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Förord 

Som mall har vi använt Social Politics, en tidskrift som behandlar ämnen som genus, 

socialpolitik, globalisering och intersektionalitet. Valet av denna tidskrift, istället för en 

tidskrift med fokus på exempelvis funktionshinder följer den diskussion vi haft genom hela 

arbetet. Vi hävdar att funktionshinder utifrån ett normkritiskt perspektiv alltför sällan 

kommer upp på agendan när det gäller både socialpolitik och intersektionalitet. Artiklar som 

publiceras i tidskriften skall innehålla mellan 8000 och 10000 ord.  

 

Vi vill varmt tacka våra respondenter för att ni så öppet delat med er av era tankar. Vi vill 

också tacka varandra för ett gott samarbete och systerskap. Och självklart vill vi tacka vår 

handledare Veronica Svärd för att du stöttat och uppmuntrat oss genom arbetet. 
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“OBS, vissa är funktionsnedsatta” - En cripteoretisk 

studie om normer, identitet och motstånd 

Elin Carlmark & Anna Pollak 

Abstract                                                                                                                                   

Den här artikeln undersöker hur individer inom den svenska funktionshinderrörelsen 

resonerar kring de inom cripteori viktiga teman normalitet, identitet och motståndsstrategier. 

Aktiva inom funktionshinderförbunden Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), 

Unga Rörelsehindrade samt aktivister utanför förbunden intervjuas. Resultaten påvisar en 

brist på normkritik inom DHR och Unga Rörelsehindrade. Det framkommer också att 

cripteorins begrepp “att komma ut” skulle kunna vara användbar för denna grupps 

frigörelse. I frågan om vem som kan komma ut som crip och vilken roll personer utan 

funktionsnedsättning kan spela i rörelsen råder det delade meningar. Ett ökat samarbete med 

andra sociala rörelser efterfrågas, men otillgänglighet och dåligt bemötande beskrivs som 

hinder i tidigare försök till samarbete. Samtliga respondenter upplever ett behov av 

kraftfullare motståndsstrategier i kampen för ett tillgängligare samhälle. Studien visar på att 

detta skulle kunna uppnås genom en tydligare uttryckt ilska och stolthet hos 

funktionshinderrörelsen, något som aktivisterna visar tydligare prov på än representanterna 

för förbunden. 

Nyckelord: Cripteori, funktionshinderrörelsen, normer, identitet, motstånd 

 

Inledning 

Ungefär 10 procent av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning och de 

benämns därför ibland som världens största minoritetsgrupp. Då funktionshinder började 

uppmärksammas inom vetenskapen gjordes detta inom den medicinska disciplinen och fokus 

låg på att korrigera det “icke-normala”(Berg & Grönvik 2007). Senare uppkom 

samhällsvetenskapliga inriktningar som istället för att fokusera på individen och dess 

abnormitet riktade intresset mot omgivningen. Funktionshindret utgörs enligt detta synsätt av 

de hinder samhället sätter upp, bland annat genom bristande fysisk tillgänglighet (Lindberg & 

Grönvik, 2011). Forskningen visar att trots att det skett stora förbättringar för människor med 

funktionsnedsättning, är gruppen fortfarande utsatt för en omfattande diskriminering och lever 
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under sämre villkor än andra, både globalt och i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Men runt om 

i världen finns det också människor som protesterar mot detta. Funktionshinderrörelsen är 

kanske den nyaste (och minst uppmärksammade) av de sociala, medborgarrättsliga rörelserna 

och är därmed i en intressant fas av sin utveckling som politisk aktör (Davis, 2002).   

 

Många ser på funktionshinderrörelsen i USA som mer politiskt framgångsrik än den svenska, 

då det både aktivistiskt och forskningsmässigt har skett mer där. I USA där det finns en 

svagare välfärdsstat har rörelsen tidigt blivit utåtriktad, aktivistisk och med fokus på 

medborgerliga rättigheter och identitetsfrågor.  I Sverige där personer med 

funktionsnedsättning har högre ekonomisk och social jämlikhet och där detta varit fokus för 

rörelsen har kampen för ett erkännande av gruppen inte fått samma genomslag (Lindberg & 

Grönvik, 2011). Det senaste tillskottet till funktionshinderrörelsen i USA är cripteori, som kan 

ses som en utlöpare till queerteori. Cripteori kritiserar de normer som ställs upp av vad 

McRuer (2006) kallar samhällets obligatoriska funktionsfullkomlighet (compulsory able-

bodiness). Även om cripteori är en akademisk och intellektuell riktning bygger den främst på 

en ny rörelse av aktivism inom funktionshinderrörelsen. Den kopplas också starkt till en 

kulturell arena, där konstnärer och performance-artister uttrycker sig politiskt och personligt 

om funktion, normer och förtryck (McRuer, 2006). 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några individer inom den svenska 

funktionshinderrörelsen resonerar kring begreppen normalitet och identitet. Samt vilka 

motståndsstrategier som används inom rörelsen för att närma sig målet om ett samhälle som 

är tillgängligt för alla. Följande frågeställningar har varit utgångspunkt för studien: Anses det 

viktigt med en gemensam funktionshindersidentitet inom rörelsen och vad innebär i så fall 

denna? Hur diskuteras motståndsstrategier i kampen mot diskriminering och för ett 

tillgängligt samhälle? Hur problematiseras samhällets norm om funktionsfullkomlighet? 

 

Funktionen och orden 

Asså, dom här... social... vad heter det, socialstyrelsen-orden, dom är ju så tråkiga. Och framförallt så långa så 

det tar ju en kvart att säga dom. Och sen så är det ju då så många som säger "fel" framförallt och så ska 

viktigpettrar ändra det där, "nej men det heter inte funktionshinder, människa med funktionsnedsättning". Och 

det är... det är skitsamma för fan, säger jag! (Joel, aktivist). 

2007 gjorde Socialstyrelsen ett utlåtande där de fastslår att en funktionsnedsättning är 

individens nedsatta psykiska, fysiska eller intellektuella funktionsförmåga medan 
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funktionshinder är de hinder som uppstår i mötet mellan individen och miljön 

(Socialstyrelsen, 2007). Vi kommer i denna artikel växla mellan de två orden, där det handlar 

om den politiska rörelsen talar vi om funktionshinderrörelsen och när det handlar om 

individer används oftast funktionsnedsättning. Ord som också används, bland annat av en av 

våra respondenter är funkis, funktionsskillnader och även crip. Artikeln igenom används 

också begreppet tillgänglighet, ett ord som kan sägas beskriva hur med vilken enkelhet 

aktiviteter i samhället kan nås. Iwarsson & Ståhl (2002) föreslår att termen borde bytas ut mot 

användbarhet, då det har en aktivitetskomponent och syftar till att individer inte bara ges 

möjlighet att nå samhällets aktiviteter utan också ges möjlighet att ta del av dem. Detta är en 

viktig poäng att ha i bakhuvudet, men för att undvika begreppsförvirring har vi valt att 

använda oss av termen tillgänglighet, då denna fortfarande är den mest använda. 

 

Att leva som “alla andra” 

2007 trädde FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning i kraft. Konventionen 

har ett tydligt icke-diskrimineringsperspektiv och innefattar krav på att människor med 

funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till exempel undervisning, arbetsmarknad och 

fritidsaktiviteter som andra. Detta förutsätter att åtgärder för tillgänglighet vidtas hos de stater 

som skrivit under. Sverige har ratificerat konventionen och även ett frivilligt protokoll som 

ger den enskilde eller en funktionshinderorganisation möjlighet att klaga ifall man anser sina 

rättigheter kränkta (Lindberg & Grönvik, 2011; FN, 2007). I många länder, däribland USA 

har otillgänglighet gjorts olagligt och straffbart genom lagstiftning om diskriminering. Studier 

i USA visar att lagen har lett till en förbättrad tillgänglighet i den offentliga miljön över hela 

landet, men även varit en viktig del i att förändra diskursen och det allmänna medvetandet 

gällande funktionshinder, då tillgänglighet nu alltmer ses som en godtagbar rättighet (Kovac 

Burns & Gordon, 2009). I Sverige har ett liknande lagförslag diskuterats länge, men ännu inte 

genomförts (Lindberg & Grönvik, 2011).    

