samt hur denna konstruktion påverkar interaktionen. Att individens 

självbild utvecklas genom integration i samhället och även genom internalisering av andras syn 

på en själv var det forskarna fann vara den viktigaste slutsatsen. Cahill och Eggelstons studie 

riktade in sig på offentliga möten där rullstolsanvändare begär och tar emot olika former av 

hjälp. Deras resultat visade att den plats som personer som använder rullstol har i det offentliga 

rummet inte bara kan förklaras med begreppet stigmatisering. Begreppet underminerar 

variationerna i de möten som äger rum på offentliga platser. Deras slutsats var således att en 

empirisk omvärdering av fysiska funktionshinder borde vara på sin plats. Resultatet från 

Hanssons etnografiska studie pekar åt samma håll. Hansson har genom att problematisera 

personers välvilja synliggjort kulturella relationer mellan sociala aktörer i offentliga miljöer. 

Under sin empiriska studie av unga rullstolsanvändare i det offentliga rummet kunde han studera 

mötet med personer som ville hjälpa dessa rullstolsanvändare. En kategorisering av personer som 

är i behov av hjälp och personer som klarar sig själva är uppenbar i den handlingen enligt 

Hansson. Vidare utvecklar han sitt resonemang och ställer välvilja mot medlidande samtidigt 

som han belyser ett internaliserat självförakt hos personen i rullstol. Det blir i Hanssons mening 

lättare att anpassa sig efter okända människors välvilja och på så sätt internalisera de kulturella 

föreställningar som existerar vilket leder till att individen i fråga begränsar sina egna möjligheter. 
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Hanssons slutsats är snarlik Cahill och Eggelstons som betonar att om personer med 

funktionshinder enbart skulle acceptera stigmatisering leder det till att andra möjliga vägar till 

social acceptans förbises såsom protester. Detta kan sättas i konstras till Joan Susmans studie 

från 1994. Susman skriver i Disability, stigma, deviance (1994) att ett viktigt steg för att förstå 

upplevelsen av personer med funktionshinder är att belysa påverkan av stigma och avvikande 

beteende genom erfarenheter. Hon förklarar, med utgångspunkt i Goffmans teori, vad stigma 

innebär och betonar att funktionshinder är stigmatiserat på grund av att det väcker negativ 

respons. Vidare förklarar hon att stigma konstrueras utifrån normen. I sin studie försöker hon 

lyfta fram komplement till Goffmans beskrivning av sociala konstruktionsprocesser. Ett resultat 

från studien är att personer utan funktionshinder kan känna sig obekväma med att ta kontakt med 

personer med funktionshinder och detta skulle således grunda sig i den stigmaprocess Goffman 

talar om. Till skillnad från Susmans studie har Nick Watson (2002) fokuserat på identiteten hos 

personer med funktionshinder istället för på stigmaprocessen. Genom kvalitativa intervjuer 

fokuserade han på informanternas självidentitet. Resultatet visade att informanterna inte alls 

kände sig funktionshindrade samt att de ifrågasatte begreppet normalitet. Informanterna var av 

den meningen att det för dem var normalt att vara funktionshindrade och detta gör i sin tur att 

Goffmans tal om stigma kan vara problematiskt att använda sig av. Watsons fokus på 

informanternas egna känslor inför sin identitet visade sig vara ett bra sätt att få ett nytt perspektiv 

på funktionshinder. 

  

De tidigare studierna har visat att upplevelsen av den levda kroppen är betydelsefull för att förstå 

hur individer påverkas av ett funktionshinder samt en funktionsnedsättning. Som en följd av 

detta kommer denna uppsats teoretiska ramverk utgå från Merleau-Pontys tal om kroppens 

fenomenologi. Uppsatsen kommer fokusera på informanternas upplevelse och för att försöka 

förstå hur deras identitet påverkats av att lämna majoriteten och inlemmas i en minoritet. Då 

tidigare studier (Cahill & Eggleston, 1995; Hansson, 2012; Lenney & Sercombe, 2002; 

Malmberg, 2012) har påvisat att synliga funktionshinder har en stor inverkan på individers 

rörelsemönster och självuppfattning kommer detta att vara betydelsefullt i valet av informanter. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer studiens valda teori presenteras. Den tidigare forskningen har fungerat 

som en grund i teorivalet som ämnar ge studien ett värdefullt perspektiv på det som ska studeras: 

hur personer med förvärvade funktionshinder upplever och förhåller sig till den nya situationen 

och hur det påverkar deras livsvärld. Under vår genomgång av tidigare forskning har 

fenomenologi varit ett genomgående tema. Merleau-Pontys teori om kroppens fenomenologi 

samt kompletterande teori från Richard Jenkins kring identitet är de teoretiska utgångpunkterna 

för detta arbete. Att vi valde att utgå från Merleau-Ponty beror på att han inte tittar på hur saker 

är utan på hur de upplevs. Han förankrar upplevelsen i kroppen. Baserat på studiens teoretiska 

val kommer tyngdpunkten ligga på informanternas upplevelser av världen och kroppen, detta för 

att studien ämnar ge större förståelse för hur informanterna upplever världen genom sina 

förändrade kroppar samt hur det påverkar det fortsatta identitetsskapandet.  

  

3.1 Maurice Merleau-Ponty 

Maurice Merleau-Ponty, en fransk fenomenologisk filosof vars huvudverk Perceptionens 

fenomenologi från 1945 visar hur individer får kunskap via kroppen och därigenom ett 

medvetande.
7
 Merleau-Ponty menar att kroppen inte bara är ett verktyg utan att den är kopplat 

till vårt sinne och att kropp och medvetande bäst förstås tillsammans som en integrerad enhet. 

Kunskap fås genom kroppen och leder i sin tur till medvetande om sig själv (Merleau-Ponty, 

2006, s.24ff). Detta gör att han vänder sig emot dikotomin objekt/subjekt och således det 

dualistiska tänket kring att kropp och sinne skulle vara separerade från varandra. Han menar att 

det är omöjligt att särskilja det ena från det andra eftersom att människor är både och, hela tiden. 

Teorin om den levda kroppen blir en väg bort från det dualistiska tänket.  

 

3.1.1 Perception 

Människan befinner sig i världen och kan endast inom denna situation förstå sig själv. Individer 

blir medvetna om kroppen via omvärlden samtidigt som individer blir medvetna om omvärlden 

via kroppen. Perception (varseblivning) är ett nyckelord för Merleau-Ponty och i hans mening är 

                                                
7
 Denna studie kommer till stor del utgå från våra tolkningar av en översatt första del av Merleau-Pontys 

huvudverk “Phénoménologie de la Perception”, där fokus ligger på den egna kroppen, eftersom det är 

kroppen som är vårt huvudfokus (Merleau-Ponty, 2006, s.79-232). 



16 
 

det en förkroppsligad upplevelse. Perceptionen skulle inte kunna uppfattas om vi endast vore 

fysiska objekt utan kan bara uppfattas genom mening, exempelvis genom att vi ser och hör något 

(Merleau-Ponty, 2006, sid.23ff). Detta är något som sker i mötet med världen snarare än i sinnet. 

Denna ständigt pågående perception påverkar hur individen ser på sin egen kropp samt hur andra 

ser på individens kropp. Merleau-Ponty pratar om skillnaden mellan synen på den objektiva 

kroppen och på den fenomenala kroppen (Merleau-Ponty, 2006, s.61)
8
. Anledningen till 

existensen av de två olika synerna på kroppen och hur de kopplas samman är att den objektiva 

kroppen existerar ”för den andre” samt att den fenomenala kroppen existerar ”för individen 

själv”. Dock finns både den objektiva och den fenomenala kroppen i samma stund. Det kan 

exemplifieras: en individ, A, percipierar en annan individ, B, som direkt gör A till ett objekt för 

B, samtidigt som A upplever sig själv inifrån, fenomenologiskt sett (Merleau-Ponty, 2006, s.61).
9
 

Perception är en förnimmelse som vi ger mening och dessa tillhör kroppen vilket gör oss till 

kännande varelser. Vi har tillgång till världen genom kroppen och varje förändring av den 

förändrar även världen (Merleau-Ponty, 2006, s.103). 

  

3.1.2 Varat-till-världen 

Begreppet varat-till-världen är centralt. En tolkning är att det är vägen mellan det psykiska och 

fysiska, mellan kropp och sinne. Det beskriver den mänskliga existensen. Begreppet tydliggör 

hur individer möter världen genom sin kropp samt att människan som ett levande subjekt 

sammansluter sig till en redan bestämd omvärld genom oavbrutet engagemang och sysselsättning 

i den. Merleau-Ponty belyser även hur en individs reflexer påverkas av å ena sidan en 

”beteendemiljö” å andra sidan en ”geografisk miljö” (Merleau-Ponty, 2006, s. 28f). Vår tolkning 

av detta är att en individs handlingar och dess betydelser är avhängigt dessa två skilda ting i 

varat-till-världen. Urskiljningen av en beteendemiljö och en geografisk miljö i varat-till-världen 

förtydligar kopplingen mellan det fysiska och psykiska. Varat-till-världen förbinder subjektet till 

en fast omvärld (Merleau-Ponty, 2006, s.32). Vidare menar han att varat-till-världen kan 

                                                
8
 När översättaren talar om “den fenomenala kroppen” syftar han inte till den som ”fantastisk”, det 

definieras som den upplevda kroppen i förhållande till den objektiva som endast bebor rummet i konkret 

form. Det är också det vi syftar till när vi använder begreppet ”den fenomenala kroppen” (Merleau-Ponty, 

2006, s.61). 
9
 Detta kan sättas i relation till Lisa Folkmarson Källs (2009, s.122ff) förklaring av det förkroppsligande 

jaget. Hon menar att detta jag skapas med utgångspunkterna i hur den egna kroppen tolkas av andra 

blandat med hur individen själv tolkar sin kropp. Dock påpekar hon att den egna synen på kroppen är 

avhängigt av hur andra ser på individens kropp. 
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utvidgas med hjälp av nya vanor som accepteras av och införlivas i kroppen. Nya vanor ger 

upphov till nya möjligheter att justera existensen genom införlivande av nya redskap som blir ett 

med kroppens volym. När ett objekt införlivas med kroppen skapas en vana och det objekt som 

införlivas blir till slut en förlängning av kroppen (Merleau-Ponty, 2006, s.107). När detta 

införlivande sker kommer föremålet i fråga upphöra vara just ett föremål till att bli ett 

sinnesområde för att utforska världen. Dessutom beskriver Merleau-Ponty: 

 

“I utforskningen av föremålen spelar käppens längd inte någon uttrycklig roll som mellanled: den 

blinde känner till den genom föremålens position snarare än han känner till föremålens position 

genom den” (Merleau-Ponty, 2006, s.107) 

 

Det är alltså inte föremålens objektiva position i rummet som är av relevans utan det är genom 

införlivandet av exempelvis käppen som vi känner dessa föremål och således blir medveten om 

vår kropps volym, (där käppen nu också ingår). Citatet visar att käppen utvidgar kroppens känsel 

och utsträckning (Merleau-Ponty, 2006, s.107). Detta införlivande är vad Merleau-Ponty kallar 

för det motoriska förvärvandet. Ett exempel för att utveckla detta: Om en cyklist väljer att ta en 

tur, och på vägen kommer till en trång genomfart så kommer cyklisten förstå att det är möjligt att 

ta sig förbi. Detta utan att jämföra cykelns räckvidd med genomfartens “väggar”. Således har 

cykeln upphört vara föremål som måste jämföras och har istället blivit en volymkraft till kroppen 

(Merleau-Ponty, 2006, s.107). Individen percipierar inte längre själva föremålet utan individen 

percipierar med hjälp av det. Detta betyder att föremålet inkorporerats till kroppens yta. När ett 

förvärvande av ett objekt har ägt rum är det kroppen som förstår den nya vanan. Den motoriska 

vanan blir samtidigt en perceptuell vana. Det är något som synliggörs i hur införlivandet av 

vanan blir ett nytt sätt att percipiera med. 

