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1. INNLEDNING 

1.1 Inspirasjon og tema 
Høsten 1996 lenket en gruppe unge rullestolbrukere seg fast til en trikk i 

Oslo sentrum. De demonstrerte mot dårlig tilgjengelighet på Oslo Spor-

veiers transporttilbud. De unge aksjonistene kom fra Norges Handikap-

forbunds Ungdom (NHFU), og aksjonen markerte en ny og krassere 

aksjonslinje fra organisasjonen (Aftenposten 22. september 1996). De unge 

rullestolbrukerne krevde mulighet for å benytte det ordinære kollektiv-

tilbudet og ville ikke henvises til en egen transporttjeneste for funksjons-

hemmede.  

 

Disse ungdommene er integreringens barn. De er vokst opp under det som 

på fagspråket betegnes som normaliseringsideologi, og som var utgangs-

punktet for at normalisering av levekår og integrering ble styrende prin-

sipper for den offentlige politikk i forhold til funksjonshemmede. De unge 

aksjonistene tilhører den første generasjon i Norge som aldri har opplevd 

institusjonalisert segregering. Samtidig er aksjonen mot manglende 

tilgjengelighet til Oslo Sporveiers tilbud et eksempel på at de likevel opp-

lever segregering og utestenging. Når jeg skriver at de aldri har opplevd 

institusjonalisert segregering mener jeg at de stort sett har opplevd det 

samme hverdagsliv som alle andre på samme alder.  

 

1.1.1 Normalisering og integrering 

I den første etterkrigstiden foregikk utbyggingen av velferdsordninger for 

funksjonshemmede etter prinsippet om særordninger og segregering. 

Virkemidlene var hovedsakelig spesielle ordninger avgrenset fra andre i 

form av institusjonsomsorg, spesialskoler osv. På 60- og 70-tallet, som var 

den mest intensive fasen i velferdsstatsutbyggingen, slår normaliserigs-

ideologien inn. Prinsippene normalisering og integrering bygger på en 

ideologi om at mennesker med funksjonshemming er likeverdige og har 

rett til normale livsmønstre. Normalisering og integreringsprinsippene ble 
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formulert for å takle problemene som mange opplevde at segregeringen 

medførte i form av utestenging fra samfunnet, avdekking av overgrep i 

institusjoner osv. Tiden etterpå har vært fulgt av avinstitusjonalisering 

parallelt med aktiv desentralisering av ansvaret for velferdsordningene.  

 

Söder (Söder 1992) påpeker at dagens situasjon er en annen enn det som 

skapte grunnlaget for prinsippene om normalisering og integrering. 

Utgangspunktet for framveksten av disse prinsippene var ønsket om å 

takle problemene som segregeringen medførte. Majoriteten av dagens 

funksjonshemmede bor i egne hjem, og har aldri vært “utenfor” samfunnet. 

Det normale liv er en selvsagt referanseramme for de aller fleste. De prob-

lemene som dagens funksjonshemmede opplever, krever andre løsninger 

enn det som kan fanges av ideologien om normalisering og integrering. 

Söder spissformulerer det på denne måten: 

 
“Prinsippene om integrering og normalisering definerte i sin tid 
segregeringens problem på en presis og avslørende måte. Som 
generelle planlegginsprinsipper skapte de også mange positive 
endringer. Prinsippene makter imidlertid ikke å håndtere dagens og 
framtidens problemer, etter som de er basert på en 20 år gammel 
virkelighet” (Söder 1992:53). 

 

Söder illustrerer den endring som har skjedd ved to intervjuer, en gammel 

dame og en ung kvinne som alltid har hatt normalsamfunnet som sin 

referanseramme. Det mest slående er den underkastende takknemlighet i 

forhold til hjelpeapparatet hos den eldre kvinnen, mens den yngre kvinnen 

som aldri har opplevd segregering har det normale liv som sin naturlige 

referanseramme og tar for gitt at hun skal ha støtte og hjelp for at ikke 

funksjonshemmingen skal hindre hennes deltakelse (Söder 1992:64).   