 

Rätten att kunna leva som ”alla andra” är ett ledord inom funktionshinderpolitiken i Sverige 

idag. Trots detta visar en rapport från Socialstyrelsen som undersökt levnadsvillkor hos 

människor med funktionsnedsättning med rätt till insatser från SoL och LSS, jämfört med den 

totala befolkningen, att så inte är fallet. Inom de områden som undersökts (ekonomi, arbete, 

utbildning, boende, fritid och hälsa) har människor med funktionsnedsättning sämre 

levnadsförhållanden gällande allt utom boendestandard. Gruppen kännetecknas av en låg 

utbildningsnivå, utanförskap på arbetsmarknaden och en svag ekonomi. Även fritid och 
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familjesituationen skiljer sig, då människor med funktionsnedsättning generellt har en mindre 

aktiv fritid och en lägre tendens att vara gift och ha barn (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Annan forskning, både internationell och inom Sverige stöder denna nedslående bild. 

Funktionsnedsättning är globalt intimt sammankopplat med fattigdom och Världsbanken 

bedömer att 20 procent av världens fattigaste har en funktionsnedsättning (Lindberg & 

Grönvik, 2011). En omfattande studie gjord i USA visar att personer med 

funktionsnedsättning har två till fem gånger högre risk att leva i fattigdom och av de som 

lever i långtidsfattigdom är denna grupp överrepresenterad (Livermore & She, 2009). 

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få anställning och inom gruppen är kvinnor 

särskilt utsatta för arbetsmarknadsdiskriminering (Armstrong, Koch & Lewis, 2011). 

Forskning om ungdomar med rörelsehinder i Sverige visar att istället för att välja miljöer och 

fritidsaktiviteter utifrån intresse väljs miljöer som ungdomarna vet är tillgängliga för dem, 

något som påverkar deras självständighet och delaktighet i samhällsaktiviteter negativt 

(Fänge, Ivarsson & Persson, 2001). Inom skolan upplever barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning en lägre nivå av delaktighet i fria ostrukturerade aktiviteter och en lägre 

nivå av autonomitet, jämfört med jämnåriga utan funktionsnedsättning (Eriksson & Granlund, 

2004). En undersökning av Skär & Tamm (2002) visar att barn och ungdomar med 

rörelsehinder har färre jämnåriga kamrater i sitt sociala nätverk än barn utan rörelsehinder, en 

skillnad som ökar med tid. Forskarna drar slutsatsen att det finns ett direkt samband mellan 

antalet kamratrelationer, tillgänglighet till den omgivande miljön och möjligheten att utföra 

olika aktiviteter (Skär & Tamm, 2002). 

 

Mycket forskning har behandlat hur människor med funktionsnedsättning hanterar 

omvärldens negativa attityder och bemötande utifrån begrepp som stigma och 

stereotypisering. Green, Davis, Karshmer, Marsh & Straight (2005) beskriver hur dessa 

personer ofta upplever den sociala interaktionen med människor utan funktionsnedsättning 

som konstlad då människor med full funktion tenderar att endast se funktionsnedsättningen 

och inte människan bakom och att de ofta möts av antingen medlidande eller ignorans. 

 

Motståndet 

Under 70-talet växte den politiska medvetenheten hos personer med funktionsnedsättning. I 

USA drevs rörelsen till stor del av hemvändande Vietnamveteraner som genom kriget blivit 

funktionshindrade och nu kämpade för sina medborgarrättigheter (Davis, 2002). I Sverige 
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växte organisationen Anti-Handikapp fram och mer radikala krav på jämlikhet och rättvisa 

manifesterades genom aktioner, demonstrationer och en livlig debatt. Det blev allt viktigare 

att skilja på föreningar av funktionshindrade och för funktionshindrade och ett avstånd togs 

från välgörenheten (Lindberg & Grönvik, 2011). Den amerikanska och brittiska 

funktionshinderaktivismen har många likheter med de medborgarrättsliga frigörelserörelserna 

som t ex. kvinnofrigörelsen och de svartas medborgarrättsrörelse. Ett tydligt exempel på hur 

man inom funktionshinderrörelsen gjort det privata politiskt är aktioner mot otillgänglig 

kollektivtrafik, vilket också har direkta paralleller med den svarta medborgarrättsrörelsens 

födelse (Shakespeare, 1993). Direktaktioner har flera positiva följder enligt Shakespeare 

(1993) såsom att det uppmärksammar otillgängliga miljöer och påvisar att 

tillgänglighetsfrågor inte är en medicinsk fråga, utan en social. Dessutom för personer med 

funktionsnedsättning sin egen talan vilket leder till självständighet och empowerment. 

 

En fråga som varit omdebatterad inom funktionshinderrörelsen har varit vem som har rätt att 

ta del i och driva den framåt. Vissa menar att rörelsen borde låta människor utan 

funktionsnedsättning delta på samma villkor, medan andra hävdar att kampen endast kan föras 

av människor som själva upplever förtrycket det innebär att leva med en funktionsnedsättning 

och hela spektret där emellan (se bl.a. Shakespeare, 1993; Hugemark & Roman, 2007; 

Branfield,1998). 

 

Normalitet och funktionsfullkomlighet 

Normalitet, och ordet normal är en produkt av den kultur som funnits de senaste 100 till 150 

åren och uppkom i samband med utvecklingen av statistiken och fastställandet av 

normalkurvor. Detta visar sig starkt i förhållande till hur vi ser på och uppfattar våra kroppar 

samt vad de ska kunna utföra (Davis, 2002). I västvärldens liberala demokratier idag är den 

ideala individen kapabel till att vara självstyrande, självbestämmande, autonom och 

framgångsrik. Detta är mål som den funktionshindrade individen på många sätt utmanar och 

den funktionshindrade blir på detta sätt per automatik ”den avvikande”. Garland Thomson 

(1997) kallar representanterna för normen för ”normates”, eller på svenska ”normater”. 

 

The term normate usefully designates the social figure through which people can represent themselves as 

definite human beings. Normate, then, is the constructed identity of those who, by way of the bodily 

configurations and culturally capital they assume, can step into position of authority and wield the power it 

grants them (Garland Thomson, 1997, sid. 8.) 
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McRuer (2006) beskriver normen om funktionsfullkomlighet som obligatorisk och 

okritiserad. Den är sammankopplad med den obligatoriska heterosexualiteten, men i 

jämförelse med normen om heterosexualitet, som på många sätt kritiserats ses 

funktionsfullkomligheten fortfarande som det “naturliga” och viljan att bota och rehabilitera 

personer med funktionsnedsättning är än idag stark. Berg & Grönvik (2007) menar att en 

analys av funktionsfullkomligheten försvåras av att normaten sällan behöver framträda i sin 

normativa identitet eftersom samhällets strukturer tvingar den avvikande att spela beroende. 

Funktionsfullkomligheten kan endast analyseras utifrån den kontext vi lever i, alltså det 

nyliberala kapitalistiska systemet. I detta system behövs normer och idealbilder för att hålla 

samhällsmedborgarna inom systemets ramar. Man ska alltså uppleva sig vilja vara exempelvis 

smal, arbetsför och heterosexuell, inte känna sig tvingad av ett system (McRuer, 2006). 

 

En viktig mekanism i den sociala processen då det gäller att distansera sig och markera att en 

person eller grupp står utanför normen är andrafiering. Andrafieringen skapar en 

gränsdragning mellan den förtryckande gruppen (vi) och den grupp som överträder gränsen 

för vad som anses normalt (dom) (Kamali, 2005). De personer som bryter mot de normer som 

är uppsatta och reproducerade av samhället och dess institutioner kan på olika sätt straffas för 

att de skall infinna sig i den ”normala” sociala ordningen. Det kan vara på ett socialt plan, t 

ex. genom exkludering och marginalisering i det sociala livet eller på arbetsplatsen (Essed, 

2005). 

 

Genom att personer med funktionsnedsättning så starkt bryter mot normen om 

funktionsfullkomlighet omringas själva funktionsnedsättningen och dessutom individen med 

funktionsnedsättning av ett starkt stigma. Detta leder till att individen, för att uppnå full 

mänsklig status och undkomma sitt stigma måste bli expert på att hantera sociala relationer. 