  

3.1.3 Varat-till-världens hanterliga föremål 

Vidare menar Merleau-Ponty att varat-till-världen endast kan förstås genom kroppen. För att 

förklara detta återkommer han ofta till exemplet med en person som saknar en arm och vad det 

ger för fysiska och psykiska konsekvenser. Denna saknad förvrängs, enligt Merleau-Ponty, vid 

användandet av bara fysiska eller psykiska förklaringar. Istället borde det förstås utifrån varat-

till-världens mellanmänskliga perspektiv. Även om en individ saknar vissa kroppsliga funktioner 

fortsätter individen att möta en värld, som innefattar hanterliga föremål. De föremål som upphör 
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vara hanterliga för individen vars arm inte längre finns leder således till att individen blir 

medveten om sin kroppsliga dysfunktion (Merleau-Ponty, 2006, s.32). Samtidigt menar han att 

det är viktigt att poängtera att om individen inte möter föremål som kräver funktion i en arm som 

inte längre existerar hade avsaknaden av armen aldrig uppmärksammats. Detta varat-till-världen 

är en paradox då människan egentligen är omedveten om kroppen och inte blir medveten om den 

förrän i mötet med världen (Merleau-Ponty, 2006, s.33). Merleau-Ponty menar att individen med 

en förvärvad dysfunktion fortfarande innehar det praktiska fält individen var en del av innan 

förvärvandet. Objekt utanför kroppen förstås genom de tankar det specifika objektet väcker inom 

individen. Detta beskriver han som kunskapens tvetydighet där ett möte mellan den aktuella och 

den habituella, eller vanestyrda, kroppen äger rum inom individen (Merleau-Ponty, 2006, s.32). 

Den habituella kroppen ligger till grund för den aktuella kroppen. Individen förstår således den 

nya kroppen genom den gamla. Det är detta som gör att objekt kan förstås som brukbara fast 

individen själv inte kan bruka dem.   

  

Eftersom Merleau-Pontys teori om kroppens fenomenologi är oerhört omfattande kommer denna 

uppsats endast beröra centrala och utvalda delar i teorin. Dessa centrala delar vi nu har 

presenterat finner vi vara fruktbara för vår studie då huvudsyftet är att få en insikt om hur våra 

informanter upplever sin kropp i det dagliga mötet av världen. Världen som enligt Merleau-

Ponty består av hanterliga föremålen som blir ohanterliga när kroppens funktioner inte fungerar 

som förut kommer sättas i relation till våra informanters livsvärld och erfarenheter av föremål. 

Vidare kommer det motoriska förvärvandet och vanan som tillkommer förhoppningsvis kunna ge 

oss en inblick i hur införlivandet av rullstolen kanske blir en förlängd volymkraft till 

informanternas kroppar. Den objektiva och den fenomenala kroppen är begrepp som kommer 

hjälpa oss att förstå hur våra informanter uppfattar sig själva samt hur andra uppfattar dem. 

Merleau-Pontys filosofi kring att individer egentligen är omedvetna om kroppen tills dess att ett 

möte med världen uppstår, är också något vi finner applicerbart och hoppas det kommer stödja 

informanternas empiriska berättelser. 

  

Också Jenkins identitetsteori kommer vara fruktbar för denna uppsats då vi vill synliggöra 

informanternas identitetsprocess och få inblick i om och i så fall hur informanternas 



19 
 

identitetsskapande påverkats av sina förvärvade funktionshinder. Tanken är att Richard Jenkins 

teori ska fungera som ett komplement till studiens huvudteori om den levda kroppen. 

  

3.2 Richard Jenkins 

Richard Jenkins diskuterar begreppet identitet.
10

 Enligt hans mening borde identitet betraktas och 

förstås som en aktiv utveckling. Individer försöker ständigt associera sig själv, ordna in sig i 

grupper eller fästa sig vid personer eller föremål som identifierar en själv, vilket då visar att 

identitet är något människan gör. Baserat på detta görande och att identiteten således är i ständig 

förändring är identiteten också reflexiv. Reflexiv identitet innebär en iakttagelse av sig själv i 

relation till den omvärld individen befinner sig i. Jenkins hävdar att identiteten skapas i och med 

interaktion med andra och att identiteten således är något socialt. Jenkins påvisar följaktligen att 

den reflexiva identiteten formas och förhåller sig till de krav omvärlden har. Identitetsskapandet 

kräver mening och denna mening konstrueras genom konventioner och förhandlingar i sociala 

interaktioner. Följaktligen kan en identitet byggas. Jenkins argumenterar för att identiteten alltid 

ska förstås som en skapande process, och att den aldrig kan bli avslutad (Jenkins, 2008, s.15ff). 

För att vi individer ska veta vilka vi är, måste vi i förhållande till andra kunna identifiera oss med 

dem eller skilja oss från dem. Samtidigt menar Jenkins att det inte betyder att individen har en 

identitet, han förespråkar istället en multidimensionell förståelse av de identiteter som individen 

både haft och har (Jenkins, 2008, s.17). 

 

När Jenkins talar om en kollektiv identifiering syftar det till att det är något som skapas när 

människor i någon utsträckning liknar varandra. Grundstenen för att vara medlem i ett kollektiv 

bygger på att människan har en intersubjektiv gemenskap med andra, hur vag denna gemenskap 

eller igenkännande än må vara. Det går inte att undkomma att inkludering leder till exkludering, 

detta på grund av att det inte går att se likheter med vissa utan att samtidigt se till skillnader med 

andra (Jenkins, s.102). Dessa motsatser talar om och ger en reflekterande bild över vilket jag som 

är det tillhörande och kommer således att ge kunskap om vilket jag som inte är det. Begreppet 

gruppidentitet syftar till en “kollektiv inre definition”, som skapar de nära relationer individen 

                                                
10

 Då vår studie kommer beröra begreppet identitet, har vi valt ut Jenkins teori för att kunna definiera det. 

Vi kommer således inte använda all kunskap gällande begreppet utan vi har valt ut det mest relevanta för 

denna uppsats. Ex: reflexiv identitet, grupptillhörighet multidimensionell förståelse och intersubjektiv 

gemenskap. 
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befinner sig i. Återigen utifrån likheter och skillnader. Genom detta skapas i sin tur en gemensam 

gruppidentitet (Jenkins, sid. 105). 

  

Vi vill synliggöra identitetsprocessen hos de vi studerar och hur den påverkats. Vi kommer 

använda Jenkins begrepp för att urskilja informanternas upplevelser av att de oundvikligt hamnat 

i en ny grupp på grund av sina funktionshinder. 
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4. Metod 
I denna del kommer en redogörelse för valet av metod och hur datainsamlingen gått till. Den 

metodologiska ansatsen som ligger till grund för studien och dess analys, urval samt 

avgränsningar kommer också att presenteras. Slutligen diskuteras studiens validitet och 

reliabilitet samt etiska överväganden. 

4.1 Metodval 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur personer med förvärvade funktionshinder upplever och 

förstår sig själva utifrån den nya situation de hamnat i, i och med sina förvärvade skador eller 

sjukdomar. Då uppsatsen ämnar undersöka hur dessa personer upplever sin livsvärld har 

kvalitativa intervjuer med en fenomenologisk ansats genomförts. Kvalitativa intervjuer är bäst 

lämpade för att förstå personer med förvärvade funktionshinders subjektiva upplevelsevärld 

(Repstad, 2007, s.17). 

4. 2 Datainsamling 

4.2.1 Intervjuer 

Då intervjuerna genomförts parallellt av två personer kräver det att deras jämförbarhet bör 

säkras. Detta gjordes genom en gemensam intervjuguide (se Bilaga 1) i syfte att ge intervjuerna 

ett bra underlag. Med en intervjuguide konstruerad utifrån ett antal teman är det en 

semistrukturerad intervju. Dessa teman är jaget, funktionshinder, rullstolen och normalitet. Med 

andra ord ställdes några klara frågor till informanten samtidigt som det fanns möjlighet för oss 

att ställa egna frågor utifrån informantens svar. Som ett resultat av det såg följdfrågorna olika ut 

beroende på vad informanterna svarade. Aspers menar att detta sätt möjliggör ett samtal där 

informanten blir medkonstruktör av frågorna (Aspers, 2011, s.143). Dessa olika teman var ett 

sätt att ge intervjuerna en mer samtalsliknande karaktär och ett sätt att ge informanterna utrymme 

till egna beskrivningar av sina upplevelser (Justesen & Mikmeyer, 2011, s.54f). Detta för att det i 

en fenomenologisk studie är av yttersta vikt att informanterna styr och tar plats för att beskriva 

sin tolkning av verkligheten utan att forskarens förförståelse får för stort utrymme. 

 

4.2.2 Urval, avgränsning och bortfall 

Urvalet valdes med utgångspunkt i det fenomen som ska studeras vilket betyder att informanter 

valdes med förmodan att de sitter inne på värdefull information för studiens syfte. Studien 
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fokuserar på personer med förvärvade funktionshinder och deras upplevelser av sin livsvärld då 

de i enlighet med avsnittet “tidigare forskning” gått från att tillhöra en majoritet som icke-

funktionshindrad till att bli kategoriserad tillhörande en minoritet som funktionshindrad 

(Braithwaites, 1990). Förvärvade funktionshinder innefattar både funktionsnedsättningar till följd 

av en olycka och en sjukdom. För att finna informanter som var lämpliga för studiens syfte 

kontaktades tre olika organisationer som rör personer med funktionshinder på olika sätt och även 

ett assistansbolag. En förfrågan om att delta i och en beskrivning av studien skickades ut med e-

post till kontaktpersoner för de olika organisationerna samt till bolaget. Dessa kontaktpersoner 

kontaktade i sin tur de informanter inom dessa institutioner som kom att ställa upp i studien. 

Därpå skickades ett informationsbrev ut till respektive informant (se Bilaga 2) vilket senare 

ledde till en telefonkontakt mellan oss och intervjupersonerna där tid och plats för intervjuerna 

bestämdes. Tio personer intervjuades varav nio personer gick med på att spela in intervjun. Detta 

gör att den icke-inspelade intervjun är ett bortfall som inte kan ge transkriberat material och citat 

till analysen men den bidrar ändå med förståelse för och upplevelser kring att förvärva, i detta 

fall, en ryggmärgsskada.  

 

Tre av våra informanter har en ryggmärgsskada till följd av en olycka. Det betyder att förloppet 

har gått relativt snabbt i jämförelse med de informanter vars sjukdom är neurologisk. Sex 

informanter har någon form av neurologisk sjukdom som i dessa fall innebär ett långsamt 

sjukdomsförlopp. I början av resultatdelen kommer en presentation av varje informant. Syftet är 

att studera informanternas upplevelser av att förvärva en ny kropp och detta gör att både personer 

med ryggmärgsskador och personer med någon neurologisk sjukdom är lämpliga som 

informanter även fast själva förloppet gående-till-rullstol gått olika snabbt. Att informanterna 

befinner sig i ålderskategorin trettio-femtio år är ett medvetet val, likaså att skadan eller 

sjukdomen förvärvats i ett senare skede i livet. Valet har gjorts för att informanterna ska vara 

vuxna och kunna reflektera kring sina tidigare och nuvarande erfarenheter. 

  

4.2.3 Genomförande 

Informanterna fick själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum, detta för att den bäst 

lämpade platsen att hålla intervjuer är där informanten känner sig bekväm och trygg (Trost, 

2010, s.44). Detta resulterade i att intervjuerna hölls på olika ställen. Vissa intervjuer ägde rum 
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hemma hos informanten, andra på informantens kontor eller på informantens övernattningsrum 

genom jobbet. Samtliga informanter intervjuades under perioden 10 april - 2 maj 2014. Varje 

intervju hölls av en forskare tillsammans med en informant. Det är ett medvetet val då en 

maktsituation annars lätt kan uppstå med två intervjuare och en informant, vilket var något vi 

ville undvika i största möjliga mån. Däremot kan en intervju med två intervjuare ha som fördel 

att intervjuarna kompletterar varandra i och med dubbel uppmärksamhet men nackdelen kan, 

förutom maktsituationen, vara att intervjuare avbryter varandras tankegångar (Thomsson, 2010, 

s.73). 