 

De unge aksjonistene som lenket seg fast til trikken i Oslo pirret min 

nysgjerrighet. Hvordan er det å være ung og funksjonshemmet etter 30 år 

med normaliseringsideologi og integrering? De siste 10 årene har det vært 

en offisiell målsetting å sikre full deltakelse og likestilling for 

funksjonshemmede (Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 

1990 - 93). Hvordan er unge funksjonshemmedes virkelighet i dag?  
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1.1.2 Forskning på feltet 

Temaet unge funksjonshemmede er et felt hvor det er lite forskning. 

Dersom en begrenser det til fysisk funksjonshemmede blir det enda 

mindre. En god innføring i unge bevegelseshemmedes virkelighet får en i 

rapporten “Jeg må jo egentlig være fornøyd”, en undersøkelse av 

livskvalitet hos unge funksjonshemmede (Eriksen, Næss & Thorsen 1989). 

Grue (1996, 1999, 2001) har gjort et betydelig forskningsarbeid for å skildre 

unge funksjonshemmedes virkelighet i dag. Disse studiene blir brukt i 

denne oppgaven, og mange av konklusjonene derifra kommer jeg tilbake til 

i den empiriske analysen. I tillegg har jeg hatt stor glede av Breiviks (2000) 

studier av døve, samt Tronvolls (2000) undersøkelse av barn med lettere 

utviklingshemning og barn med lettere hørselshemning i alderen 10 - 14 år 

og deres jevnaldrende.   

 

1.1.3 Studiens tema 

Min vitenskapelige nysgjerrighet er rettet mot hvordan unge mennesker 

med en synlig funksjonshemming opplever sin hverdag. Har 30 år med 

normaliseringsideologi og integrering ført til at unge mennesker med 

funksjonshemming opplever at de er likeverdige deltakere? Da jeg gikk i 

gang med denne studien hadde jeg et ønske om å forstå den virkeligheten 

som unge funksjonshemmede opplever, jeg ønsket å få et innsyn i deres 

opplevelser og erfaringer. Derfor handler denne studien om unge 

bevegelseshemmede, og deres opplevelser og erfaringer i sosial sam-

handling med andre mennesker. Jeg har valgt å gi studien tittelen “Å leve 

livet på en scene - en studie om det å være ung med bevegelseshemming”. 

Dette skyldes at et hovedfunn i oppgaven er at informantene, som er rulle-

stolbrukere, opplever å være eksponert for omgivelsenes blikk hele tiden. 

  

1.2 Problemstilling 
Denne studiens tema kan oppsummeres i 4 stikkord; funksjonshemming, 

forvaltning av sosial identitet, mestring og konstruksjon. Alle fire enhetene 

er nært forbundet med hverandre.  
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Oppgavens hovedfokus er på hvilken betydning den synlige funksjons-

hemmingen får i samhandling med andre mennesker. Det er informantenes 

egne opplevelser og erfaringer som ønskes belyst. Jeg forsøker å gripe både 

omgivelsenes sosiale konstruksjon av funksjonshemming og den personlige 

konstruksjon. Studien forsøker å gripe de mestringsstrategier og konst-

ruksjoner som informantenes forvaltning av sosial identitet er uttrykk for. 

På bakgrunn av dette har jeg utformet denne mer presise problemstilling: 

 

Hvordan forholder unge bevegelseshemmede seg til det å ha en synlig 

funksjonshemming i møte med andre? 

Hvordan forvalter de sin sosiale identitet i møte med omgivelsene? 

Hvordan mestrer de utfordringene som funksjonshemmingen medfører? 

Hvordan konstruerer de seg selv og kategoriene funksjonshemming og 

normalitet? 