För att bespara normaten känslor av obehag och obekvämhet måste personen göra allt för att 

dölja funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Garland Thomson (1997) kallar detta 

stigma management. Då en person med funktionsnedsättning använder sig av stigma 

management neutraliseras dennes stigma, vilket gör att de två individerna kan mötas på ett 

liknande plan. Risken är dock att personen med funktionsnedsättning tenderar att skylla 

problem som otillgänglighet och dåligt bemötande på sig själv, i stället för att se att de 

bakomliggande förtryckande strukturerna i miljön (Garland Thomson, 1997). 
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Att komma ut som crip - det medvetna funktionshinderskapet 

Davis (2002) argumenterar för att trots att funktionshinder är en relativt ny identitetskategori 

(om man jämför med exempelvis klass, kön, ras och sexuell läggning) bör den inte stanna i att 

vara en sådan tydlig kategori. Funktionshindersbegreppet står uppenbarligen på en skakig och 

instabil grund, det finns inga klara gränser runt vem som ska räknas som funktionshindrad, 

dessutom kommer de flesta när de bli gamla bli funktionshindrade. Davis (2002) vill ersätta 

”dom” mot ”vi” och istället för en identitetspolitik där vissa grupper anses sårbara och ofta 

blir sedda som offer, skapa en vad han kallar ”dismodernistisk” syn på kroppen och samhället. 

I denna ses alla individer som sårbara och ömsesidigt beroende. 

 

Watson (2002) har undersökt om människor med fysiska funktionsnedsättningar ser på 

funktionshindret som en viktig del av sin identitet. Det visade sig att de flesta var noga med 

att påpeka att de inte ser på sig själva som “funktionshindrade”, utan först och främst som ”en 

normal människa” och menade att den enda gruppidentiteten som finns är grundad på 

människors fördomar. Bilden av en funktionshindrad som en svag och maktlös person på 

många sätt är lika levande i dessa människors medvetande som i andras. Att ställa sig utanför 

denna identitet kan då vara ett sätt att behålla en stark självbild (Watson, 2002).   

 

McRuer (2006) talar om ett ”medvetet funktionshinderskap” som en politisk positionering 

från vilken den funktionsfullkomliga identiteten och samhället kan ifrågasättas. 

Funktionshinderskapet är naturligtvis knutet till funktionshinder, men medan det senare är ett 

påtvingat utanförskap är det första ett medvetet ställningstagande där man identifierar sig med 

utanförskapet och från denna position ifrågasätter normaliteten (Berg & Grönvik, 2007). Från 

queerteorin har cripteorin tagit över begreppet “att komma ut”. Detta kan ses som ett 

alternativ till stigma management-beteendet och innebär att komma ut i offentligheten med 

sin avvikelse fullt synlig och helt enkelt vara stolt över att vara crip. 

 

Pride is not an inessential thing. Without pride, disabled people are much more likely to accept unquestioningly 

the daily material conditions imposed on them by ableism[...]Without pride, individual and collective resistance 

to oppression becomes nearly impossible. But disability pride is not an easy thing to come by. Disability has 

been soaked in shame, dressed in silence, rooted in isolation (Sandahl, 2003, s. 44). 

 

Inom cripteori används verben “queering” och “cripping” som något man gör genom att 

ifrågasätta samhällets norm om heterosexualitet/funktionsfullkomlighet. Sandahl (2003) 
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beskriver hur de två subkulturerna kan ha ett ömsesidigt utbyte genom att föra in ett queer 

eller crip - perspektiv inom den andra rörelsen, något som ofta fattas. Termen crip är precis 

som queer flytande och det finns ingenting som säger att en person utan funktionsnedsättning 

inte kan komma ut som crip. McRuer (2006) uppmuntrar denna typ av oväntade 

identifikationer, samtidigt som han ser risken med att ordet beslagtas av människor utan 

funktionsnedsättning och blir ett tecken på tolerans och medlidande istället för ett sant och 

radikalt ifrågasättande av normen. Att ta över ett negativt laddat ord som crip (krympling på 

engelska) kan ses som ett sätt att ta avstånd från samhällets tolerans och medlidande med dess 

politiskt korrekta benämningar på den egna gruppen. Istället väljs ett ord som man själv ger 

mening och som får symbolisera stolthet och motstånd. Detta är alltså samma sak som HBTQ 

-rörelsen gjort med ordet queer (ibid.). 

 

Att kräva tillgänglighet 

Förtryck och diskriminering är producerat och reproducerat av de sociala, kulturella, politiska 

och ekonomiska strukturerna i samhället. Förtrycket upplevs dock på ett subjektivt 

psykologiskt och känslomässigt plan. Detta förtryck kan internaliseras in i subjektets 

verklighetsuppfattning och dessutom uppfattningen om den egna personen (Goodley, 2011). 

Ett sätt att från statens sida hantera förtryckta gruppers krav utan att för den delen lämna ifrån 

sig makten kan vara att använda sig av “den liberala retoriken om löften”. Det kan vara att 

betala ut skadestånd, eller å regeringens vägnar be om ursäkt eller göra politiska uttalanden 

som stödjer gruppen. Detta kan vara ett sätt att avleda uppmärksamheten från det strukturella 

förtryck gruppen utsätts för (West-Newman, 2006). McRuer (2006) menar att 

funktionshinderrörelsen måste börja att på ett mer radikalt och oförlåtande sätt kräva 

tillgänglighet. Crip -rörelsen måste ta del av den “nya sociala rörelsen” som globalt arbetar för 

att “en annan värld är möjlig” och inte acceptera att icke tillgängliga lokaler hindrar 

funktionshinderaktivister till att ta del av det demokratiska arbetet. 

 

Ahmed (2004) menar att ilska manifesterar ett avståndstagande från förtryck och 

diskriminering. Ilskan är en direkt reaktion på den smärta som finns kollektivt inom gruppen. 

Smärtan, menar författaren, är inte bara en självupplevd smärta, utan också den smärta som 

förmedlas mellan individer i form av utbyte av erfarenheter. Det är också smärtan som 

motståndsrörelser som t ex. feminismen är utformade utifrån - alltså vad de är emot och vill 

bekämpa, dvs. förtryckande och ojämlika maktstrukturer i samhället. Att offentligt visa upp 

sin ilska och därigenom dela med sig av den till andra är ett sätt att skapa ett gemensamt “vi” 



11 
 

och förstärka den grupp man engagerar sig för. Ilska kan vara en energigivande affekt som 

bidrar till en rörelse från källan till vreden mot målet för rörelsen - en bättre värld. Ilska kan 

alltså på dessa sätt inge hopp inför framtiden. Hopp, i sin tur, kan stå för en envishet eftersom 

hopp symboliserar att det finns de som inte gett upp, att en bättre värld faktiskt är möjlig och 

att denna går att visualisera (Ahmed, 2004).  

 

Metod 

Vår studie ämnar inte till att ge ett generaliserbart resultat utan att ge ett litet empiriskt bidrag 

till debatten om cripteori, och hur det resoneras inom den svenska funktionshinderrörelsen 

angående normalitet, identitet och tillgänglighet. Denna studies design är en kvalitativ 

metodtriangulering innehållande en fokusgrupp samt två semistrukturerade intervjuer. 

 

Fokusgruppen består av 2 personer från Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR – 

förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) samt 4 personer från Unga Rörelsehindrade 

(DHR:s ungdomsförbund). Valet att använda oss av enbart organisationer av och för 

människor med rörelsehinder som enda representant för de många funktionshinderförbunden i 

Sverige beror dels på att de är inflytelserika och intressepolitiskt aktiva förbund. Dels för att 

vår teoretiska ansats, cripteori, fokuserar på samhällets normer om funktionsfullkomlighet, 

som man tydligt påverkas av när man lever med en så synlig funktionsnedsättning som 

rörelsehinder ofta är. Respondenterna till de två individuella semi-strukturerade intervjuerna 

är personer som genom sina yrkesroller och aktivism engagerar sig för funktionshinderfrågor 

utanför funktionshinderförbunden. Dessa två respondenter kommer hädanefter att refereras till 

som “aktivisterna”. Respondenternas namn har fingerats, och ser nu ut som följer: 

Fokusgruppen (DHR & Unga Rörelsehindrade): Karin, Margareta, Thomas, Peter, Jenny. 

Semistrukturerade intervjuer: Lia - projektledare för ett projekt som vill göra kulturen 

tillgänglig för alla genom att påverka andra kulturarenor, samt ha kurser som skall vara 

tillgängliga för alla. Joel - Egen företagare och funktionshinderaktivist. 