 

I samtycke med informanterna spelades alltså intervjuerna in, förutom en. Inspelningen skedde 

för att undvika att missa viktig information samt att den forskaren som inte närvarade under 

själva intervjun ändå skulle få möjlighet att sätta sig in i och få förståelse för varje 

intervjusituation. Samtidigt är det viktigt att poängtera att informanter kan känna sig obekväma 

med att bli inspelade då de kan föreställa sig att kraven på dem ökar och det blir uppenbart att vi 

som intervjuare kommer kunna gå tillbaka för att noggrant lyssna på något informanten säger i 

förbifarten (Thomsson, 2010, s.87). Detta är något vi tagit i beaktande men då vi vill ge en så 

rättvis helhetsbild som möjligt till varje informants berättelse valde vi att spela in. Under varje 

intervjutillfälle fördes anteckningar för att fånga upp det informanterna berättade för att sedan 

ställa relevanta följdfrågor utan att för den skull avbryta informantens berättelse. Intervjuerna tog 

mellan tjugo till fyrtio minuter och efter varje intervjutillfälle transkriberades det insamlade 

intervjumaterialet, vilket är en viktig del för analysen. 

4.3 Analys 

Materialet som samlats in via kvalitativa intervjuer analyseras med den fenomenologiska 

analysmetoden Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Denna analysmetod strävar 

efter att studera hur informanterna skapar mening kring sina upplevelser och levda erfarenheter 

(Flowers, 2013, s.79ff). Valet av analysmetod stämmer överens med uppsatsens syfte att studera 

hur informanterna upplever sina förändrade kroppar. IPA-metoden fokuserar på hur 

informanterna försöker ge mening åt sina erfarenheter. I sex olika steg har vi närmat oss det 

transkriberade materialet. I det första steget handlade det om att få en förståelse för texten genom 

att närläsa transkriberingen samt att lyssna på det inspelade materialet. I det andra steget togs 

anteckningar i marginalen på det transkriberade materialet som rörde hur informanterna pratade 
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om saker samt hur de förstår och tänker kring specifika ämnen. Anteckningarna beskrivs enligt 

IPA-metoden på tre olika sätt: Deskriptiva noteringar fokuserar i all sin enkelhet på vad 

informanterna faktiskt säger, det kan exempelvis röra sig om händelser eller känslor. Lingvistiska 

noteringar belyser hur informanterna säger något. Tolkande noteringar beskriver hur vi tolkar de 

deskriptiva noteringarna. Tolkningen är avhängigt våra egna förståelser och erfarenheter. En 

viktig poäng för tolkningens giltighet är att den ska vara textnära (Flowers, 2013, s.82ff). Detta 

resulterade i att nyckelord urskildes i texten och informanternas upplevelser sattes i det 

sammanhang deras livsvärld utgör. Detta gav oss en bredare förståelse för hur och varför 

informanterna pratade om vissa ämnen. Språket analyserades och användningen av specifika ord 

noterades liksom tystnader och skratt. I det tredje steget konstruerades teman utifrån 

anteckningarna. Detta gjorde det enklare att urskilja nyckelelement som var meningsfulla för 

informanten under intervjun. I det fjärde steget söktes kopplingar mellan dessa olika teman och 

vidare konstruerades övergripande teman. I det femte steget analyserades ett nytt material från en 

annan transkriberad intervju och i det sjätte steget söktes likheter och olikheter intervjuerna 

emellan (Flowers, 2013, s.101). Valet av IPA till analysen utvecklar vårt teoretiska val. Båda 

fokuserar på fenomenologi som fenomen.  

  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om hur bra den valda metoden mäter det som den avser att mäta (Aspers, 2011, 

s.249). Då denna studie är av fenomenologisk karaktär är dock syftet aldrig att mäta utan snarare 

att uppmärksamma informanternas upplevelser och erfarenheter. Någon generaliserbarhet finns 

inte i uppsatsen och det har heller aldrig varit vår avsikt då fokus istället varit på informanternas 

subjektiva beskrivningar. Resultaten för studien torde vara giltiga och därmed valida då arbetet 

gjorts efter de riktlinjer som anvisats (Thomsson, 2010, s.31). Vår tolkning har en betydande del 

i metod- och analysvalet i denna studie. Därför är det av yttersta vikt att det ges trovärdiga 

argument för den valda tolkningen samt att ett kritiskt synsätt präglar analysen (Thomsson, 2010, 

s.32).  

 

Reliabilitet syftar till hur välgjord mätningen varit (Aspers, 2011, s.248). Denna uppsats har en 

hög grad av reliabilitet på grund av att vi använt oss av IPA-metoden under analysen och på ett 

noggrant sätt redovisat metoden. Som en följd av detta har ett systematiskt analysarbete 
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genomförts utifrån de sex olika stegen, från de svar informanterna givit. Det är dock värt att 

påpeka att informanternas svar under intervjustudien kan ha påverkats av flera olika faktorer. 

Både resultat och slutsats är avhängigt våra tolkningar som forskare och det blir således svårt att 

säga att innehållet skulle bli detsamma vid en upprepning av studien. En av oss har en närstående 

som är rullstolsburen vilket är något som givetvis har påverkat vår förförståelse och såldes vår 

vidare tolkning (Thomsson, 2010, s.50). Förförståelsen kan bidra till att saker tas för givna och 

förbises, samtidigt som förförståelsen också kan bidra till värdefull förståelse och kunskap om 

ämnet. För att undvika att ta saker för givna har vi tillsammans som forskare reflekterat över 

resultatet och våra olika sätt att förstå det.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Uppsatsens etiska riktlinjer har sin utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2014). Studien präglas av individsskyddskravet som ses som ett fundamentalt 

krav på all forskning. Individsskyddskravet består av fyra underliggande krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2014). Informationskravet uppfylldes i och med att informanterna delgavs all 

nödvändig information såsom att deras medverkan var frivillig, information om syftet med 

uppsatsen och publicering i informationsbrevet som skickades ut (se Bilaga 2). Efter 

informationsbrevet fick informanterna överväga om de ville delta. I början av varje intervju blev 

informanterna än en gång tillfrågade om de ville delta i studien. Genom detta har 

samtyckeskravet uppfyllts. Då all insamlad data hanterats konfidentiellt har 

konfidentialitetskravet uppfyllts vilket betyder att ingen obehörig har haft tillgång till det 

insamlade datamaterialet. Vid transkriberingen och den senare analysen fick informanterna 

fingerade namn och vi valde även att tala i ålderskategorier istället för att delge deras exakta 

ålder, för att undvika att avslöja någons identitet. Vi angav heller inte den specifika neurologiska 

sjukdomen eller en beskrivning av traumat, för att minimera risken att identifiering av 

informanterna skulle kunna ske. Uppsatsen kommer enbart användas i forskningssyfte och ej för 

kommersiellt bruk, därav har nyttjandekravet uppfyllts. 

  

Det kan tolkas som att ämnet är av känslig karaktär. Men vi vill belysa våra informanters röster 

samt uppmärksamma och förstå deras upplevelser, utan att stigmatisera ämnet och behandla det 
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som något det inte ska pratas om. Då intervjuerna var frivilliga har dessa skett på informanternas 

villkor. De har haft möjlighet att avbryta den pågående intervjun utan vidare förklaring. 
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5. Resultat 
Den tidigare forskningen presenterades utifrån tre delar; första delen tog upp hur “den sociala 

modellen för funktionshinder” påvisade hur personer blir funktionshindrade i mötet med ett 

otillgängligt samhälle, andra delen belyste skiljelinjen mellan funktionshindrade och icke-

funktionshindrade personer och den sista delen visade hur normen i samhället bland annat 

speglades i den sociala interaktionen. I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi 

kommit fram till utifrån våra intervjuer baserat på forskningsfrågan gällande hur individer med 

förvärvade funktionshinder möter världen genom sina kroppar. 

  

Inledningsvis kommer en kort presentation av informanterna med uppgifter om deras fingerade 

namn, funktionshinder samt hur länge de använt rullstol. Därefter följer en jämförelse mellan de 

funktionshinder informanterna förvärvat. Intervjuerna har under förloppet utgått från de teman 

intervjuguiden visar (se Bilaga 1), jaget, funktionshinder, rullstolen och normalitet. För analysen 

har vi kodat och därefter skapat nya, mer passande teman för denna resultatpresentation. Dessa 

kategorier har utkristalliserats vid närläsningen och analysen av det transkriberade 

intervjumaterialet, då vi kunde se tydliga kopplingar till dessa valda teman i informanternas 

utsagor. Det empiriska materialet kommer därför att redovisas utifrån dessa nyskapade teman; 

Då och nu, Identitet, I möte med världen och De nya föremålen. 

  

5.1 Presentation av informanter 

Analysen grundar sig på nio av tio intervjuer. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de 

informanter som godkände en inspelning av intervjun. 

  

Namn Ålder Förvärvat 

funktionshinder 

Tid i rullstol 

Agnes 50 Neurologisk 

sjukdom 

3 år 

Alexander 40 Neurologisk 

sjukdom 

10 år 

Aron 30 Ryggmärgsskada 6 år 
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Ines 40 Neurologisk 

sjukdom 

10 år 

Matien 40 Neurologisk 

sjukdom 

4 år 

Olivia 50 Ryggmärgsskada 20 år 

Olle 40 Ryggmärgsskada 20 år 

Per 50 Neurologisk 

sjukdom 

4 år 

Ulrika 40 Neurologisk 

sjukdom 

4 år 

 

 

5.1.2 En jämförelse mellan de förvärvade funktionshindren 

Den gemensamma nämnaren bland våra informanter är att alla använder rullstol till följd av ett 

förvärvat funktionshinder, vilket rör sig om ryggmärgsskador från olyckor eller neurologiska 

sjukdomar. Analysen visar att det finns nämnvärda skillnader i deras upplevelser av sina 

funktionshinder precis som det finns likheter. De informanter som har en ryggmärgsskada har 

nedsatt funktion i sina fingrar vilket också bidrar till deras funktionshinder. De flesta informanter 

med en neurologisk sjukdom nämner att de nu känner av en trötthet som i sin tur påverkar deras 

funktionshinder. De informanter som har ryggmärgsskador sitter i rullstol på grund av olika 

trauman. Detta betyder att deras förlopp från gående till att använda rullstol har gått väldigt 

snabbt i förhållande till de informanter som har neurologiska sjukdomar, vilket innebär en 

långsammare process. 

  

“När man vaknar upp där efter olyckan och alla funktioner är inte som de ska då blir det… Just 

när benen inte funkar liksom, bara om man börjar där, det är en jävla omställning. Då ska man ta 

sig fram utan ben liksom. Sen ska man ju använda händer och armar utan funktionen man hade 

innan. Man får ju anpassa sig och använda hjärnan lite mer ibland och komma på hur fan man ska 

göra vissa saker. Det är andra förutsättningar.” (Aron) 

  

“En dag tappade jag pennan och kunde inte skriva. De kom så pass sällan så jag kunde inte (...) 

Så jag kunde tappa pennan, sluddra en dag sådär. Men man tänkte: Jag är väl bara trött. (...) Men 
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det vart ju bara värre och värre.(...) Sen kom benet, jag började halta och snubbla och grejer. Men 

det var under många år. (...) Det var inte förrän det kom varje månad liksom: Här är någonting. 

Det är något fel liksom!” (Ulrika) 

  

Citaten visar hur förvärvandet av informanternas funktionshinder har gått olika snabbt samt sett 

ut på olika vis. Det Aron beskriver som “en jävla omställning”, att bara vakna upp och vara 

funktionshindrad, kan sättas i relation till Ulrikas successiva upplevelse. Dessa erfarenheter har 

givetvis färgat våra informanters upplevelser. Olivia använder sig av en metafor: “Det är ju 

samma som om någon dör. Det är många människor som inte hör av sig till en sån. För de vet 

inte hur de ska bearbeta och säga, istället för att vara som dom är, normala”. Genom metaforen 

försöker Olivia beskriva hur andra personer hanterade hennes trauma. Det är en beskrivning som 

liknar Arons upplevelse av att förlora gamla kompisar. I hans resonemang framgår det att det 

blev problematiskt för hans kompisar i hemstaden att hantera det på grund av hans “så pass stora 

olycka”. Det är enklare att ta avstånd än att vara kompis med någon som genomgått ett trauma, 

är hans slutsats. 

  

Detta avsnitt ska förstås som en medvetandehöjare i den bemärkelsen att vi vill synliggöra att vår 

homogena grupp informanter även kan tolkas som heterogen i och med deras på skilda sätt 

förvärvade funktionshinder. Vi vänder oss emot förflyttningen från en heterogen majoritet till en 

honomgen minoritet då vi vill förhindra att ”funktionshindrad” ska tolkas som en homogen 

identitet i vår uppsats.  