 

Som nevnt innledningsvis i oppgaven er en underliggende motivasjon for 

meg å få et bilde av hva 30 år med normaliseringsideologi har betydd for 

forestillinger om funksjonshemmede og funksjonshemmedes egen opplev-

else av det å ha funksjonshemming.  

 

Jeg vil starte med å diskutere begrepet funksjonshemming fordi forståelse 

av funksjonshemming er grunnleggende for studiens vinkling og fokus. 

 

1.3 Forståelse av funksjonshemming 
Funksjonshemmede er ingen ensartet gruppe, men et mangfold av men-

nesker med ulike typer funksjonshemming og ulike behov. I forhold til min 

studie er det viktig å klargjøre at begrepet funksjonshemming rommer noe 

mer enn en reint medisinsk diagnose eller tilstand. De personene jeg har 

intervjuet har en bevegelseshemming, de er helt eller delvis avhengig av 

rullestol. Det interessante for meg er likevel ikke denne fysiske annerledes-

heten i seg selv. Min sosiologiske interesse ligger i hvilken betydning denne 

fysiske annerledesheten får i samhandlingssituasjoner.  
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I International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps 

(ICIDH) utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon (WHO 1980) ble det skilt 

mellom impairments, disabilities og handicaps.  Denne klassifikasjonen ble i 

1997 endret til ICIDH-2: International Classification of Impairments, 

Activities and Participation (ICIDH 1997). Et ankepunkt mot ICIDH var at 

den i hovedsak bygde på en medisinsk modell for forståelse av funksjons-

hemming. Modellen vektla et kausalt forhold mellom helsetilstand og 

funksjonshemming. I den nye klassifisering forsøkes det å etablere en syn-

tese av en medisinsk- og en sosial modell for forståelse av funksjons-

hemming. En hensikt med modellen er å gi et bedre verktøy for å favne 

samfunnets reaksjoner på funksjonshemming som fenomen og tilrette-

legging for deltakelse. Perspektivet blir forsøkt flyttet fra fokus på 

hindringer til aktivitet og deltakelse. En uttalt målsetting ved ICIDH-2 er å 

lette deltakelsen for mennesker med funksjonshemming (ICIDH 1997:6-7). 

FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjons-

hemming (FN 1993) er inkorporert som en normativ målsetting i manualen.  

 

ICIDH-2 ser fenomenet funksjonshemming i forhold til tre dimensjoner: 

Helserelaterte erfaringer i forhold til kroppslig skade (impairment), pers-

onlig aktivitet (activity) og deltakelse i samfunnet (participation). Negative 

omstendigheter på personnviå betegnes som aktivitetshindringer og på 

samfunnsnivå som deltakelseshindringer. Disse tre dimensjonene påvirkes 

av miljømessige og personlige forhold. Funksjonshemmingsprosessen ses 

som en dynamisk prosess, ikke en kausal prosess. Det er ingen direkte linje 

fra skade via aktivitetshindre til deltakelseshindre. En person kan ha en 

bevegelseshemming som påvirker utførelse av forventede aktiviteter, men 

som likevel ikke påvirker opplevelsen av deltakelse på viktige arenaer. På 

samme måte kan erfaringer i forhold til opplevelse av deltakelse påvirke 

erfaringen av skaden.  

 

En viktig endring i ICIDH-2 er utvidelsen av deltakesesdimensjonen, 

tidligere handicap. Den tidligere handicapdimensjonen var relatert til 

manglende evne til å utføre en rolle. Rolle var knyttet til forhold som 

individets alder, kjønn, sosiale og kulturelle faktorer. Den nye deltakeses-

dimensjoner er sett i forhold til samfunnets utforming, både de fysiske og 
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sosiale omgivelser som personene befinner seg innenfor. De miljømessige 

forhold som er tatt inn i klassifikasjonen inneholder fysiske miljø, men også 

holdninger og lovgivning.  

 

Funksjonshemming som fenomen betraktes på bakgrunn av erfaringer i 

forhold til  

�� skade: det fysiologiske aspektet, kroppsfunksjoner. 