 

Alla respondenter har valts ut med hjälp av bekvämlighetsurval. Genom att ringa och maila 

med DHRs och Unga rörelsehindrades kanslier har vi genom en första kontakt fått 

rekommenderat intervjupersoner som personen ifråga trodde skulle passa för vår fokusgrupp. 

Aktivisterna har valts ut genom personlig kännedom då de är aktiva i arbetet för ett samhälle 

tillgängligt för alla. Vår förförståelse är att aktivisterna och de förbundsaktiva har olika syn på 

politiska metoder och inte problematiserar dessa på liknande sätt, vilket är grunden till vårt 
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val att genomföra en fokusgrupp och två semistrukturerade intervjuer. Enligt Wibeck (2000) 

är det att föredra med en relativ homogen fokusgrupp vilket DHR och Unga Rörelsehindrade 

är eftersom de dagligdags samarbetar i och med sitt arbete inom förbunden. Detta innebär att 

fokusgruppsintervjun har en stark ekologisk validitet (ibid.). Intervjuerna har tagit ca en 

timme att genomföras. Intervjuerna har med respondenternas tillåtande spelats in. Hela 

innehållet har därefter transkriberats. Innan intervjuerna skickades ett kortfattat 

stimulansmaterial ut, i form av en artikel som beskriver cripteori. Fördelarna med att skicka ut 

ett stimulansmaterial är att chansen för en givande diskussion ökar. Nackdelarna kan vara att 

intervjun styrs för mycket av materialet och att argument från materialet kan användas, som 

inte hade använts annars (ibid.). Vår upplevelse är att stimulansmaterialet gjorde det lättare 

för respondenterna att förstå de frågor som syftet var att diskutera, men inte styrde deras svar, 

alltså att validiteten ökade. 

 

Vi har i analysprocessen använt oss av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys 

kan sägas vara varje form av försök till att reducera kvalitativa data och identifiera 

kärnmeningar och innehåll i dem. Detta görs inte i ett vakuum, empirin i sig har ingen direkt 

mening, utan det är de teoretiska utgångspunkterna som bestämmer vad i empirin som är 

intressant och meningsfullt (Eliassi, 2010). Kvalitativ innehållsanalys passar att använda till 

såväl fokusgruppsintervjuer som individuella intervjuer. (Krippendorff, 2004). Fokus i vår 

studie har legat på vad som sagts och inte hur det har sagts och vad gäller fokusgruppen har 

grupprocessen fått ta en relativt liten plats i analysen. Detta eftersom vårt syfte inte är att 

analysera samspelet i gruppen utan deras åsikter, som dock naturligtvis påverkas av detta 

samspel.  Inledningsvis tematiserades det transkriberade materialet efter teman som uppkom i 

intervjuerna. Därefter sållades delar av materialet som inte kunde hjälpa till att besvara vårt 

syfte och frågeställningar bort. De teman som sedan återstod har analyserats med cripteori, 

samt de närliggande teorier som inledningsvis har presenterats, som analytisk utgångspunkt. 

För att öka reliabiliteten har vi analyserat materialet var och en för sig först, för att sedan 

kritiskt diskutera våra analyser. 

 

Etiska överväganden 

I egenskap av vad Garland, Thomson (1997) skulle benämna som normater har vi genom hela 

vår studie nogsamt och kritiskt diskuterat vår roll i förhållande till respondenterna. Wemeling 

& Nydahl (2011) har formulerat mål kring brukarmedverkan inom forskning om/med 

personer med funktionsnedsättning. Dessa mål har vi haft i vårt medvetande under studiens 
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gång. Det är av vårt största intresse att vårt arbete inte bli en i raden av “eländesstudier” som 

beskriver alla de negativa konsekvenserna av att leva med en funktionsnedsättning (Wemeling 

& Nydahl 2011). Genom den teoretiska ansats vi har valt för detta arbete, cripteori, ligger inte 

fokus på eländet, utan snarare rörelsen från det. Cripteori handlar bland annat om att bryta 

reproduceringen av förtryckande strukturer och att ifrågasätta begreppet “normal”. Med den 

här studien vill vi bidra till detta arbete i Sverige. I genomförandet av fokusgruppen var det 

tydligt att det fanns ett stort intresse för ämnet. Respondenterna uttryckte att de ville fortsätta 

att diskutera ämnet, möjligtvis i form av en arbetsgrupp inom förbundet. Således bär vår 

studie drag av aktionsforskning där meningen är att utbytet mellan forskarna och 

respondenterna skall vara ömsesidigt (Bryman, 2002). 

 

Att avvika från normen 

Samtliga respondenter var eniga om att det idag finns en norm om den funktionsfullkomlige 

kroppen. Både respondenterna i fokusgruppen och aktivisterna diskuterar denna norm och 

dess konsekvenser, men på lite olika sätt. Aktivisten Lia menar att hon i sitt arbete ofta 

upplever att det finns en vilja att se funktionsskillnaden före en ser personen i fråga. När hon 

är ute och föreläser om sitt projekt är de hon möter ofta intresserade, men deras behov av att 

göra skillnad på personer med full funktion och personer med funktionsnedsättning är stor. 

Detsamma gäller då de olika grupperna på olika sätt ska visa upp sitt arbete genom 

dansföreställningar eller konstutställning. 

[...] jamen, det är alltid såhär, dom måste alltid säga integrerade sällskap istället för att bara ta det för vad det 

är, en danstrupp eller vad vi nu pratar om, för man måste ändå såhär [förtydliga] obs, vissa är 

funktionsnedsatta  (Lia). 

Lia sätter med detta fingret på hur väl förankrad den hegemoniska uppdelningen mellan 

normater och personer med funktionsnedsättning är i det svenska samhället. Andrafieringen är 

ett sätt att upprätthålla och reproducera de rådande diskriminerande normerna om 

funktionsfullkomlighet (se bl.a. Garland Thomson, 1997; Kamali, 2005; McRuer, 2006). Lia 

berättar också att hon ofta möts av kommentarer som: “Fan, jag fattar verkligen vad ni menar 

men... hur ska vi kunna möta dom?” när hon är ute och föreläser.  Lia pekar här på hur dessa 

förtryckande strukturer reproduceras gentemot personer med funktionsnedsättning idag. 

Samtidigt som verksamheter och organisationer vill påvisa att de faktiskt är intresserade av att 

vara tillgängliga för alla konstruerar de en tydlig skillnad mellan “sig själva” och “de andra”. 
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I fokusgruppen tar de upp som exempel på detta hur en kvinna med funktionsnedsättning som 

driver eget assistansföretag enligt dem fått obefogat mycket kritik. Kvinnan beskrivs som hård 

och empatilös medan fokusgruppen menar att det kanske bara är så att hon endast genomfört 

sin roll som chef och arbetsgivare. Tomas, som själv arbetat inom vården i en chefsposition 

känner igen detta. Han menar att kraven på hur han som funktionshindrad ska vara och handla 

kommer från omvärlden både i form av normater samt i detta fall, brukarna, som själva har en 

funktionsnedsättning. Exemplet som fokusgruppen tar upp bryter tydligt mot förförståelser 

om hur personer med funktionsnedsättning ska vara. Å ena sidan skall den funktionshindrade 

vara, som Jenny beskriver det ”[...] vi funktionshindrade är [förväntas vara] ulliga, gulliga 

och snälla liksom.”, samtidigt som det finns höga krav i vårt samhälle idag på självförsörjning 

och autonomi (Garland Thomson, 1997). Fokusgruppen pekar på att dessa förväntningar 

kolliderar då personer med funktionsnedsättning inte låter sig styras av “stigma management”, 

och dessutom inte hamnar i rollen som “den beroende” (Berg & Grönvik, 2007). 

 

Många i fokusgruppen menar att samhället har blivit mer kroppsfixerat på senare år. “Alltså, 

flera människor råkar ut för att inte passa in i kroppsnormen idag än vad det var för 20-30 år 

sedan “(Tomas).  Jenny pekar dock på en paradox i dagens samhälle: 

[...] jag tycker mig se att det är vanligare att man [...] får vara lite mer annorlunda också. Idag är det mer 

spännande med personer som är annorlunda [...] alltså, då menar jag extrem-annorlunda, gothare eller EMO:s 

eller vad du vill. Någonstans tycker jag att det har blivit mer accepterat, det här med att sticka ut (Jenny).   