5.2 Då och nu 

Det resultat som här kommer presenteras är en beskrivning och således en jämförelse av 

informanternas tidigare upplevelser och upplevelser idag, samt erfarenheter av deras vardagsliv. 

Detta är av relevans då det inte går att undvika att våra informanter tidigare varit gående och nu 

använder rullstol. Det är just förvärvandet av funktionshindret som lett till att det finns ett då och 

ett nu. Samtliga informanter berättar att livet idag ser relativt annorlunda ut jämfört med livet de 

hade innan de hamnade i rullstol. Majoriteten av dem beskriver att deras vardag tidigare var fylld 

med fysisk aktivitet som var kopplat till att de då var gående. Vi tolkar det som att de, i så stor 

utsträckning som möjligt, försöker upprätthålla det aktiva livet i nuläget, men samtliga beskriver 

att nuet är annorlunda. Upprepade gånger under intervjun med Ulrika säger hon att det inte är 
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som “förut”. För att beskriva detta tar hon bland annat upp träningen och hur hon inte är lika 

aktiv som tidigare. 

  

En annan faktor är att i nuläget kräver allting tid och planering. Många informanter beskriver hur 

de måste planera vardagen för att få den att gå ihop. Det återkommande temat är avsaknad av 

spontanitet. Agnes synliggör detta genom att beskriva hur en kvinna springer till bilen för att 

parkeringstiden gått ut och hur hon själv saknar att kunna göra sådana tillsynes enkla saker. Idag 

måste allt planeras. Vidare beskriver hon: “...du måste bli kissnödig innan du blir kissnödig”. I 

ljuset av detta blir det påtagligt att spontaniteten inte längre är en del av hennes nuvarande liv. 

Detta stärks även i Alexanders intervju då han betonar att han inte hinner göra så mycket för att 

“allting tar tio gånger längre tid”. 

 

Samtidigt som ett då och nu har synliggjorts framkommer det att vissa informanter menar att de 

haft två olika liv, ett som icke-funktionshindrad och ett som funktionshindrad. Det kan förstås 

utifrån Agnes och Arons utsagor: 

  

“Så ja det är ett helt annorlunda liv, det är två liv. Det är inte många förunnat att ha det, under en 

livstid, men jag fick det.” (Agnes) 

  

“...det blir som en helt ny värld efter olyckan, allting blir som ett helt nytt synsätt liksom. Man får 

ju nästan, man får ju lära om sig allting och gå från scratch liksom, igen.” (Aron) 

  

Här framgår det att Agnes och Arons nya situation leder till upplevelsen av två olika perspektiv 

på livet; från att vara gående till att sitta i rullstol. Detta tydliggörs i och med Agnes dåvarande 

arbete som innebar många möten med funktionshindrade personer, där hon trodde att hennes 

förförståelse var tillräcklig för att sätta sig in i upplevelsen av att vara funktionshindrad och sitta 

i rullstol. Hennes nuvarande situation visar att hon hade fel. Aron talar om att det bara är 

människor som själv sitter i rullstol som kan visa hur hinder och problem ska hanteras. 

Alexander förklarar även han hur det omöjligt kan förstås förrän det upplevs själv. 

  

“Det finns ingen som kan stå som kan visa hur dom ska göra i rullstol. Dom kan ju bara gissa…” 

(Aron) 

  



31 
 

“Jag själv skäms över att jag kunde prata med människor i mitt yrke och säga att jag förstod, men 

hur kunde jag göra något så dumt. Jag skäms nu. För det finns inte en susning.” (Agnes) 

  

Vi tolkar det som att den nya situationen gör att de percipierar på ett helt nytt sätt, vilket betyder 

att varseblivningen nu skiljer sig och att det i sin tur har bidragit till ett nyanserat 

meningsskapande. Denna varseblivning är något vi tolkar som en förkroppsligad upplevelse. 

Aron och Agnes har i och med sina förvärvade funktionshinder förkroppsligat upplevelsen och 

kan endast genom den fullt ut förstå, då perception endast kan uppfattas via mening genom 

kroppen. Den nya situationen gör att de blir medveten om sin egna kropp, samtidigt som det sker 

en medvetenhet om den värld som omges. Detta kan även sättas i relation till Garland-Thomsons 

(2002) “sit point theory” som belyser en skillnad i att förstå världen och ge mening åt den utifrån 

en position som sittande. Hon menar att tolkningen blir annorlunda i förhållande till en gåendes 

position, som hon definierar som “stand point theory”, vilket visas här i deras omtolkning av 

världen i och med att de nu lever med ett funktionshinder. 

  

5.3 Identitet 

Föregående avsnitt presenterade hur informanterna reflekterade kring då och nu och detta avsnitt 

är en fortsättning som fokuserar på hur informanterna väljer att beskriva sig själva, i förhållande 

till att deras liv idag ser annorlunda ut. Flera av informanterna lyfter gärna fram hur deras fysiska 

aktivitet förut varit en stor del av deras liv vilket påvisar en stark vilja att upprätthålla den 

tidigare identiteten. Både Per och Ines uppger i sina intervjuer att längdskidor och dans varit 

stora intressen och för Ines är det något hon idag känner att hon saknar. Aron förklarar hur han 

innan olyckan var mycket aktiv och att han efter den kände att något fattades. Således började 

han spela rullstolsrugby, där målet är att komma med i landslaget. Detta kan kopplas till Jenkins 

(2008) teori om att individer försöker associera in sig i vissa grupper för att på så vis identifiera 

sig själv. Å ena sidan kan detta tolkas som att Aron i och med att han upplevde en avsaknad av 

något, “använde” rullstolsrugbyn för att fylla det “hål” han beskriver för att på så vis fullända sin 

identitet och även bibehålla den tidigare, som aktiv. Denna identifiering sker i deltagandet av 

rugbyn. Rugbyn kan förstås som en symbol för det aktiva livet, en symbol Aron gärna 

identifierar sig med. Det är alltså inte själva rugbyn som identifierar honom utan det aktiva inom 

den. Å andra sidan kan medlemskapet i rugbylaget bidra till en ny grupptillhörighet då Aron nu 



32 
 

tillhör en grupp där den gemensamma nämnaren är rullstolen. Detta kan förstås som en 

intersubjektiv gemenskap som Jenkins beskriver bidrar till en kollektiv identifiering (Jenkins, 

2008). Med detta sagt tolkar vi det som att rullstolsrugbyn bidragit till två viktiga beståndsdelar: 

en identifikation av sig själv och en ny grupptillhörighet. Aron påvisar ett tydligt engagemang 

och har idag ett fullspäckat schema. Arons aktiva livsstil syns även i hans ordval: 

  

“För mig har det inte funnits några andra alternativ än att liksom tänkt så. Man vill ju gärna 

framåt hela tiden (...) Backspegeln är ju mindre än framrutan.” (Aron) 

  

Det går att dra paralleller mellan Arons och Agnes berättelser. Under intervjun med Agnes är 

arbetet ett genomgående element och det tycks vara en viktig och stor del av livet innan 

funktionshindret. Nu förklarar hon: “Jag har ju inte någon plats i yrkeslivet”. Citatet kan tolkas 

som att det finns en viss saknad av att ha en plats där. I och med att identiteten ses som något 

socialt, något som skapas i interaktion, tillhör arbete och karriär sålunda den biten av 

identitetsprocessen. Individer formar sin identitet efter de förutsättningar som finns (Jenkins, 

2008). Då Agnes uttrycker en saknad efter detta och genom att hon tidigare identifierat sig med 

arbetet, har detta lett till att hon nu måste fortsätta sin identitetsprocess utan den identitet arbetet 

gav. Nu måste hon identifiera sig med något annat, efter de nya villkor hon tvingas möta. Ett sätt 

för Agnes att göra detta på tolkar vi som när hon vidare berättar om hur engagerad hon blivit i 

handikapprörelsen och detta kan ses, precis som med Aron, som ett försök att bibehålla sin 

identitet som yrkesarbetande kvinna via aktivt engagemang i rörelsen. Därtill beskriver hon: 

  

“...mina kompisar som gjorde karriär dom är ju borta… Men nu har jag fått nya vänner också… 

vänner som också är funktionshindrade. Det är helt två olika världar.” (Agnes) 

  

Att nya umgängen har blivit en faktor i Agnes liv är också något flera av de övriga informanterna 

har upplevt. Ines och Per talar om hur deras nya bekantskapskrets idag också innefattar personer 

med något funktionshinder, även Aron som deltagit i flera läger (för personer med 

funktionshinder) uppger att han genom dem har fått nya bekantskaper. Således påvisar detta att 

de i nuläget hamnat i en ny grupp, en grupp som bidrar till en kollektiv identifiering som enligt 

Jenkins (2008) grundar sig i att individer i någon omfattning liknar varandra. Det kan tolkas som 
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att informanterna i viss utsträckning söker sig till dessa “nya grupper” för att därigenom känna 

tillhörighet. Intressant är hur Olle pratar om ”alla andra”: 

 

“Ja det är väl (...) det är ju dom [alla andra] som inte har något funktionshinder.” (Olle) 

 

“Jag beskriver mig alltid (...) att jag, jag sitter i rullstol. Men i övrigt så är jag som alla andra.” 

(Olle) 

 

Det som syns i dessa två citat är att Olle refererar och förhåller sig till ”alla andra” på två olika 

sätt. I första citatet klargör Olle att “alla andra” är en grupp för sig, som han inte tillhör då han 

själv har ett funktionshinder. Den motpol Olle här beskriver som “alla andra” är också det som 

ger honom kunskap över vem han själv är och vilken grupp han tillhör. Detta går att härleda till 

Jenkins (2008) påstående att varje inkludering också innehåller eller förutsätter en exkludering. 

Det kan vara så att Olle exkluderar sig själv från “alla andra” men inkluderar sig i gruppen 

“personer med funktionshinder”, en grupp han ser likheter med. I andra citatet påvisar han att 

han är som ”alla andra” förutom i den aspekten att han använder rullstol. Likheter förutsätter 

olikheter vilket gör att tillhörigheten endast kan förstås i jämförelse med dessa. Detta påstående 

förstärks genom att Agnes förklarar att hon tidigare hade en uppfattning om att “samhällsklasser” 

var utrotade men att hon i ett senare skede har upptäckt att det inte är så. Det finns grupper. Hon 

tar specifikt upp konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder och 

ifrågasätter varför det inte endast finns en konvention riktat till människan. Detta tyder på att 

Agnes uppfattar en särbehandling då personer med funktionshinder har en “egen” konvention 

och blir speciellt utpekade. Således är detta ytterligare ett tecken på att de uppfattas tillhöra en 

annan grupp. Hon beskriver vidare hur det dessutom rangordnas inom funktionshinderrörelsen 

och hur hon själv slussats ihop med “övriga rörelsehindrade”. Inom denna, utåt sett, homogena 

grupp tillskrivs Agnes en identitet som “rörelsehindrad”. Agnes poängterar alltså att den så 

kallade homogena gruppen i själva verket är heterogen. När alla medlemmar i gruppen slussats 

ihop på detta sätt, bidrar det till en avidentifiering och en homogenisering av alla i gruppen. Det 

tycks som om hennes tillhörighet till denna grupp inte stämmer överens med hennes egen 

tolkning av sig själv då hennes unicitet försvinner. Genom Agnes likheter med andra 

funktionshindrade har hon slussats ihop med dem. Denna gruppering identifierar henne nu som 

en av de ”övriga rörelsehindrade”. Dock överensstämmer detta inte med hennes egen tolkning. 
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Hennes egen identifiering av sig själv skiljer sig från de övriga rörelsehindrade. Vi tolkar det 

som att hon skapar, utifrån olikheter, sin egen identitet (Jenkins, 2008). 

  

Under vår intervju med Ines nämner hon upprepade gånger hur hon, i mötet med personer som 

väljer att inte synliggöra henne, tar den plats hon inte blir tilldelad. Det kan antingen handla om 

att knäppa med fingrarna för att tala om “hallå det är jag som handlar” eller att klart och tydligt 

uttrycka sig för att synas. Således tolkas det som att Ines i denna situation måste framhäva sig 

själv och påvisa sin identitet som en frisk, fungerande kvinna eftersom alternativet är att bli 

behandlad och kategoriserad som en person utan agens. Detta går att koppla till Braithwaites 

(1990) utvecklande av kommunikationsstrategier, där en av dem hade fokus på tal och 

synliggörande. Ines använder sig här av en sådan strategi för att på så vis bli betraktad främst 

som en person och inte en person med funktionshinder. Det osynliggörande som här upplevts 

kan härledas till den underliggande norm Garland-Thomson (2002) klargör i sin studie, en norm 

där Ines med sitt funktionshinder inte ryms och där hon fråntas den agens hon faktiskt besitter. 