�� aktivitet: evne til å utføre aktiviteter forventet i dagliglivet, som f.eks. å 

gå, handle, utføre en jobb. 

�� deltakelse: grad og mulighet av involvering i den aktuelle kontekst som 

en befinner seg.    

 

I denne studien er fokus på deltakelsesdimensjonen, samtidig som jeg 

legger til grunn at funksjonshemming involvererer flere dimensjoner. 

Hvorvidt et kjennetegn ved et individ gir deltakelseshindringer avhenger 

av forholdet mellom individets handling og omgivelsene det handler i (Lie 

1981). I denne studien er ikke funksjonshemming forstått som et resultat av 

helsetilstand, men noe som oppstår i møte med omgivelsene gjennom den 

betydning kjennetegnet gis. 

 

Jeg vil videre redegjøre for to forståelser av funksjonshemming som blir 

brukt i samfunnsvitenskapelige studier av funksjonshemminger. Denne 

studien bygger på en konstruktivistisk forståelse, på mange måter kan en si 

at det er en videreutvikling av den miljørettede forståelse. 

 

1.3.1 En miljørettet forståelse 

I regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede bruker myndighetene 

følgende definisjon: “Funksjonshemning er et misforhold mellom individets 

forutsetning og miljøets krav til funksjon på områder som er vesentlig for 

etablering av selvstendighet og sosial tilværelse”. (Regjeringens handlingsplan 

for funksjonshemmede 1990-93,1994-97, 1998-2001). 

 

Denne miljørettede forståelsen av funksjonshemming har bidratt til å vri 

det offentlige søkelyset bort fra funksjonshemming som en defekt ved 
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individet - en medisinsk forståelse, til å være opptatt av det miljømessige 

aspektet - forholdet mellom individet og samfunnet. Fokuset har blitt rettet 

mer mot relasjonene; den enkeltes forutsetninger og omgivelsenes krav. En 

fare ved en slik definisjon er at en gjør svært mange til funksjonshemmede.  

 

Reint definitorisk vil en miljørettet definisjon kunne inkludere innvandrere, 

homofile og andre som kan oppleve lignende utestengende prosesser som 

funksjonshemmede i sin interaksjon med omgivelsene. Definisjonen kan bli 

så upresis at den blir uanvendelig. For å unngå et totalt relativistisk forhold 

til begrepet og å gjøre det mulig å operasjonalisere definisjonen, er det 

viktig å kunne avgrense det fenomen som ønskes belyst. Regjeringens 

handlingsplan foretar denne avgrensningen ved å presiserer at funksjons-

hemming betyr en varig tilstand som innebærer en vesentlig funksjons-

nedsetting på enkelte områder. 

 

Det grundigste anslaget i Norge over antall funksjonshemmede er gjort av 

Barth, han kommer fram til at rundt 20 % av befolkningen kan anses som 

funksjonshemmede. Barth legger til grunn kriteriene varig og vesentlig 

hemmet på viktige livsområder, for definering av funksjonshemming 

(Eriksen og Næss 1989:85-91, Barth 1987).   

 

Romøren (2000) betegner i innledningen til boka “Usynlighetskappen” det 

som her kalles for en miljørettet forståelse for det samfunnsvitenskapelige 

perspektivet. Perspektivet vektlegger det relative og relasjonelle, funksjons-

hemming ikke som en egenskap ved personen, men et forhold mellom 

person og miljøet han eller hun handler i. En person kan være funksjons-

hemmet i noen situasjoner, men ikke i andre. Personer med bevegelseshem-

ming kan lett bli funksjonshemmet i situasjoner som er veldig aktivitets-

orienterte og med høyt krav til bevegelighet. I mer samværsorienterte 

situasjoner hvor det ikke er så store krav til bevegelighet, men kanskje 

andre intellektuelle ferdigheter behøver de nødvendigvis ikke være 

funksjonshemmet. 