Tomas menar dock att det är lättare att acceptera en subkultur, och ställer frågan “men vilken 

kultur tillhör vi? Vi tillhör ingen häftig subkultur, vi som har rörelsehinder.” McRuer (2006) 

menar att det neoliberala systemet som är den kontext vi lever i idag, är flexibelt och inte per 

automatik stigmatiserar det som är annorlunda, ibland kan det till och med hylla det. Allt 

beror på om det kan tjäna den neoliberala kapitalismens syften. Subkulturer som det skapas en 

trend runt kan leda till ökad konsumtion medan det idag inte finns en trend runt gruppen 

rörelsehindrade. Deltagarna i fokusgruppen kopplar också normen om funktionsfullkomlighet 

till om en person är arbetsför eller inte, då att vara omsorgskrävande betyder att du kostar 

pengar och blir en börda för samhället. Normen om heterosexualitet och 

funktionsfullkomlighet är enligt McRuer (2006) tätt sammankopplade, då båda fokuserar på 

innehavandet av “normala relationer”. Medan de “normala relationerna” inom heteronormen 

syftar på kärlek och sexuella relationer är det ofta kopplat till arbetslivet vad gäller 

funktionsfullkomlighet, i den mening att det anses normalt och eftersträvansvärt att ha en 
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kropp som är användbar och attraktiv på arbetsmarknaden. Båda normer syftar dock till att få 

människor att tro att de har ett val, i ett samhälle där valmöjligheterna i själva verket är 

ganska snäva (McRuer, 2006). 

De två aktivisterna gjorde direkt tydliga kopplingar till tillgänglighet när vi kom in på normen 

om funktionsfullkomlighet. De menar att normen syns i hur hus är byggda, vem som är 

delaktig i samhället osv. Inom fokusgruppen däremot kopplades ofta normer till andra 

kroppsliga “avvikelser” än just funktionsnedsättning. Samtalet kom istället att handla mycket 

om fetma och anorexi. Senare under intervjun återgick de dock till att tala om normen om 

funktionsfullkomlighet på ett mer problematiserande sätt och tog då upp funktion i 

förhållande till ekonomi och makt. Anledningen till att detta uppkom senare under intervjun 

kan handla om respondenterna är ovana att diskutera deras verksamhet utifrån en normkritisk 

ingång. Många i fokusgruppen tyckte att en del av DHR och Unga Rörelsehindrades uppdrag 

ligger i att motarbeta samhällets förtryckande norm om funktionsfullkomlighet, men att detta 

inte görs idag. McRuer (2006) talar om funktionsfullkomligheten som relativt osynlig och 

okritiserad och Berg & Grönvik (2007) menar att en kritisk analys försvåras av att normaten 

sällan behöver framträda i sin normativa identitet. Annat som gör att 

funktionsfullkomligheten kan vara svårare att kritisera än exempelvis heteronormen eller den 

hegemoniska maskuliniteten är att de båda är sekundära till funktionsfullkomligheten (Berg & 

Grönvik, 2007). Dock indikerar våra resultat att det i alla fall börjats användas ett normkritiskt 

förhållningssätt vad gäller funktion inom vissa kretsar, där Joel och Lia är två representanter 

för detta. Även i fokusgruppen var detta någonting som många kände att det fanns ett behov 

av att prata mer om. 

 

Att komma ut som crip 

Inom fokusgruppen var konceptet att komma ut inte så välbekant eller välanvänt, förutom av 

Tomas. Tillsammans kom de ändå fram till att det för dem skulle kunna betyda att stå för sitt 

funktionshinder, att inte skämmas och att se det som en del av sin identitet. Gällande det 

sistnämnda gick åsikterna isär något. Den större delen av gruppen menar att det är viktigt att 

inte bli sedd som sin funktionsnedsättning, utan som den person man är. Tomas menar att det 

också är viktigt med en stolthet och en identifikation med gruppen och 

funktionshinderspositionen. ”Men alltså, man vänder det som man ser som en negation till en 

styrka istället. Och det tycker jag är spännande som tankesätt”(Tomas). Han berättar att han, 

som en ordvits med en allvarlig underton, brukar säga att CP egentligen betyder ”clever and 
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pretty”. Han använder sig här av den metod som criprörelsen använder sig av, nämligen att 

överta ett negativt laddat ord och tillstånd och tillskriva det stolthet (Sandahl, 2003; McRuer, 

2006). Många i gruppen talar dock om en vilja att markera ett avstånd från att tillhöra gruppen 

funktionshindrade. 

Jag kan ju också känna det här att jag gärna går över gatan när jag ser en stor grupp människor, med 

varierande halta och lytta där, då jag tänker gud, jag menar jag tillhör ju inte dom. Jag går ju här med min 

familj (Margareta). 

Detta fenomen, att gå över gatan när man ser en stor grupp människor med 

funktionsnedsättning var något som nästan alla i gruppen kände igen och hade gjort. Sandahl 

(2003) talar om hur viktig stolthet är när en grupp kämpar för sina rättigheter, men påpekar 

också att just när det gäller funktionshinder är det inte det lättaste att uppnå. “Disability has 

been soaked in shame” är något som möjligen kan förklara en del av respondenternas ovilja 

att se sin funktionsnedsättning som en viktig del av sin identitet. Watson (2002) menar att 

eftersom funktionshinder är så förknippad med en underordnad position i samhället blir ett 

sätt att behålla en stark självbild att ställa sig utanför denna identitet. McRuer (2006) talar om 

ett medvetet funktionshinderskap utifrån vilket man kan kritisera normatsamhället och dess 

diskriminering. Joel uttrycker något som vi tolkar som en komplex relation till detta medvetna 

funktionshinderskap. 

Alltså det är ju ganska praktiskt att kunna växla med det där... alltså hade jag gått runt och tänkt på dom här 

missförhållandena som finns hela tiden så hade jag också blivit galen på nolltid. Så därför så väljer man ju att 

koppla bort det större delen av tiden. men det är ändå viktigt att ha det i bakhuvudet, att jag utsätts faktiskt för 

diskriminering varje dag i hela mitt liv (Joel). 

Det är för känslomässigt jobbigt att ständigt vara medveten, men han försöker att så mycket 

som han orkar inta en kritisk position. Joel menar att komma ut-tänket kan vara mycket 

användbart och kopplar till ett exempel han själv varit med om. När han skulle ordna en 

releasefest för en bok han är medarbetare i, var det viktigt för honom att ta en lokal som låg 

mitt i staden. Han menar att effekten av att människor som passerar ser en stor folksamling 

där många sitter i rullstol och reflekterar över det, är viktig för synliggörandet av gruppen. 

Detta kan ses som ett led i processen att komma ut, att bokstavligt talat komma ut på gatorna. 

McRuer (2006) menar dock att det är viktigt att inte stanna vid enbart ett synliggörande av 

gruppen. Att komma ut måste också betyda att man rör sig i en riktning mot radikal social 

förändring, något som han menar numera ofta glöms bort i queer-rörelsens version av att 

komma ut. Lia pratar om hur komma ut-tänket kan vara bra att använda sig av, speciellt med 
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tanke på den historia av att gömma undan människor som har funnits, både mot queers och 

crips. Hon poängterar att det är funktionshinderorganisationerna som behöver det mest och 

kopplar det inte så mycket till din egen verksamhet. 

 

Och att då blir det också som att, om man som crip börjar erkänna sig själv, att här är jag, såhär ser jag ut och 

det är liksom... take it or leave it, det kommer inte bli bättre eller sämre utan “det här är jag”. Och att jag tror 

att det är ganska viktigt och speciellt så är det viktigt för deras organisationer tror jag. Att det är lätt att dom 

som är engagerade i organisationer som endast är för crips på nåt sätt stänger in sig i sin egen lilla bubbla 

(Lia). 

 

Av samtliga respondenter påpekas att när det gäller det politiska arbetet är det viktigt att gå 

ihop som grupp och vissa gör en tydlig skillnad på politiskt och privat. ”Alltså, om vi pratar 

politik är det ju viktigt, men inte jag som människa vill ju inte bli sedd som den 

funktionshindrade Karin. Nänä, det vill jag inte”(Karin). Det är lätt att förstå varför Karin vill 

göra denna uppdelning, med bakgrund av tidigare resonemang om vad man kan förlora på att 

identifiera sig med sin funktionsnedsättning. Sandahl (2003) menar dock att det personliga 

och det politiska går ihop, om man inte känner en stolthet över sin position som crip 

accepterar man också lättare förtryck och dåliga villkor och får svårare att angripa problemen. 