Ett sätt för Ines att återta sin agens och på så sätt ses som ett förkroppsligande subjekt är att 

knäppa med fingrarna och genom det visa “Här är jag!”. 

  

Det blir tydligt i intervjun med Ulrika att hon från början absolut inte ville tillskrivas, vad hon 

tolkar, en ny identitet genom rullstolen. “Rullstol, då är man ju liksom handikappad.” Hon 

försökte in i det längsta undvika rullstolen tills kryckorna inte längre kunde bära henne ut genom 

dörren. Det tyder på att ordet “handikappad”, för henne, blir en identitet som både är 

skrämmande och oundviklig i rullstol, och att den också kan leda till att hennes “riktiga” identitet 

går förlorad. Detta belyser den språkliga makt Zola (1993) diskuterar, som syftar till att ordet 

“handikappad” (i detta fall) blir en ensidig identitet Ulrika inte vill föras till. Till en början 

upplevde Ulrika att hon besatt en identitet som ”handikappad”. Detta utifrån hennes 

internaliserade bild, vilket kan tolkas bottnade i förutfattade meningar kring rullstolen. Men i 

relation till sin omvärld, där hon inte alls upplever att hon identifieras som ”handikappad” har 

hon kunnat göra en iakttagelse av sig själv vilket således har stärkt henne i uppfattningen att hon 

inte har en identitet som ”handikappad” i den negativa bemärkelse hon tidigare syftade till. Vi 

tolkar det som att det är denna typ av iakttagelse Jenkins väljer att benämna som ett reflexivt 

identitetsskapande som förhåller sig till den faktiska värld som infinner sig (Jenkins, 2008). En 
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parallell till detta är den multidimensionella förståelsen av identiteter Jenkins (2008) skildrar. Då 

identiteten ständigt utvecklas och förändras kommer individen genom livets gång bära på en rad 

olika identiteter. Ulrika har här upplevt sin identitet som både ”handikappad” och inte.  

  

Detta avsnitt har försökt visa hur våra informanter pratar om sig själva och vidare belysa vad det 

är som gör att de identifierar sig så som de gör. Grupptillhörighet har visat sig vara en 

betydelsefull del i konstruerandet av en identitet, något Jenkins också argumenterar för. 

  

5.4 I mötet med världen 

Det är i mötet med en otillgänglig värld som alla informanter menar att deras förvärvade 

funktionshinder blir märkbart, för dem själva och för människor i deras omgivning som måste 

hjälpa till eller bemöter dem annorlunda på grund av deras funktionshinder. Tydliga paralleller 

går att dra till avsnittet 2.3 Offentliga miljöer i Tidigare forskning. I vår intervju med Ulrika 

beskriver hon att det är “på stan” hon känner sig funktionshindrad. “Hälften av alla affärer” är 

inte tillgängliga för henne eftersom att hon inte kommer in där med rullstol. Detta kan förstås 

utifrån Arons berättelse som handlar mycket om att han inte alltid känner sig funktionshindrad 

utan att det är i mötet med ett hinder, exempelvis en trappa, han märker av sitt funktionshinder. 

Merleau-Ponty (2006) beskriver detta som varat-till-världens paradox. Genom omvärlden blir 

individer medvetna om sin kropp och genom kroppen blir individer medvetna om omvärlden 

vilket betyder att individer är omedvetna om kroppen så länge de inte möter en värld. Att möta 

ett hinder på vägen påminner individen om vad kroppen inte klarar av. Om världen innehåller så 

kallade hanterliga föremål, som inte längre är hanterliga för den enskilde individen, 

uppmärksammas kroppens begränsningar (Merleau-Ponty, 2006). Vår tolkning av detta är att om 

samhället var tillgängligt för alla skulle inte kroppsliga dysfunktioner synliggöras på samma sätt. 

  

För att allt ska fungera praktiskt är det en nödvändighet för våra informanter att göra 

efterforskningar om platsen de ska besöka är tillgänglig eller inte. Samtidigt menar Aron att 

otillgängligheten inte alltid behöver accepteras. 

                    

“... man behöver inte alltid acceptera det. Och då menar jag inte att, det är klart att jag vet att jag 

brutit nacken och inte kan gå och sådär va, men man behöver inte acceptera det när man kommer 
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till en trappa liksom, eller vad som helst. Om man kommer till ett hinder och säger såhär: Okej 

det var ett hinder, det tar jag mig inte över, skit i det, jag vänder och åker tillbaka, liksom. Då 

tycker jag att man accepterar lite för mycket. (...) Om man lär sig att leva med det 

funktionshindret då tar man liksom och attackerar det där hindret (...) antingen själv eller med 

hjälp, alltså försöker man liksom komma över.” (Aron) 

  

Även om otillgängligheten inte behöver accepteras är Aron av den åsikten att det inte går att 

kräva full tillgänglighet överallt och som en konsekvens av det kan platser istället bortprioriteras 

som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Detta är något som också framkommer i intervjun med 

Per. Han förklarar att han ofta väljer bort restauranger som inte har sina rullstolsramper ute 

eftersom han inte vill vara till besvär. En individs handlingar grundas enligt Merleau-Ponty i å 

ena sidan en beteendemiljö och å andra sidan en geografisk miljö. I både Arons och Pers 

berättelser kan vi urskilja en motsättning mellan de olika miljöerna. Den geografiska miljön 

synliggörs i hur de påverkas av otillgängligheten inom den. I ljuset av hur de anpassar sig och 

ger mening till situationerna syns i beteendemiljön. Aron och Per har ibland olika 

beteendemiljöer, Per väljer att inte krångla medan Aron ska “attackera” den geografiska miljön. 

Merleau-Ponty menar att handlingar aldrig är objektiva utan att de borde förstås som yttringar 

från de olika miljöerna. En tolkning är att den geografiska miljön för våra informanter blir mer 

problematisk i och med deras förvärvade funktionshinder och deras skilda inställningar till olika 

hinder synliggör deras olika beteendemiljöer.  

 

Ulrika har större förståelse för gamla byggnader som inte är tillgängliga än nya byggnationer och 

gång på gång förundras hon över att det är så “i Sverige 2014”. I intervjun med Agnes framgår 

det att hon inte tycker att kultur och tillgänglighet går ihop. Hennes förklaring är att estetiken är 

viktigare än att alla ska inkluderas. När stolpar sätts ut vid rullband resulterar det i att hon inte 

kan använda rullbandet och blir således hänvisad till en hiss någon annanstans vilket “känns 

sådär”. Detta är något som också återkommer i intervjun med Ulrika. Hon beskriver hur hon får 

följa med expediten till en undangömd hiss när hon vill upp på övervåningen av en affär. Både 

Agnes och Ulrikas upplevelser om att möta en värld som inte riktigt är till för dem är väldigt 

lika. Paralleller går att dras mellan dem när de pratar om sitt funktionshinder.  “Jag är 

funktionshindrad i den här omgivningen.” (Agnes) och “...det är mer samhället som gör det till 

ett funktionshinder.” (Ulrika) Båda två upplever att de blir behandlade på ett annorlunda vis som 

en följd av deras funktionshinder. 
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När Ines berättar om sitt funktionshinder och vad det innebär för henne att inte vara 

funktionshindrad berättar hon om längtan till skogen och naturen. Hon saknar att plocka svamp 

och känna skogsdoften. 

  

“Hade jag kunnat göra allt det där så hade jag inte haft ett, då hade jag inte varit 

funktionshindrad.” (Ines) 

  

Det kan alltså tolkas som att hennes saknad efter skogen gör hennes funktionshinder verkligt. 

Om skogen inte existerat hade hon inte känt sig lika funktionshindrad. Detta gör att Ines tal om 

skogen kan tolkas som ett föremål som nu slutat att vara hanterligt för henne (Merleau-Ponty, 

2006). Då Ines fortfarande minns upplevelsen av att vandra i skogen blir hon medveten om ett 

fält som hon inte längre har tillträde till. Detta kan förstås som kunskapens tvetydighet där Ines 

aktuella kropp är i symbios med hennes habituella kropp. Den habituella kroppen är den kropp 

som förstår och minns skogen som hennes aktuella kropp inte längre kan hantera (Merleau-

Ponty, 2006). Vi tolkar det som att Ines förstår och förhåller sig till sin nya kropp i förhållande 

till sin tidigare kropp. Det är hennes aktuella kropp som nu har ett funktionshinder medan hennes 

habituella kropp har minnet av och således kunskapen om skogen. Kunskapens tvetydighet 

uttrycks i intervjun med Ines då hon besitter en kunskap som hon inte längre kan hantera, hon vet 

alltså hur svamp plockas men det är inget som hon nu, med sin aktuella kropp, kan göra.   

  

Olivias intervju liknar på många punkter de andra informanternas berättelser. Hon menar att det 

inte finns någon garanti på tillgängligheten. Det synliggörs också i Matiens berättelse då han 

pratar om ett hotell som enligt beskrivningen var anpassat efter hans behov men som visade sig 

ha en trappa och stora trösklar som gjorde att han och hans sällskap inte kunde bo kvar. Under 

intervjun med Olivia framgår det att hon helst träffar bekanta på “neutral mark” vilket betyder 

hemma hos henne själv eller på en plats där hon är säker på att det inte finns några trappor. Den 

neutrala marken gör alltså hennes funktionshinder neutralt och inte lika påtagligt som det blev på 

hotellet för Matien. Även om de andra informanterna inte uttryckligen pratar om någon “neutral 

mark” på det sättet Olivia gör finns det ändå tendenser i några intervjuer om vad denna 

neutralitet gör i deras möte med världen. Pers neutrala mark handlar om “normala situationer”, 

“Det är i normala situationer när man sitter såhär, då känner man sig inte alls funktionshindrad”. 
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Vidare förklarar han att det är under möten där alla andra människor också sitter ner runt ett bord 

som han inte känner sig funktionshindrad. På ett liknande sätt berättar Ines att det är under 

vanliga samtal hon inte märker av sitt funktionshinder. En tolkning är att den offentliga miljön 

skiljer sig från den mer privata miljön och detta synliggörs under intervjun med Agnes då hon 

förklarar att det är omgivningen som gör att hon känner sig funktionshindrad samtidigt som hon 

berättar att hemmet är en plats där hon inte tänker på sitt funktionshinder. 

  

Genom Merleau-Ponty kan den “neutrala marken” förstås som undantaget som bekräftar regeln, 

där regeln är att informanterna i princip alltid känner sig funktionshindrade i mötet med världen. 

När Agnes hänvisar till sitt hem som en frizon är det för att “ allt är anpassat till mig” vilket 

betyder att hon där aldrig konfronteras med föremål som skulle kunna göra henne påmind om 

hennes funktionshinder. I ett anpassat hem är alla föremål hanterliga för hennes aktuella kropp 

vilket gör att hennes funktionshinder blir obetydligt. 

  

5.4.1 Bemötande 

Majoriteten av studiens informanter har någon gång reagerat på hur de blir bemötta av andra 

personer. Vissa gånger tycks det som om informanternas förvärvade funktionshinder försätter 

dem i en utsatt position i förhållande till människor som inte har ett funktionshinder. Detta 

synliggörs under intervjun med Per då det framkommer att han flyttade från en ort till en annan 

mycket på grund av hur han blev bemött av personer han kände. 

  

“Det kanske är enda orsaken till att jag inte ville bo kvar i [orten] det var att när man bodde där 

och man kände ju mycket folk (...) jag skaffade en sån här permobil då som jag hade, och när jag 

kom och åkte på den då, och träffade någon man kände då och: Oj oj oj, då tyckte dom att det var 

så synd: Och varför? (...) Har du blivit så dålig? Oj oj oj oj oj. Dom ojade sig, så fort man träffade 

någon så var det: Aj aj aj oj oj oj oj. En del ville inte träffa eller titta, de kanske (...) bara tittade 

bort och bara gick.” (Per) 

  

Ojandet upplevs som problematiskt och är kanske den största skillnaden i hur Per nu blir bemött 

av andra. Detta antyder, precis som i Susmans (1994) studie, att funktionshindret Per innehar 

väcker negativ respons som i sin tur leder till en stigmatisering. En förklaring skulle kunna vara 

att denna stigmatisering gör att dessa personer blir obekväma och således undviker kontakt med 

Per. En annan förklaring skulle kunna vara att Per blir obekväma med dessa personer och således 
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undviker kontakt med dem. I relation till Agnes berättelse förklarar hon att det är en märkbar 

skillnad på hur andra människor nu bemöter henne. Hon poängterar att det är då “man blir 

påmind om att man inte är lika.” 