   

Denne definisjonen av funksjonshemming legger forholdsvis stor vekt på 

personens aktivitetsbegrensninger. Det kan lett føre til en ensidig vekt-
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legging av fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler. En kan tenke seg 

at det er kompensert for funksjonshemmingen i denne definisjonens 

betydning, men at individet likevel opplever seg som funksjonshemmet. En 

av informantene i denne studien illustrerer dette når hun aktivt definerer 

seg selv som tilhørende ”normaliteten”. I denne normaliteten defineres den 

måten mennesker på hennes alder, og med lignende interesser lever. Om 

en vektlegger deltakelsesdimensjonen ved funksjonshemming så er hun 

funksjonshemmet i det øyeblikk hun føler at hun ikke kan inngå i disse 

sammenhenger, og bli akseptert som en naturlig deltaker. Det betyr at selv 

om personer ikke opplever å være funksjonshemmet i en miljørettet 

forståelse av begrepet, kan de likevel føle seg funksjonshemmet. De 

opplever at den fysiske annerledeshet gis en betydning eller mening i sosial 

interaksjon som medfører at de blir sosialt utestengt. Dette leder over til en 

forståelse av funksjonshemming som i større grad inkluderer dette 

aspektet,  den konstruktivistiske. 

 

1.3.2 En konstruktivistisk forståelse 

En konstruktivistisk forståelse ser funksjonshemming som noe som ikke er 

gitt i seg selv, men noe som konstrueres i relasjonen mellom individets handling 

og de fysiske og sosiale omgivelsene det handler innenfor.  Det er meningen som 

knyttes til fenomenet i relasjonen som konstruerer funksjonshemmingen. 

Fokuset flyttes fra funksjonshemmedes problemer med å fylle rollene som 

anses som normale, til rommet mellom individets handlinger og den sosiale 

virkelighet som det handler i (Söder 1989, Froestad, Solvang & Söder 2000). 

 

Karakteristikker som “han er funksjonshemmet” blir i dette perspektivet 

ikke naturlig gitt av en fysisk annerledeshet. Personen er i seg selv verken 

det ene eller det andre. Det er i sosiale situasjoner, i samhandling med 

andre at funksjonshemmingen konstrueres, at den fysiske annerledeshet 

fortolkes og får en betydning, tillegges en mening som ender opp med å 

skape en funksjonshemming. Slik kan en si at funksjonshemming er et 

sosialt konstruert fenomen.  
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I følge Romøren velger Oliver (1990) å se funksjonshemmede som en 

undertrykt minoritet på linje med andre undertrykte grupper i samfunnet. I 

hans tilnærming blir funksjonshemmingen i form av varig og vesentlig 

aktivitetsbegrensning irrelevant for samfunnsvitenskapelig forskning om 

funksjonshemming (Romøren 2000:12). Hensikten ved å definere funksjons-

hemmede som en sosialt undertrykt gruppe er å styre den sosialpolitiske 

oppmerksomhet i retning av opphevelse av undertrykkelsen istedenfor 

kompensasjon på individuelt nivå (Holth 1996:13). Denne måten å se 

funksjonshemming på passer også innenfor den konstruktivistiske.  

 

En konstruktivistisk forståelse overser ikke den fysiske funksjons-

hemmingen, men anser funksjonhemmingen i form av funksjonsnedsetting, 

eller aktivitetsbegrensning som en gitt premiss. 