Shakespeare (1993) talar om den kollektiva politiska identiteten som mycket viktig för 

funktionshinderrörelsen. Den leder till empowerment och en känsla av solidaritet med 

gruppen. Samtidigt sker det en diskussion inom fokusgruppen som rör ifall de själva 

segregerar sig allt för mycket som grupp. Tomas menar att han kan bli trött på att alltid finnas 

inom funktionshindervärlden. Peter påpekar att han upplever att personer med 

funktionsnedsättning som grupp ofta isolerar sig själva, och att detta visar sig i de aktiviteter 

och semestermål som finns i DHR:s regi. Vi märker att respondenterna i fokusgruppen på 

vissa sätt säger emot sig själva, då de talar om oviljan att identifiera sig med sin 

funktionsnedsättning och gruppen funktionshindrade, samtidigt som de uppenbarligen är 

oerhört sammansvetsade som grupp inom förbunden och har en stark gruppidentitet, inte bara 

politiskt utan också på fritiden. Tydligt är att detta är komplicerade frågor som hänger ihop 

med både tillgänglighet, funktionshindrades nedvärderade roll i samhället och 

identitetspolitik. 

 

Samarbete med andra sociala rörelser 
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Joel menar att funktionshinderrörelsen borde bli bättre på att samarbeta med andra sociala 

rörelser. 

Vi har ju jättemycket att lära... för vi är ju där HBTQ-rörelsen var för femton år sen kanske. Dom har ju liksom 

varit så superskickliga på att göra det här på ett så proffsigt vis... så jag försöker med alla medel blanda in dom 

så ofta jag kan. För dom vet hur man gör. Och vi vet uppenbarligen inte hur man gör (Joel).   

Han menar att det samarbetas en del med HBTQ-rörelsen som det är, men att denna typ av 

samarbeten borde bli flera. Sandahl (2003) beskriver hur de båda rörelserna kan bidra med ett 

“crippande” eller “queerande” av den andra.  I fokusgruppen har man dock många negativa 

erfarenheter av att samarbeta med andra grupper. Sedan länge har de haft samarbeten med 

olika feministgrupper och HBTQ-festivaler, men upplevelsen har ofta varit att de andra inte 

varit särskilt intresserade av samarbete. Ett annat problem har varit att de platser där 

samarbetet skett inte varit tillgängliga. 

 

Ja fast vi är ju fortfarande exkluderade från, ja men se bara ett praktiskt exempel, jag menar Unga 

Rörelsehindrade har ju varit delaktiga i Pridefestivalen nu i några år... men alltså vi är inte välkomna för det är, 

eller det blir så indirekt för att det, det görs inte tillgängligt (Jenny). 

 

De diskuterar också ett tag homosexuella personer med funktionsnedsättning som blivit illa 

bemötta på gayklubbar och liknande. Det är tydligt att det ömsesidiga utbytet och intagandet 

av varandras perspektiv ofta har misslyckats. Respondenterna beskriver det som att de själva 

gått in i samarbeten med öppna armar, redo att ta in nya perspektiv, men att de många gånger 

blivit bemötta med ignorans. Det har alltså inte skett något “crippande” av de andra 

rörelserna. McRuer (2006) menar att genom att bli mer aggressiv och kräva tillgänglighet kan 

man ta del i den globala rörelsen för rättvisa. Han pekar på de stora protester som 

funktionshinderaktivister gjorde på World social forum i Mumbai, mot forumets 

otillgänglighet, som ett exempel. Här verkar det nu som om respondenterna från DHR och 

Unga Rörelsehindrade till viss del har gett upp efter många misslyckade försök till samarbete. 

Respondenterna i fokusgruppen ägnar sig sedan åt en självkritik där de menar att de själva 

kanske inte är så öppna för främmande element inom förbunden. Däribland människor med 

olika etniska bakgrunder, där det ofta finns en rädsla och en osäkerhet i hur man ska bemöta 

dem. Om man inte är född med sin funktionsnedsättning menar Tomas att det också kan vara 

lite svårt att passa in på DHR, där de flesta har en medfödd funktionsnedsättning.  Här 

uttrycker respondenterna ett tydligt behov av att få in andra intersektionella perspektiv och på 

detta sätt öppna upp inom förbunden. 
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Vem kan vara crip? 

En fråga som väcker många känslor är den om ifall och i vilken utsträckning människor utan 

funktionsnedsättning bör tillåtas delta i kampen för funktionshindrades rättigheter. Deltagarna 

i fokusgruppen delas från början in i två olika läger där man kan se ett mönster gällande ålder. 

De äldre i gruppen känner ett känslomässigt motstånd mot att släppa in människor utan 

funktionsnedsättning i förbunden, medan de yngre inte ser det som ett problem utan menar att 

det är positivt med en mix. Framförallt beskrivs det som viktigt att få med ungdomar utan 

funktionsnedsättning som kan hjälpa till att sprida en medvetenhet runt den problematik som 

finns. Några av de lite äldre i gruppen motsätter sig då detta. 

 

Då känner jag liksom intuitivt här att jag bara har lust att säga; NÄ här ska fan inte vara nån jävla mix alltså, 

jag blir helt vansinnig på såna där... vänliga grejer med mixar och sånt där och alla ska få plats och hålla 

varandra i hand och sjunga (Margareta). 

 

Jenny invänder här att hon inte tycker det är vänligt, utan nödvändigt att släppa in människor 

utan funktionsnedsättning, utan att för den sakens skull släppa ifrån sig makten. De stora 

åsiktsmotsättningarna inom gruppen speglar den tidigare forskningen och debatten som har 

funnits inom funktionshinderrörelsen. Att de äldre ser ett större hot i funktionsfullkomligas 

delaktighet i rörelsen kan bero på att de har historien, med institutionalisering och 

välgörenhetsorganisationer, närmare till hands. Det blir därför viktigare att hålla fast vid 

principen att gruppen ska föra sin egen talan. Tomas förklarar att hans åsikter i teorin skiljer 

sig från hans känslomässiga reaktioner när det gäller den här frågan. 

 

Jag är väldigt kluven kan jag säga... det tog mig många år innan jag som man kände att jag kunde definiera mig 

som feminist. Och kan jag som man definiera mig som feminist så måste jag ju också acceptera att det också 

finns folk som på allvar vill engagera sig i vår kamp. Men å andra sidan så har vi en historia där andra har 

kämpat för oss... så att jag är personligt väldigt kluven, jag kan säga i princip: ja det kan finnas såna utrymmen, 

i praktiken är jag väldigt skeptisk (Tomas). 

 

Thomas kluvenhet delas av McRuer (2006) som å ena sidan uppmuntrar oväntade 

identifikationspositioner, som att personer utan funktionsnedsättning kommer ut som crip, 

men å andra sidan varnar för att låta rörelsen tas över av dem. Garland Thomson (1997) 

menar att eftersom det finns en maktobalans mellan grupperna, grundas ofta relationen på 

medlidande från den funktionsfullkomliges sida och där det finns medlidande kan det aldrig 
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existera en jämlik relation. Detta kan vara anledningen till att vissa i fokusgruppen känner ett 

motstånd mot att släppa in personer utan funktionsnedsättning, då de kopplar samman det 

med att släppa ifrån sig makt. 

 

Lia problematiserar begreppet funktion och funktionsskillnader på ett annat sätt än de andra. 

Hon vill poängtera att hon aldrig ser på sig själv som en person utan en funktionsnedsättning. 

Men ganska ofta får hon och hennes kollegor frågor om vad de själva har för diagnoser och 

folk har svårt att förstå varför hon jobbar med frågan när hon inte själv har en 

funktionsnedsättning. Lia berättar dock att hon själv nu håller på att gå igenom en ADHD-

utredning och påpekar ironiskt att hon kanske “kvalar in” bättre nu. Hon resonerar här i linje 

med Davis (2002) som argumenterar för att funktionshinderidentiteten står på en instabil 

grund och att begreppet funktionshinder i förlängningen till och med kan upplösas. Lia tar 

också upp att hennes projekt möts med en viss misstänksamhet från olika 

funktionshinderorganisationer på grund av att hon inte har en (synlig) funktionsnedsättning.   