  

Att det bemötande våra informanter får av andra personer nu skiljer sig från förr kan påvisa att 

deras objektiva kropp (deras kropp såsom den andre ser den) fått en annan betydelse i och med 

att de förvärvat sitt funktionshinder. Nu uppmärksammas deras närvaro på ett helt annat sätt än 

innan. Detta är något som exempelvis synliggörs i de blickar de får av andra. I och med att 

Merleau-Ponty (2006) menar att den objektiva kroppen existerar samtidigt som den fenomenala 

kroppen (som är till för individen själv) betyder det att informanterna har två olika sätt att 

förhålla sig till sin kropp. Att ständigt möta handlingar av andra människor som antyder att något 

är onormalt påverkar hur individen uppfattar sig själv. Det tydliggörs i och med att det är på 

grund av Agnes objektiva kropp som hennes fenomenala kropp (och hon själv) blir “påmind” om 

att hon inte är som alla andra längre. 

  

Agnes fortsätter att berätta att omgivningen inte har några “som helst krav” på sig längre och att 

människor ofta lägger huvudet på sned, en handling som liknar det Per beskrev. Aron upplever 

ett situationsbundet bemötande. “Folk bemöter en på olika ställen, olika tillfällen, olika tider…”. 

Aron har erfarenhet av att under kvällstid, samt när alkohol är med i bilden, uppleva att 

människor blir nyfikna och ställer mer privata frågor. Det är något han nästan aldrig upplever 

dagtid. Att bemötandet skiljer sig från situation till situation kan tolkas som att det inte är 

funktionshindret i sig som gör att Aron blir bemött annorlunda än innan. Istället är platsen och 

tiden det avgörande elementet. Detta resulterar i att miljön, eller för att använda Merleau-Pontys 

ord världen, är det som är den avgörande delen i hur personer förstår sig själva (Merleau-Ponty, 

2006). Alexander har erfarenheter av att människor tenderar att nedvärdera personer med 

funktionshinder i allmänhet: 

  

“Plus att jag tycker ganska ofta att en allmän tanke bland friska människor är att: sitter man i 

rullstol då är man automatiskt dum i huvudet” (Alexander) 

  

Ines och Olle ger även dem exempel på bemötande. Det kan vara att vissa, främst expediter och 

kassapersonal, väljer att prata med ens personliga assistent vilket i förhållande till Alexanders 
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berättelse leder till att det i bemötandet tycks framgå att det finns en förutfattad mening kring 

personer med funktionshinder. Olivia har en likande händelse som hon delar med sig av. Alldeles 

efter olyckan som försatte Olivia i rullstol, var hon ute för att handla skolavslutningskläder med 

sin son. Expediten lämnade tillbaka växeln till Olivias man istället för till Olivia som hade varit 

den som betalade för kläderna. 

  

“Hon visste inte hur hon skulle bete sig, jag har inga fingrar som du ser. Och hon visste inte hur 

hon skulle betala tillbaka.” (Olivia) 

  

Det hela slutade med att hennes då nioårige son fick ett utbrott på expediten och förklarade; 

“Min mamma är inte dum i huvudet!” Olivias berättelse skiljer sig på vissa punkter från övriga 

informanters. Hon är den som suttit längst i rullstol och under intervjun framkommer det att hon 

upplever en skillnad i bemötandet från andra människor över tid. En viktig händelse för henne är 

då lagen om personlig assistans trädde i kraft.
11

 Enligt henne medförde detta att fler personer i 

allmänhet med funktionshinder och personer som använde rullstol i synnerhet lättare kom ut i 

offentligheten.  

  

“[Förut] man såg ju ner (...) innan det här med personlig assistans kom, man var, det var inte ofta 

man såg handikappade ute på stan eller någonting. För dom kom ju inte ut. (...) det är nog den här 

rädslan. Folk visste inte hur dom skulle behandla eller tänka förr.” (Olivia) 

  

Olivia var ute i offentligheten innan lagen om personlig assistans kom och i detta citat förklarar 

hon attityden hon då mötte. Hon uttrycker att mentaliteten ändrats, att förut var människor 

“rädda” och ryggade tillbaka som en konsekvens av det. Hennes förklaring är att andra 

människor inte visste hur de skulle bemöta henne. Detta kan sättas i kontrast till intervjun med 

Ulrika. Ulrika menar att hon märker en skillnad på hur barn och äldre tittar på henne nu. Hon 

upplever att barn tittar på henne för att hjälpmedlet kan betraktas som en “leksak för dem”. 

Samtidigt gör hon en tydlig distinktion då äldre personer tittar på henne när hon använder 

rullstolen eftersom att hon menar “det är ju bara en rullstol som funnits i hundra år, det är inget 

nytt.” En tolkning av detta kan vara att det blir mer påtagligt när äldre personer bemöter Ulrika 

på ett annorlunda sätt och att detta kan resultera i att hon får en känsla av att hon “sticker ut”. 

                                                
11

 1993 överlämnades en proposition angående stöd till funktionshindrade till riksdagen. 1994 infördes 

rätten till personlig assistans. (Passform, 2014) 
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5.4.2 Att sticka ut i mötet med världen 

Bemötandet från andra personer gör att våra informanter blir medvetna om att de skiljer sig från 

mängden i den mån de använder rullstol istället för att gå. Dock belyser Matien, i likhet med 

Watson (2002), att distinktionen mellan att gå och rulla egentligen inte är så stor men att det ändå 

finns en norm som premierar det ena framför det andra. Det Susman (1994) gör i sin studie är att 

betona att funktionshinder betraktas som ett stigma i förhållande till normen. En vidare tolkning 

kan vara att det är i mötet med världen som våra informanter blir tvungna att förhålla sig till 

normen där användningen av rullstolen, kryckorna eller rullatorn inte är ett självklart element. 

Detta synliggörs i vår intervju med Olivia. Samtidigt som hon deklarerar att hon inte skiljer sig 

från någon annan berättar hon också om att “Jag var med på rally och allting, fast jag satt i 

rullstol.” Citatet antyder att Olivia var där på andra premisser än de personer som var närvarande 

på rallyt men som inte använde rullstol. Rullstolen blir ett laddat föremål just för att den bidrar 

till att personen som sitter i den sticker ut i mötet med världen. Det går att se likheter i 

diskussionen Aron för: 

  

“Oftast ser man ju ett funktionshinder alltså rent..., det är ju det första man gör. De som har 

fysiska funktionshinder ser man ju.” 

  

Aron berör ett ämne flera av de andra informanterna pratar om, att i princip aldrig kunna gå 

obemärkt förbi och att alltid sticka ut på grund av sitt hjälpmedel. Agnes berättar att hon inte 

vågade visa sig med rullatorn vilket kan relateras till Pers berättelse om att han helst undvek att 

använda rullstolen ute. Detta är något som stärks av Matien och Ulrikas intervjuer då de lyfter 

fram hur de kände att andra personer tittade på dem vid användandet av rullatorn och rullstolen. 

Att tillämpa Malmbergs (2009) begrepp kroppsnormativitet på våra informanters upplevelser gör 

att särskiljningen mellan att vara funktionshindrad och icke-funktionshindrad synliggörs. 

Malmberg menar att den funktionshindrade kroppen ses som avvikande i förhållande till normen 

som utgörs av den icke-funktionshindrade kroppen. Detta speglas i känslan Agnes får när bilar 

stannar av hänsyn till henne. I en senare studie, också den gjord av Malmberg (2012), belyser 

hon hur kroppsnormativitet kan påverka rörelsemönstret för personer som avviker från normen. 

En tolkning av detta är att det utrymme personer med funktionshinder har i det offentliga rummet 

i många fall är mindre än det utrymme personer utan funktionshinder har. Detta synliggörs då 
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Agnes nu tar emot kommentarer i stil med “Vad fint att du kommer ut!” när hon handlar 

blommor. Vi upplever det som att Agnes menar att detta aldrig skulle förekomma om hon var 

”frisk”. Agnes fortsätter att beskriva att hon märker att hon skiljer sig från andra genom att 

personer nu hejar på henne. 

  

“Ja mina assistenter har frågat mig: Känner du alla? Men det gör jag inte, men dom hejar liksom 

[ändå]. Det är någon instinkt tror jag. (...) Man är ju inte dum mot en funktionshindrad.” (Agnes) 

  

Agnes menar att det är hennes funktionshinder som gör att andra människor nu ser henne och av 

ren “instinkt” känner behovet av att heja just för att hon skiljer sig från mängden. När Agnes gör, 

till synes, vardagliga saker som att rensa rabatten har det hänt att det uppfattats som om hon har 

ramlat. Detta visar att en välmenad hjälpande hand kan tolkas som en påminnelse till den person 

som har funktionshindret om att personen i fråga skiljer sig från alla andra. Den välvilja som 

Agnes upplever kan förstås utifrån Hanssons studie (2012) där han menar att relationer präglade 

av samhällskulturer mellan Agnes och den personen som erbjuder hjälp kommer fram i ljuset. 

Det tycks som att Agnes vänder sig mot denna välvilja och detta skulle kunna vara ett tecken på 

att hon inte vill kännas vid de kulturella föreställningar som projiceras på henne. Under vår 

intervju med Ulrika resonerar hon kring betydelsen av ordet normal. “Fördelen [med att vara 

normal] är väl att man smälter in i samhället och att det kanske blir lite lättare.” Ulrikas citat 

sammanfattar det många av informanterna skildrar. Skillnaden mellan att “smälta in” och “sticka 

ut” blir påtaglig i mötet med världen där det finns en tydlig koppling till att personer som 

använder olika hjälpmedel betraktas som avvikande. 

  

Merleau-Ponty belyser att det är i mötet med världen som ett medvetande om kroppen infinner 

sig. Ändå hävdar informanterna att det är rullstolen (eller andra hjälpmedel) som föremål främst 

är orsaken till att deras möte med världen nu är annorlunda och inte kroppen. Detta förstås bäst 

genom att varat-till-världen expanderas genom nya vanor som införlivas med kroppens volym 

(2006). När detta skett har en förlängning av kroppen via vanan ägt rum. Vidare betraktas det 

som den bidragande faktorn till att informanternas medvetande om världen nu skiljer sig 

eftersom deras nuvarande förlängda kroppar innefattar nya föremål. 
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5.5 De nya föremålen 

Världen som informanterna berättar att de nu möter skiljer sig från den värld de förut levde i. 

Detta syns i hur informanterna bemöts på ett annorlunda sätt och hur de beskriver att de nu måste 

planera sin vardag på ett helt annat sätt än tidigare. I denna del ligger fokus på hur informanterna 

pratar om sina rullstolar och olika objekt de tidigare använt i sin vardag. 

  

Av de informanter som har en neurologisk sjukdom använde de flesta kryckor och rullatorer 

innan de började med rullstol. Flera av dem beskriver ett visst motstånd till en början mot alla 

dessa föremål: kryckorna, rullatorn samt rullstolen. Per förklarar att han först endast använde 

rullstolen hemma och att det ofta var hans fru som insisterade på att rullstolen skulle med när de 

skulle ut. I varje steg Ulrika tog i sin sjukdom beskriver hon att det fanns motstånd, vilket är 

något Alexander också talar om. Till en början kämpade Ulrika på med en krycka när det 

egentligen var nödvändigt med två för att slutligen inse att rullstolen var det enda alternativet. 