  

En skal ikke overse at en funksjonshemming, i min studie bevegelses-

hemming, kan medføre smerte og lidelse for individet. Det sosiologisk 

interessante i denne sammenhengen er likevel hvordan den fysiske anner-

ledesheten gis en mening og slik konstrueres som en funksjonshemming i 

sosial interaksjon. Fokuset rettes derfor mot hvilke meningsbærende 

kategorier som følger den fysiske annerledeshet, hvilke stereotypier som 

forbindes med annerledesheten, hvorvidt den medfører en betraktning av 

mennesker som gruppe isteden for som individer med særegenheter. Dette 

er sosiale fenomener som kan bidra til konstruksjon av et eventuelt 

deltakelseshinder for mennesker med funksjonshemming i samhandlings-

situasjoner. Denne konstruktivistiske forståelsen av funksjonshemming er 

godt egnet til studier som vil gripe egen opplevelse av det å ha en 

bevegelseshemming, identitet, inkludering og utstøting/diskriminering 

(Romøren 2000:13). En konstruktivistisk forståelse av funksjonshemming 

kan gi et godt blikk for å belyse hvordan funksjonshemming fortolkes, gis 

mening og får betydning for informantene i denne studien fordi den 

henleder oppmerksomheten mot det som skjer i sosial samhandling med 

andre mennesker (Berger og Luckmann 2000, Burr 1995).  

 

Ved vektlegging av den sosiale konstruksjon av funksjonshemming kan en 

få inntrykk av at personen med funksjonshemming selv er passiv i 
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konstruksjonsprosessen, at det handler om stempling og kategorisering fra 

andre. Funksjonshemmede selv og funksjonshemmedes organisasjoner har 

vært aktive i det “identitetsarbeid” som har foregått og foregår for å gi 

kategorien funksjonshemmet et ønsket innhold. I boken “Funksjons-

hemning, politikk og samfunn” argumenteres det for at personer som har 

funksjonshemming selv deltar aktiv i konstruksjonen på flere samfunns-

messige nivåer; 

 

“(...) på mikronivå ved at den funksjonshemmede gjennom egne 
fortolkningsprosesser  selv gir mening til den verden og de def-
inisjoner han eller hun blir stilt overfor. Også gjennom den refleksive 
bearbeidingen av eget selvbilde og utviklingshistorie er den 
funksjonshemmede selv på individplanet med på å utvikle en del av 
sluttresultatet av hva funksjonshemning skal innebære. På et 
samfunnsmessig mellomnivå skjer bidraget fra den funksjons-
hemmede som aktør i roller som klient, elev eller arbeidstaker i de 
respektive institusjonenes definisjons- og kategoriseringsprosesser” 
(Froestad, Solvang og Söder 2000:135-36).   

 

Forstått på denne måten er personenes forvaltning av sosial identitet og 

presentasjon av seg selv en aktiv del av deres egen personlige konstruksjon 

av kategorien funksjonshemmet. Denne konstruksjonen kan være en mål-

rettet reaksjon på omgivelsenes konstruksjon av kategorien, og med 

hensikt å skape en ny forståelse av funksjonshemming.  Det arbeidet som 

funksjonshemmedes organisasjoner har lagt ned i identitetsarbeid handler 

også om å bidra til å fylle kategorien funksjonshemmet med den mening de 

finner riktig.  

 

I denne studien er det en konstruktivistisk forståelse av funksjonshemming 

som ligger i bunn. Forståelsen er valgt fordi den i større grad enn en miljø-

rettet forståelser åpner opp for analyse av de meningsdannende prosesser i 

sosial samhandling. Denne forståelsen av funksjonshemming er en del av 

en sosial konstruktivistisk tilnærming til feltet. I teorikapittelet vil jeg gå 

nærmere inn på denne retningen innenfor samfunnsvitenskapen.   
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1.4 Studiens oppbygning 
I dette innledningskapittelet har jeg satt studien inn i en kontekst og 

redegjort for fokus og problemstilling. I tillegg har jeg valgt å presentere 

den forståelsen av funksjonshemming som ligger i bunn for studien. 

 

Kapittel to gir en gjennomgang av det teoretiske ståstedet og analytiske 

redskap for studien, og avsluttes med en presentasjon av en modell for den 

empiriske analysen.  

 

Etter en redegjørelse og refleksjon rundt studiens datagrunnlag, utvalg og 

metode presenteres den empiriske analyse i kapittel 4. Den empiriske 

analyse er delt inn i seks underkapittel hvorav det siste er en oppsum-

mering av de empiriske funn fra analysen sett i forhold til den tidligere 

lanserte modell.  