 

Och det har ju vi märkt av, att många kan bli såhär provocerade på oss som dom då anser inte är crip, utan då 

har dom en egen agenda om vem som är crip, vem som inte är crip och så vidare. Och att då blir det på något 

sätt ett motstånd därifrån att “varför ska dom försöka göra nåt för oss och ja, att man inte riktigt kan se att man 

gör saker för alla (Lia). 

 

Lia menar att hon arbetar för ett samhälle för alla och därigenom kan också alla vara delaktiga 

i kampen. Hon argumenterar återigen i linje med Davis (2002) och hans dismodernistiska syn 

på kroppen och samhället, där alla individer ses som ömsesidigt beroende och ofullkomliga. 

Lia ser en poäng med att inte alltid kategorisera människor utefter sin funktion, något som 

ingen av de andra respondenterna tar upp på samma sätt. 

 

Motståndsstrategier och ilska 

Alla respondenter i denna studie anser att funktionshinderrörelsen i Sverige är lite för snälla. 

Fokusgruppen jämför Sverige med USA och Tyskland som på många sätt kommit längre än 

Sverige när det gäller tillgänglighet och lagstiftning kring diskriminering av personer med 

funktionsnedsättning. De poängterar att funktionshinderrörelsen i USA grundar sig i 

krigsveteraners kamp om ett tillgängligt samhället.”De måste ju drivas av en vrede dom här 

människorna som vi inte har, vi är så fruktansvärt mesiga” (Margareta). Som vi tidigare 

uppmärksammat har länder som exempelvis USA kommit längre i arbetet mot diskriminering 
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mot personer med funktionsnedsättningar (Kovac Burns & Gordon, 2009). Fokusgruppen 

uppmärksammar här skillnaden mellan Sveriges konsensuspolitik och den mer progressiva 

funktionshinderrörelse som finns i länder som USA och Tyskland (Lindberg & Grönvik, 

2011). Joel är inne på samma spår som fokusgruppen, han tror att detta beror på en inlärd 

hjälplöshet som han anser vara vanligt bland personer med funktionsnedsättning. 

 

[...] om man säger till folk att de inte kan en sak tillräckligt många gånger så kan dom det inte tillslut [...] jag 

försöker på något vis peppa folk till att flirta lite med civil olydnad kanske, eller bara ta för sig, synas i 

samhället (Joel). 

 

Goodley (2011) menar att det internaliserade förtrycket påvisar de negativa konsekvenser som 

uppkommer då personer med funktionsnedsättning blir materiellt exkluderade från det 

vardagliga livet. Detta inkluderar även falsk medvetenhet om tillgänglighet. Joel upplever 

alltså att det internaliserade förtrycket påverkar den svenska funktionshinderrörelsen. Han 

upplever att många tänker i tankebanor som denna: “Aja, det är som det är, vi kan ändå inte 

göra någonting åt det […]”. Lia pekar på den strukturella diskrimineringens roll när det gäller 

den svenska funktionshinderrörelsens “mesighet”. 

 

[...] det är inte så himla konstigt att man inte orkar sitta på barrikaderna liksom och skrika “stoppa, krossa, 

hjälp oss” när man typ inte ens kommer till jobbet. För då måste man först koncentrera sig på att komma till 

jobbet och sen måste man koncentrera sig på att kunna gå på toa! [...] alltså, om man ska orka slåss för 

någonting kanske ens vardag måste vara lite enklare för att man ska palla (Lia). 

 

Lia menar att det är här personer utan funktionsnedsättning kan spela en viktig roll genom att 

stödja kampen när folk med funktionsnedsättning inte orkar eller kan delta. Hon sätter här 

fingret på den problematik som uppkommer då en grupp som t ex. funktionshindrade 

tillintetgörs av den diskriminering de utsätts för.  Fokusgruppen kommer in på detta ämne då 

de diskuterar kring hur de upplever mötet med politiker. De menar att de är så svältfödda på 

gott bemötande att de nöjer sig där. Ofta möts de av mycket inlästa politiker som enligt dem 

ibland kan frågan bättre än de själva, men sedan händer ändå ingenting. Jenny tänker att detta 

kanske kan vara en politisk strategi att visa empati och gott bemötande och på så vis ta ifrån 

dem makt över sin egen fråga. Vad Jenny här tar upp påminner om “den liberala retoriken om 

löften” (West-Newman, 2006). Karin beskriver konsekvenserna hon upplever av detta: “Man 

blir ju av med sina vapen, man har inget att slåss med!”.  
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Då vi diskuterar metoder i arbetet för ett tillgängligt samhälle är det enda fokusgruppen tar 

upp att påverka lagstiftningen. Lia och Joel arbetar mer utifrån aktivism och känner därför 

inte samma uppgivenhet vad gäller handlingskraft. Joel menar att för honom tar det mer 

energi att knyta näven i fickan än att agera. I hans kamp för en tillgänglig kollektivtrafik, kan 

han tänka sig att gå lite längre än vad som anses lagligt. Han ser det som att hans 

lagöverträdelser som exempelvis kan vara att sätta upp ett klistermärke där det står “här 

kommer inte alla in” eller liknande på ett kollektivtrafiksfordon, vägs upp av att själva 

lokaltrafiksföretaget i trettioett år själva har brutit mot lagen som säger att kollektivtrafiken 

ska vara tillgänglig för alla. Shakespeare (1993) menar att direktaktioner är effektiva och 

viktiga för funktionshinderrörelsen då de på ett tydligt sätt belyser otillgänglighet och 

diskriminering. För ett tag sedan blev Joels assistent gripen när han hjälpte Joel med just en 

klistermärkesaktion. Att Joel inte själv blev gripen är något som går igen genom 

funktionshinderaktivismens historia (Shakespeare, 1993). Normatens makt är idag uppbyggd 

på att personen med funktionsnedsättning är beroende av den funktionsfullkomlige (Berg & 

Grönvik, 2007). Polisen är här så inställd på detta att de inte kan hantera när situationen är den 

omvända. Lia, som arbetar mycket med påverkansarbete och dialog om tillgänglighet 

gentemot kulturinstitutioner och organisationer i sitt yrke, har börjat tvivla på om dialog 

verkligen hjälper. Hon tar också upp aktivism i förhållande till kollektivtrafiken. 

 

Alltså just nu har det ju gått så långt att jag, jag vet inte, jag börjar tänka att det enda som fungerar är aktivism 

liksom... typ som med kollektivtrafiken, att jag fattar inte varför folk fortsätter och köper deras fittiga kort och 

åka med dom utan att göra nånting när dom uppenbart diskriminerar människor. Hade det vart som att 

kollektivtrafikbolaget sa “Nej men alla som kommer från ett annat land får inte åka med oss för att det går inte”, 

då hade ju hela stan varit upp och ner. Nu så struntar vi i det. (Lia). 

 

Joel ger många exempel på situationer i vardagen när du som enskild människa kan påverka 

och menar att det finns många ledande personer inom funktionshinderrörelsen som nu lever 

som man lär. Att vägra gå in på ett ställe där man måste bäras in och då göra ett statement av 

det, eller vägra acceptera andra typer av särlösningar är sådana exempel. 

 

Handla ingenting på ett ställe där du inte kommer in! Det kommer ju bli svårt att överhuvudtaget äta i slutändan 

om man helt lever efter det, men man kan ju försöka (Joel). 

Joel och Lia är båda inne på McRuers linje, att funktionshinderrörelsen på ett mer radikalt sätt 

måste börja kräva tillgänglighet. I fokusgruppen diskuterade de om hur olika skyddsnät för 
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personer med funktionsnedsättning är i gungning, och att det blivit svårare att få beviljat 

bistånd enligt LSS. De tar också upp att personer med funktionsnedsättning har varit utsatta 

för hatbrott i Danmark. I och med detta finner de att det är högst aktuellt att finna motmedel 

för att kunna förhindra att denna utveckling sker även i Sverige. Riktigt hur denna motmakt 

skulle se ut vet de inte riktigt, de anser dock att funktionshinderrörelsen idag backar i 

utvecklingen och inte hänger med i debatten. Margaretas farhågor är att det skulle bli värre 

om de arbetade mer enligt teorier som crip och att motståndet skulle bli hårdare eftersom de 

skulle synas mer, samtidigt som deras frågor också skulle få mer uppmärksamhet. Tomas 

håller med; “Alltså, jag tror att det skulle bli värre innan det blir bättre, jag menar, tuffar 

man till sig så får man också mer motstånd, det är klart”. Ahmed (2004) menar att ilska kan 

ge en starkare drivkraft till en rörelse. Hon diskuterar också kring att motståndrörelsernas 

grundpelare är just att de är “emot” något, och att de vill se en förändring i detta. Ilskan 

manifesterar också att det finns hopp om en bättre värld där, i denna uppsats kontext - 

personer med funktionsnedsättning, inte diskrimineras. Denna ilska framkommer här, och 

genomgående genom hela intervjuerna, starkare bland aktivisterna än hos de förbundsaktiva.  