Steget från kryckor till rullstol var stort för henne och hon beskriver tanken på rullstolen som 

“hemsk”. Vidare förklarar Ulrika att hon länge var i en “förnekelseprocess” där hon inte såg 

något liv värt att leva i rullstolen. Rullstolsbunden är ett ord hon betonar för att förklara hur hon 

tänkte förut. Användningen av kryckorna kunde tolkas som att bara en fot var stukad, enligt 

Ulrika. Ines ger en motsatt förklaring till varför hon inte ville använda rullator i början utan satte 

sig i rullstol direkt. “jag tyckte det kändes bättre att sätta sig (...) att använda rullstolen för då kan 

folk tro att jag bara brutit benet för stunden eller nånting.” Även om Ines och Ulrika ger olika 

beskrivningar av användandet av kryckorna och rullatorn kontra rullstolen så bottnar deras båda 

berättelser i samma utgångspunkt. Ines klargör att rullatorn får henne att bli en “kärring” precis 

som Agnes förklarar att rullatorn får henne att “åldras 20 år” i den stunden hon tar i den. När 

Matien använde rullator upplevde han samma sak, att folk förväntade sig att han borde vara 

mycket äldre än han egentligen var. Per säger uttryckligen att det tog ett tag att acceptera 

rullstolen och så var även fallet för Ulrika. När hon väl hade gjort det bekänner hon att allt blev 

så mycket enklare och att det går bra nu. Dock var hennes första rullstol riktigt “trögrullad” och 

krånglig, något som gjorde att hon längtade efter att få en ny rullstol hon själv fick vara med att 

välja. “Nu vill jag ha [rullstolsmärke]! Det är såhär lite Rolls Royce inom [rullstolsbranschen].” 

Hennes nuvarande rullstol är enkel och lätthanterlig till skillnad från den gamla. Att den 

nuvarande rullstolen är enkel, uppfattar vi, underlättar processen att acceptera det nya föremålet 
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och slutligen införliva rullstolen som en förlängning av kroppen som ger rörelseförmåga. Detta 

kan tolkas utifrån Merleau-Ponty (2006) och hans tal om nya vanor. Rullstolen betraktas inte 

bara som ett föremål utan även som en ny vana för kroppen att acceptera. Under intervjun med 

Aron liknar han rullstolsutprövningen med att “pröva ett par löpardojor, det är inte alltid första 

paret passar.” Han fortsätter att beskriva hur det gäller att hitta sätt som gör ens egen rullstol så 

lätt som möjligt. Betydelsen av att inneha en rullstol som är så lätt som möjligt kan förstås 

genom att den då inte gör så stor skillnad till den ursprungliga kroppens massa. Samtidigt 

poängterar Aron att rullstolen är en nödvändighet och inte en motsvarighet till hans ben, han 

beskriver rullstolen som ett hjälpmedel för ”transport”. Både Agnes och Matien ser också 

rullstolen som ett nödvändigt hjälpmedel till skillnad från Olle och Olivia som beskriver sina 

rullstolar “som en del av mig” (Olle) eller “Det är mina nya ben som tar mig framåt.” (Olivia). 

Det Olle och Olivia förklarar kan ses som det motoriska förvärvandet av en ny vana (Merleau-

Ponty, 2006). När rullstolen beskrivs “som en del av mig” kan det tyda på att en förlängning av 

kroppen genom rullstolen har ägt rum. Agnes, Aron och Matien percipierar rullstolen som ett 

redskap till skillnad från Olivia och Olle som percipierar med hjälp av rullstolen eftersom att 

rullstolen för dem blivit ett med kroppen. För dessa två informanter beskrivs rullstolen som både 

en motorisk och perceptuell vana. Rullstolsanvändningen som vana blir perceptuell i och med att 

rullstolen börjar förstås som ett sinnesområde och således en del av kroppen. Vid analysen av 

intervjun med Aron framkommer det att det inte bara är rullstolen som blev ett nytt föremål i 

hans vardag efter hans förvärvade funktionshinder. 

  

“Nä men man vet ju inte hur man till exempel ska hålla i en gaffel, det vet man inte. Det är ingen 

som kan visa en så. Förutom när man kom hit [läger för personer med olika funktionshinder] så 

ser man någon ledare som sitter i rullstol, som har suttit i tio år som: Vadfan håller han gaffeln 

sådär? Bara en sådan enkel grej.” (Aron) 

  

Detta citat visar att det inte endast är rullstolen som är ett “nytt” föremål i hans liv. På grund av 

Arons funktionshinder saknar hans fingrar sin tidigare rörlighet vilket medför att han inte har 

samma förutsättningar att hålla i en gaffel. Vidare förklarar han att det är viktigt att anpassa sig 

och ibland använda “hjärnan lite mer” än förut. Merleau-Ponty beskriver hanterliga föremål som 

i och med ett funktionshinder slutar att vara hanterliga för individen. Detta stämde till en början 
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in på Arons berättelse men den visar också att han gjorde ett till synes ohanterligt föremål 

hanterligt igen genom att använda “hjärnan lite mer” och på det sättet percipiera på nytt. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Summering 

I inledningen formulerades ett problemområde som utgick från det nya partiet 

Normaldemokraterna som ställer upp i valet 2014 i Sverige. Målet med deras parti är att sätta 

funktionshinder ur ett tillgänglighetsperspektiv på agendan där de menar att det finns ett 

osynliggjort samhällsproblem som utestänger och marginaliserar människor med 

funktionsnedsättningar. Med utgångspunkt i Normaldemokraternas politik konstruerades syftet. 

Syftet med denna studie har varit att få inblick i hur personer med förvärvade funktionshinder 

möter världen utifrån den nya situationen. Vi har även sökt förståelse för hur detta kan påverka 

identitetsskapandet. Dessa frågeställningar har vi således sökt svar på: 

Hur påverkas informanternas liv av sina förvärvade funktionshinder? 

Hur förhåller sig informanterna till sin nya situation? 

Hur upplevs hjälpmedlen informanterna nu använder sig av? 

Det empiriska materialet visade att samtliga informanter hade uppfattningen om att deras liv idag 

skiljer sig från de liv de levde innan förvärvandet av funktionshindret. Intervjuerna visade dock 

att det inte var någon av våra informanter som ständigt kände sig funktionshindrade utan att det 

var i mötet med ett otillgängligt samhälle detta blev påtagligt. Ulrika förtydligar detta genom att 

berätta att det är hennes nuvarande omgivning som bidrar till hennes funktionshinder. Agnes, 

Aron och Alexander betonade att deras upplevelser inte går att förstå förrän det upplevs, vidare 

förklarade de att ingen som inte delar deras erfarenhet av att använda rullstol själv kan förstå 

upplevelsen av det. Viktigt att påpeka är att beroende på informanternas olika förvärvade 

funktionshinder skiljer sig deras berättelser åt. Aspekter av den neurologiska sjukdomen var 

exempelvis en märkbar trötthet medan det visade sig att informanterna med ryggmärgsskada 

poängterade att traumat som orsakade skadan påverkade deras omgivning då ett flertal bekanta 

inte kunde hantera den stora olyckan de varit med om. 

Det noterades dessutom att de idag blir bemötta på ett annat sätt men att det inte är själva 

funktionshindret i sig som bidrar till detta bemötande, utan att det främst beror på rullstolen med 

de föreställningar som finns i samhället kring den. Vi har fått uppfattningen att rullstolen 



47 
 

associeras med negativa föreställningar vilket påverkat vissa informanters vilja att använda den. 

Motståndet mot de hjälpmedel informanterna varit i behov av kan alltså bero på att de bemöts 

med negativa blickar eller fördomen att rullstolen symboliserar ett utanförskap. Våra informanter 

har stött på den förutfattade meningen att de som använder rullstol är hjälplösa, utan egen 

handlingskraft, äldre än de i verkligheten är samt ointelligenta. Olivia är den informant som 

använt rullstol längst och hon poängterar dock att hon upplever en skillnad mellan hur människor 

nu bemöter henne jämfört med innan lagen om personlig assistans kom. Hon menar att det nu 

finns en större acceptans bland allmänheten eftersom fler personer finns med i det offentliga 

rummet då de nu kan ta sig ut på ett annat sätt. 

I och med våra informanters nya situation har bekantskapskretsen påverkats, och ibland utökats i 

form av nya vänner vilka också har någon form av funktionshinder. Per beskriver att de tidigare 

vännerna till slut undvek honom och att han nu känner sig bekväm med de nya han funnit inom 

funktionshinderrörelsen. Det blir tydligt i Arons berättelse att de tidigare vännerna hade svårt att 

hantera hans trauma och att konsekvensen av det blev att de drog sig undan. Ines redogör för hur 

hon i sitt nuvarande liv saknar den tidigare fysiska aktiviteten, vilket också är något flera 

informanter talar om i sina intervjuer. På grund av detta har några valt att i så hög utsträckning 

som möjligt fortsätta med någon form av aktivitet för att på så sätt bibehålla sin identitet som 

aktiv. 

6.2 Övergripande diskussion av resultatet 

Braithwaites (1990) och Malmbergs (2012) forskning belyser en norm i samhället som 

exkluderar och marginaliserar de personer som inte passar in. Malmberg myntar begreppet 

kroppsnormativitet för att påvisa dikotomin mellan att vara funktionshindrad och icke-

funktionshindrad medan Braithwaite studerar hur en förflyttning från majoriteten till minoriteten 

sker i och med förvärvandet av ett funktionshinder, vilket väckte tankar kring hur våra 

informanter upplever sin livsvärld. Garland-Thomson (2002) använder “sit-point-theory” som 

namn på perspektivet hon hävdar finns i att vara funktionshindrad och att sitta i rullstol. Att livet 

i rullstol skiljer sig är ett faktum samtliga informanter skriver under på. Aron förtydligar att det 

enbart är andra personer i liknande situation som kan ge honom konkreta tips i vardagen. Detta 

kan förstås utifrån Merleau-Pontys (2006) nyckelbegrepp perception. Han argumenterar för att 

ett medvetande om omvärlden sker genom kroppen och dess perception. I och med att våra 
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informanter nu använder rullstol är deras varseblivning annorlunda och det är en upplevelse som 

inte går att föreställa sig förrän den percipieras av individen själv, vilket är något Agnes 

understryker. En vidare tolkning skulle kunna vara att varat-till-världen, som beskriver den 

mänskliga existensen, har förändrats hos våra informanter i och med att deras kroppar 

förändrades. Genom rullstolen kan det tolkas som att informanternas varat-till-världen utvidgats. 

Utifrån våra informanters berättelser har vi noterat att det finns två olika sätt att se på rullstolen. 

Den ena benämningen är att den “är en del av mig”, medan den andra ses som ett “hjälpmedel”, 

eller en “nödvändighet”. Med detta kan Merleau-Pontys teori om både motoriska och 

perceptuella vanor appliceras. Den motoriska vanan kan förstås utifrån att föremålet upphört vara 

ett objekt och istället blir en volymkraft till kroppen. Vidare syftar Merleau-Ponty (2006) till att 

den motoriska vanan på detta sätt också blir en perceptuell vana vilket leder till att föremålet 

införlivas i kroppen och blir ett nytt sätt att percipiera med. En tolkning av detta är att de 

informanter som uttrycker att rullstolen “är en del av mig” införlivat både den motoriska och 

perceptuella vanan i och med att de nu ser rullstolen som en förlängning av sin egen kropp. De 

andras uppfattning av rullstolen motsätter sig det som Merleau-Ponty menar: att den motoriska 

vanan leder till att föremålet upphör vara ett föremål, då våra informanter tvärtom upplever 

rullstolen som ett hjälpmedel, alltså ett föremål de är i behov av. Som vi tidigare presenterat har 

våra informanter suttit i rullstol olika länge. Detta väcker tankar kring att det är beroende av tid 

om den perceptuella vanan kan bli ett faktum. Det är något som underbyggs av att Olle och 

Olivia är de som beskriver rullstolen som en förlängning av kroppen och att de är just dem som 

suttit i rullstol längst. 