 

Jeg avslutter hele studien med noen generelle betraktninger om funksjons-

hemmede i samfunnet på bakgrunn av studien. 
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2. TEORETISK TILNÆRMING 

2.1 Et sosial-konstruktivistisk blikk 
Sosial-konstruktivisme er grunnlaget, eller de brillene jeg har sett feltet 

gjennom. Jeg går først inn på hva et slikt sosial-konstruktivistisk blikk vil si. 

Siden går jeg mer spesifikt inn på begrepet diskurs og en redegjørelse for 

Foucaults maktforståelse, mer presist definisjonsmakt. Begrepet diskurs og 

definisjonsmakt blir i studien brukt som grunnlag for å forstå de rammene 

og strukturene som funksjonshemmede forstår seg selv i lys av og fortolker 

virkeligheten ut fra. Diskurs og definisjonsmakt er anvendelige begreper 

for å beskrive de rammene som både individuell og sosial konstruksjon av 

funksjonshemming foregår i forhold til.  

 

 En sosial-konstruktivistisk tilnærming til funksjonshemming betyr å ta 

utgangspunkt i et spesielt vitenskapsteoretisk perspektiv. Jeg vil bruke 

første del av dette kapittelet til å gå nærmere inn på hva dette perspektivet 

innbefatter. Sosial-konstruktivisme er en samlebetegnelse på en retning 

innenfor samfunnsvitenskapen som favner mange forskjellige teorier. 

Retningen kan sies å ha sin motpol i en essensialistisk forklaringsmåte, en 

forklaringsmåte som legger hovedvekt på stabile individuelle egenskaper. 

 

Burr (1995) vektlegger at mange av antakelsene innenfor sosial-konstruk-

tivisme har vært levende innenfor sosiologi i lang tid. Hun henviser blant 

annet til Mead og det fundamentale for symbolsk-interaksjonisme at som 

mennesker konstruerer vi vår egen og hverandres identiteter gjennom våre 

hverdagslige møter i sosial interaksjon. Sosial-konstruktivisme er influert 

av en variasjon av disipliner og intellektuelle tradisjoner. Berger og 

Luckmanns bok fra 1966,  “The Social Construction of Reality” er en hoved-

bidragsyter,  men retningen er også influert av blant annet franske 

intellektuelle som Foucault og Derrida, postmodernisme og som tidligere 

nevnt tidlige sosiologiske skrifter (Burr 1995).  
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2.1.1 Den samfunnsskapte virkelighet 

“Den samfundsskabte virkelighed” (Berger og Luckmann 2000) gir en 

kunnskapssosiolgisk fortåelsesramme som argumenterer for at virkelig-

heten er sosialt konstruert, at mennesker sammen skaper og så opprett-

holder alle sosiale fenomener gjennom sosial praksis. Det er tre funda-

mentale prosesser som er ansvarlig for dette; eksternalisering, objekt-

ivisering og internalisering. Ved handling bringer mennesker sine ideer ut i 

verden - de eksternaliseres. Ved å være brakt ut i verden i form av ei 

historie, ei bok, en måte å gjøre ting på er de blitt objekt for andres 

bevissthet. De er der og lever sitt eget liv uavhengig av den som bragte det 

inn i verden. Når vi fødes inn i verden møter vi derfor en gitt virkelighet, 

en virkelighet hvor disse ideene allerede eksisterer. De er blitt en del av det 

Berger og Luckmann kaller det sosiale kunnskapslager, som viderebringes 

fra generasjon til generasjon. Framtidige generasjoner adopterer disse 

ideene som del av sin bevissthet og forståelse av verden.  