 

Sammanfattning och diskussion 

Vår studie bekräftar och beskriver på flera sätt hur personer med funktionsnedsättning blir 

diskriminerade i det svenska samhället idag. Det framkommer också tydligt att alla våra 

respondenter upplever att det finns en norm om funktionsfullkomlighet. Analysen visar att 

personer med funktionsnedsättning lever i en värld som ställer motsägelsefulla krav på dem. 

 Personer med funktionsnedsättning blir utsatta i ett samhälle som alltmer styrs av neo-liberala 

värderingar. Att inte vara ”arbetsför”, och därför vara en belastning för samhället, är i dagens 

läge i realiteten en riskfaktor för ökad diskriminering och i förlängningen kanske till och med 

hatbrott. Samtidigt finns kraven på att samhället ska vara tillgängligt även för personer med 

funktionsnedsättning från FN konventioner och lagstiftning. Som Lia påpekar finns det en 

vilja från samhället att alltid kategorisera personer med funktionsnedsättning. Hon menar att 

det ofta måste markeras att detta inte är en “normal” kulturgrupp som skall visa upp sitt 

arbete, utan att det då måste benämnas som en “integrerad” grupp. Faran är att vi- som i 

civilsamhället, nöjer oss med denna falska tillgänglighet som ändå är på normatens premisser. 

Utifrån diskussionerna i fokusgruppen och de enskilda intervjuerna uppfattar vi att ett 

normkritiskt tänkande inte är självklart inom förbunden, medan aktivisterna är mer vana vid 

att kritiskt problematisera samhällets norm om funktionsfullkomlighet. Det fanns dock ett 

stort intresse för dessa frågor i fokusgruppen, och en vilja att utveckla ett normkritiskt arbete. 
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Vi menar att DHR och Unga rörelsehindrade skulle ha mycket att vinna på att föra en 

normkritisk diskussion och att cripteori skulle kunna vara ett användbart analysunderlag för 

detta ändamål. 

 

Att komma ut som crip är, hos de flesta av våra respondenter, inte ett självklart och välanvänt 

begrepp. Att komma ut kräver stolthet, något som inte alltid är lätt då den medicinska 

modellen trots allt lever kvar i det svenska samhället när det gäller funktion och ett sätt att 

behålla en stark självbild kan vara att distansera sig från sin funktionsnedsättning och gruppen 

funktionshindrade. Utifrån vår studie vill vi hävda att funktionshinderrörelsen i Sverige skulle 

kunna gå in hårdare för att ”crippa” andra sociala rörelser och mötesplatser och att det skulle 

vara ett stort demokratiskt framsteg om så skedde. Tydligt är också att DHR och Unga 

Rörelsehindrade skulle vinna på att få in nya perspektiv i sin rörelse, då de uttrycker att de har 

svårt att bemöta människor som inte är “som dem”. Men det finns uppenbara svårigheter i att 

leva och agera crip. Joel uttrycker det som att han skulle bli galen om han ständigt levde efter 

vad McRuer kallar ett medvetet funktionshinderskap och alltid såg och tänkte på den 

diskriminering som finns mot personer med funktionsnedsättning. Och hur lätt är det att 

samarbeta med andra sociala rörelser när man inte kommer in genom dörren till deras lokal? 

Tillgängligheten går som en röd tråd genom hela vår studie, något som är oundvikligt när man 

talar om funktionshinder. Segregationen mellan människor med funktionsnedsättning och 

utan är idag mycket stor. Att ha kulturkurser där dessa grupper blandas är förvirrande och 

möts av misstänksamhet av många, något som vår respondent Lia har fått erfara. Enligt 

McRuer ska att komma ut som crip inte stanna vid att komma ut på gatorna och bli mer 

accepterade eller tolererade av samhället, det innefattar också att kräva en radikal 

samhällsförändring. I Sverige idag är det dock radikalt och ovanligt bara att se en stor grupp 

människor i rullstol på offentlig plats, så vi har en bit kvar till McRuers vision. Hoppet ligger 

då i alla de människor som fortsätter att vägra låta sig bäras in för att det inte finns en ramp 

eller handla där de inte kommer in.     

 

Människor utan funktionsnedsättnings delaktighet i rörelsen är ett känsligt ämne för vissa av 

våra respondenter, något som är fullt förståeligt med tanke på historien och den maktobalans 

som finns även idag. Men vem är egentligen funktionshindrad och vem är det inte? McRuers 

term crip rör sig bort från den medicinska kategoriseringen av människor och menar att 

normen om funktionsfullkomlighet är något som drabbar alla, om än olika hårt. Alla som på 

ett äkta och radikalt sätt vill motverka den normen och arbeta för ett samhälle för alla kan 
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enligt honom kallas crip. Lia och hennes verksamhet menar att de arbetar för just ett samhälle 

för alla, men risken är att människor som hon utesluts av funktionshinderrörelsen om 

definitionerna på vem som kan delta i deras kamp är för snäva. Vi tror att ett liknande synsätt 

som inom feminismen kan vara på sin plats vad gäller funktionshinder, där man ser både 

behovet av att urskilja gruppen för att belysa förtryck och diskriminering och behovet av att 

på sikt upplösa kategorin kön/funktionshinder 

 

För att komma framåt i kampen för ett samhälle för alla tror vi att funktionshinderrörelsen 

skulle vinna på att erbjuda ett kraftigare motstånd. Att påverka lagstiftningen för att göra 

otillgänglighet till diskriminering är viktigt och nödvändigt nu när Sverige skrivit på FN- 

konventionen om personer med funktionsnedsättning. Men för att politiker ska lyssna på 

riktigt och för att inte rörelsen ska låta sig luras av den liberala retoriken om löften behövs en 

stark motståndsrörelse och ett engagemang från allmänheten. Kampen för ett samhälle 

tillgängligt för alla skulle kunna bli en fråga för alla, precis som rasismen eller HBTQ-frågan 

har blivit det. Detta hindrar inte att kampen leds av människor som själva är utsatta för 

förtrycket, tvärtom är det dessa människor som kan väcka engagemanget hos andra och som 

allmänheten måste lyssna på. Kanske skulle detta engagemang väckas lättare om 

funktionshinderrörelsen gick in med mer ilska och aktivism för att verkligen synliggöra den 

diskriminering som sker varje dag, exempelvis i kollektivtrafiken. Genomgående genom våra 

intervjuer uppfattar vi att aktivisternas ilska och drivkraft mot förändring lyser igenom på ett 

tydligare sätt än hos de förbundsaktiva. De är på många sätt mer radikala i sina värderingar, 

och har en tydligare vision om en värld där personer med funktionsnedsättning inte 

diskrimineras vilket framkommer i analysdelen. Respondenterna i fokusgruppen visar mer oro 

inför framtiden, och de inriktar sig också på att arbeta mot lagförändringar. De påpekar dock 

att de är i stort behov av en motståndsstrategi för att arbeta mot ökad diskriminering.  

 

En fråga som oundvikligen kommer upp när en arbetar med frågor om funktionshinder är; 

varför hör vi så lite om den diskriminering som sker mot människor med 

funktionsnedsättning? I samhällsdebatten och i socionomutbildningar talas det mycket om 

rasism, men det engelska ordet ableism finns inte ens på svenska och ordet funktionshinder är 

oerhört frånvarande på föreläsningar och i kurslitteratur. Med hjälp av teorier som cripteori 

kan en lättare sätta fingret på de förtryckande strukturer som finns överallt mot människor 

som inte passar in i normen om funktionsfullkomlighet. Detta är något som både 

funktionshinderrörelsen och vi socionomstudenter skulle kunna ha stor nytta av.   
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