Det empiriska materialet visar att det inte alltid är på grund av kroppen, alltså själva 

funktionshindret i sig, som gör att informanterna blir bemötta på ett annorlunda sätt. Istället 

hävdar de flesta informanter att det är rullstolen med de föreställningar som är knutna till den 

som uppenbarar deras funktionshinder. Vi ser att många i intervjuerna associerar rullstolen till 

något negativt och att den blir en symbol för att individen har någon slags inre “defekt” som i sin 

tur stigmatiseras av samhället. Detta påvisar ett förtryck som kan finnas mot personer med 

funktionshinder. Det synliggörs när Ulrika berättar om hur hon ibland känner sig uttittad på 

grund av hennes rullstol. Förtrycket har internaliserats i normen kring funktionshindrade, vilket 

Zola (1993) belyser i sin studie. Zola visar att språket konstruerar barriärer mellan ett “vi” och ett 
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“dem”. “Jag tänker inte på dig som handikappad” betraktas som en komplimang (av den person 

som säger komplimangen) då ordet handikappad har en negativ klang och komplimangen är 

beviset på att personen med funktionshinder är “normal” trots funktionshindret. Att Alexander 

upplever en allmän tanke bland friska, att rullstolsburna “automatiskt är dumma i huvudet”, 

tydliggör normen och den blir således synliggjord i hur våra informanters upplevelser av rullstol 

kontra bemötande infinner sig. Vi tolkar det som att detta förtryck finns internaliserat i samhället 

vilket givetvis påverkar flera av informanterna eftersom att de ständigt måste förhålla sig till 

detta förtryck. I detta påstående går det att dra paralleller till Hanssons (2012) studie som visade 

hur personer med funktionshinder kan internalisera ett självförakt via medlidande och välvilja 

från omgivningen. Att det ständigt talas om den kroppsliga norm som skiljer människor åt bidrar 

också till att denna norm reproduceras. Samtidigt måste normen lyftas för att synliggöras och 

kunna motverkas. Under intervjun med Agnes breddar hon vår horisont genom att berätta att det 

finns olika statusgrupper inom gruppen funktionshindrade, något hon inte var medveten om 

förrän hon själv blev en del av den. Detta kan tolkas som att det finns en allmän uppfattning där 

personer med funktionshinder betraktas som en homogen grupp till skillnad mot personer utan 

funktionshinder som ses som en heterogen grupp. I ljuset av detta utläser vi att bilden samhället 

målar upp av personer med funktionshinder är väldigt ensidig och därför problematisk. 

Det som framkommit under våra intervjuer är hur informanterna pratar om sig själva och vidare 

hur de bildar en uppfattning om deras identitet. Vi har presenterat hur några av dem försöker att 

bibehålla sin tidigare identitet som aktiv vilket styrker Jenkins (2008) teori om att identiteten är 

en ständig process vilken aldrig kan ses som avslutad. Det som också kan utläsas är att det är i 

förhållande till likheter och olikheter identiteten skapas. Det är utifrån dessa en individ får 

kunskap om sin tillskrivna identitet. Vi tolkar det som att en definiering av sig själv äger rum i 

ljuset av likheter och olikheter med andra. På det sättet fås en insikt om vilken grupp individen 

tillhör. Personer dras till andra som liknar en själv och detta framkommer också i våra intervjuer. 

De flesta informanterna påpekar att deras bekantskapskrets har utökats med fler personer med 

funktionshinder. Vår tolkning är att detta grundar sig i Jenkins begrepp en “kollektiv inre 

definition” (2008). Det syftar till att individer söker en form av grupptillhörighet som grundar sig 

i skapandet av nära relationer med personer med liknande förutsättningar där erfarenheter 

eventuellt kan delas.  
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Genom förvärvandet av ett funktionshinder blir vissa handlingar svårare eller rent av omöjliga att 

utföra. Per pratar om längdskidåkningen medan Ines nämner vandring i skogen som aktiviteter 

vilka inte längre är genomförbara. Merleau-Ponty talar om en värld uppbyggd av hanterliga 

föremål och i och med ett funktionshinder slutar vissa föremål att vara hanterliga för individen. 

Även om informanterna inte kan hantera alla föremål fysiskt finns ändå kunskapen om hur de 

förut hanterades. Under intervjun med Aron framkommer det att han efter olyckan inte visste hur 

han nu skulle hålla en gaffel i sin hand. Detta beskriver Merleau-Ponty som kunskapens 

tvetydighet och förklaras att kroppen består av två skikt; den habituella kroppen, som är kroppen 

före förvärvandet av funktionshindret, och den aktuella kroppen som är den nuvarande kroppen 

vilken har förvärvat ett funktionshinder. Det intressanta i Arons berättelse är att han redogör för 

hur kan kunde göra ett tillsynes ohanterligt föremål hanterligt igen. Detta leder oss till påståendet 

att genom att Aron nu percipierar gaffeln på ett annat sätt kan han, genom sin nya varseblivning 

övervinna hinder. Att ohanterliga föremål kan bli hanterliga igen efter ett förvärvat 

funktionshinder är inget Merleau-Ponty utvecklar i sin teori men Arons upplevelse av sin levda 

kropp visar att det är möjligt. I Hughes (2007) kritik av “den sociala modellen för 

funktionshinder” belyser han att modellen har en tendens att försumma funktionshindrade 

kroppars möjligheter i och med att deras kroppar inte får en subjektstatus vilket vidare gör att 

funktionshindret inte förkroppsligas. Vi menar att enbart acceptera ohanterliga föremål som 

ohanterliga kan leda till att den nuvarande kroppens möjligheter förbises. Detta är något vi vill 

undvika och att Arons erfarenheter och upplevelser synliggörs är ett steg i att börja betrakta 

personer med funktionshinder som subjekt och handlande unika individer. I och med 

informanternas funktionshinder som uppstår i mötet med samhället upplever de samtidigt 

funktionsnedsättningar i vardagen och denna balansgång synliggörs i den levda kroppen. 

6.3 Diskussion kring resultat i relation till metod 

Informanterna som utgör det empiriska materialet till denna studie består av två olika grupper 

personer med förvärvade funktionshinder. Detta metodologiska val har påverkat uppsatsens 

resultat då konsekvenserna av deras olika funktionshinder skiljde sig åt vilket bidrar till att de 

upplever världen på olika sätt. Å andra sidan har detta gett en oväntad bredd i studiens 

resultatdel. Antalet år informanterna suttit i rullstol varierade och detta kan ha bidragit till att 

resultaten från de enskilda intervjuerna också varierade mer än vad det kanske skulle gjort om 

intervjuerna genomförts med personer som alla hade suttit ungefär lika länge. 
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Att intervjuerna var av semistrukturerad karaktär bidrog till att respektive informant hade 

möjlighet att svara relativt fritt. En konsekvens är att det empiriska materialet från varje intervju 

skiljde sig åt omfångsmässigt. Detta gör det svårt att bedöma om upplevelser en informant delger 

är något sällsynt eller något egentligen fler informanter också upplevt men valt att inte prata om 

under sina intervjuer. Att vi i rollen av intervjuare blev mer avspända efter ett par intervjuer kan 

också påverkat utfallet. Att det under insamlandet av datamaterialet var två personer som 

intervjuade på skilda håll kan givetvis ha påverkat det slutgiltiga resultatet då förförståelsen 

skiljde oss åt. Detta bidrog till att skilda följdfrågor ställdes. En annan viktig poäng att lyfta är att 

vi valde att intervjua både manliga och kvinnliga personer vilket kan ha lett till att svaren 

påverkats ur den aspekten att vi är två kvinnor och i den egenskapen eventuellt har lättare att 

knyta an till de kvinnliga informanterna. 

6.4 Slutsats och implikationer för vidare forskning 

Hur förvärvade funktionshindren påverkar informanternas livsvärld är något vi försökt 

synliggöra i denna studie. Det finns en tydlig skiljelinje mellan då och nu i deras berättelser. 

Vissa informanter menade att en av de största skillnaderna var att bekantskapskretsen bytts ut till 

att nu inkludera fler bekanta med funktionshinder. En större medvetenhet är något som infunnit 

sig efter det förvärvade funktionshindret och upplevelsen av att sitta i rullstol går inte att förstås 

förrän den upplevs. Vi har fått uppfattningen om att informanterna har två olika 

grupptillhörigheter, vilket gör att de också har två olika sätt att se på sin identitet. De uppfattar 

sig själva som ”alla andra”, samtidigt som de också påpekar att deras förvärvade funktionshinder 

är en faktor som gör att de nu skiljer sig från ”alla andra”. När vi pratar med våra informanter ser 

vi att den största skillnaden inte ligger i den fysiska ändringen av kroppen utan att det är 

bemötandet och således det psykosociala som är den avgörande skillnaden. För vidare studier 

skulle en jämförelse av olika människors upplevelser av olika funktionshinder kunna analyseras 

eftersom att det i vår uppsats visade sig att upplevelserna skiljde sig åt. Fokus skulle då kunna 

ligga på att bredda analysen av gruppen “funktionshindrade” för att på det sättet få en vidare 

förståelse för relationer inom den. En annan intressant vinkling skulle kunna vara att undersöka 

hur lång tid det tar att efter ett förvärvat funktionshinder acceptera och införliva rullstolen eller 

andra hjälpmedel. För den studien skulle en diskursiv analys kring informanternas tal kring 

hjälpmedel vara av intresse. 



52 
 

Avslutningsvis vill vi framhäva, utifrån våra informanter, att det är samhällets syn (via 

tillgänglighet och bemötande) som måste ändras för att personer med funktionshinder ska känna 

sig fullt inkluderade. Det har ändrats, det kan vi se i intervjun med Olivia, men det är fortfarande 

en lång bit kvar till tillgänglighet, självständighet och delaktighet för alla.  
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Bilaga 1 
JAGET: 

Berätta lite om dig själv. Vem är du? 

Hur definierar du dig själv? 

Hur ser din vardag ut? 

Skiljer det sig något från förut? 

Vad tycker du om att göra på fritiden? 

Ser ditt umgänge annorlunda ut till skillnad från förut? 

Upplever du någon gång att du skiljer dig från andra? 

  

FUNKTIONSHINDER: 

Vad är funktionshinder för dig? Har det fått en annan innebörd?   

Känner du dig funktionshindrad? När? På vilket sätt? När gör du inte det? 

Vad är inte funktionshinder för dig? 

  

RULLSTOL: 

Vilken relation har du till din rullstol? 

Ser du världen annorlunda utifrån din rullstol? 

Har du alltid tänkt så kring din rullstol och dig? 

  

NORMALITET: 

Vad betyder ordet normal för dig? 

Vad är fördelarna med att vara ”normal”? 

Hur upplever du andras bemötande? 

Vad är tillgänglighet för dig? 

Vad betyder självständighet för dig? 

Vad är delaktighet för dig? 
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Bilaga 2 
  

 

Informationsbrev 

  

Hej! 

Vi heter Ebba Myrsten och Elina Polmé och läser socialpsykologi på C-nivå vid Uppsala 

Universitet. Det har nu blivit dags för oss att skriva en C-uppsats vilket innebär att vi ska 

genomföra en studie som i sin tur kommer att presenteras i en skriftlig rapport. 

Studiens syfte ämnar studera personer med förvärvade funktionshinder och deras upplevelser och 

erfarenheter kring detta. Vidare kommer uppsatsen beröra om eller hur detta påverkar identiteten. 

Denna C-uppsats kommer alltså att beröra individers upplevelser och erfarenheter av sitt 

förvärvade funktionshinder kopplat till identitetsskapande. 

  

Deltagandet innebär att en intervju genomförs vilket beräknas ta cirka 30-40 minuter. Intervjun 

kommer om du tillåter det att spelas in. Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Du ska 

dock veta att det du kommer att berätta kommer att behandlas med total konfidentialitet. Ingen 

annan än vi själva kommer att lyssna på inspelningen från eller läsa utdrag av intervju-utskriften. 

Du kommer att vara helt anonym i studien och uppsatsen kommer inte att användas i något annat 

än forskningsändamål. Då din medverkan är frivillig kan den i och med det avbrytas när som 

helst. Om du vill har du rätt att läsa igenom uppsatsen redan innan den är klar, för att se att det 

inte är något som du tycker är för personligt för att det ska vara med. Du är självklart även 

hjärtligt välkommen att läsa uppsatsen när den är klar. Det skulle vi enbart uppskatta och tycka 

var roligt! 

  

Om det är något som du undrar över är du välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter 

finns längst ner i detta brev. 

  

Hälsningar 
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Elina Polmé                                                                                                              

Telefonnummer: xxx xxxxxxx 

Uppsala                                                                        

elinapolme@gmail.com 

Ebba Myrsten 

Telefonnummer: xxx xxxxxxx 

Uppsala 

ebba.myrsten@gmail.com 

  

Handledare: Hedvig Ekerwald 

Telefonnummer: xxx xxxxxxx 

Sociologiska institutionen 

Uppsala Universitet 

hedvig.ekerwald@soc.uu.se 

  

  

 

 

 

  

 