 

“Eksternalisering og objektivisering er led i en uafbrudt dialektisk 
proces, som er internalisering (hvorigennem den objektivierede sociale 
verden i løbet af socialiseringen føres tilbage i bevidstheden), (...) Men 
det er dog allerede muligt at få øje på det fundamentale forhold 
mellem disse tre dialektiske led i den sociale virkelighed. Hvert af 
dem tilsvarerer en væsentlig måde at karakterisere den sociale verden 
på. Samfundet er et menneskeligt produkt. Samfundet er en objektiv 
virkelighed. Mennesket er et soicalt produkt.” (Berger og Luckmann 
1966:79) 

 

Et slikt utgangspunkt betyr en utfordring av alle tatt for gitt sannheter, om 

både oss selv og verden. Grue (1999) betegner denne teoretiske forståelsen 

som “Tatt for gitt”-forklaringen. Hverdagsvirkeligheten oppleves som 

ordnet, som å være der før individet fødes, og oppleves følgelig som 

objektivt gitt, den er der. Virkeligheten blir meningsfull gjennom delte 

symboler som er befestet i språket. Språket er grunnlaget for at virkelig-

heten beholder sin betydning på tvers av rom og tid. Vi fødes inn i noe vi 

opplever som en objektiv virkelighet. Det betyr ikke at mennesker er fratatt 

en subjektiv virkelighet. Ulike kjennetegn som f.eks. kropp og kjønn, eller 

plassering i den sosiale strukturen gjør at en vil oppleve og fortolke 

samfunnet forskjellig (Grue 1999:158). 
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2.1.2 Sosial-konstruktivistiske fellesnevnere 

Sosial-konstruktivisme er en samlebetegnelse og det kan være behov for å 

skissere noen fellesnevnere. Burr (1995) forsøker å klargjøre noen 

antakelser som hun mener er fundamentale for den samlede sosial- 

konstruktivistiske retning: 

�� Kritisk tilbakelenthet i forhold til kunnskap som tas for gitt i samfunnet. 

En kritisk bevissthet i forhold til det vi ser/fortolker, teori, betegnelser. 

�� Ting er kulturelt og historisk særegent og konstruerte. Alle former for 

forståelse er kulturelt og historisk relative. Ikke bare er de særegne for 

den kultur og historie som de eksisterer i, men de er et produkt av 

denne. Alle forståelsesformer i et samfunnet er avhengig av de spes-

ifikke sosiale og økonomiske strukturer tilgjengelig i denne kulturen og 

i denne tid.  

�� Kunnskap bekreftes i sosiale prosesser. Kunnskap skapes gjennom 

sosial interaksjon, og derfor er sosial interaksjon og spesielt språk 

interessant for sosial konstruktivister. Språket skaper handling og 

språket gjenspeiler kunnskap og den tatt for gitte virkelighet. Hvordan 

verden forstås er konstruert gjennom sosiale prosesser.  

�� Kunnskap og sosial handling går hånd i hånd. Dersom en f.eks. 

betrakter alkoholisme som en sykdom, betyr det at alkoholikeren ikke 

lenger kan holdes fullt ut moralsk ansvarlig og en vil vektlegge be-

handling (Burr 1995:3-5). 

 

Burr går videre med å spesifisere hvordan konstruktivisme skiller seg fra 

tradisjonell psykologi og sosiologi: 

�� Anti-essensialisme; ting, handlinger og mennesker er produkter av 

sosiale prosesser. Det finnes ingen essens eller indre vesen som en kan 

avdekke. Materielle og sosiale fenomen er skapt,  kulturelt og historisk.  

�� Anti-realisme. Det du ser er ikke nødvendigvis det du ser. Alt er en 

konstruksjon av virkeligheten. Dette vil også si at sosiologers forskning 

er konstruksjoner og hva de ser etter og spør om bygger på deres 

forståelse.  
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�� Poengtere det historisk og kulturelt spesifikke ved kunnskap. Alle 

teorier og forklaringer blir derfor tids og kulturelt relativt - og kan 

følgelig ikke betraktes som evige sannheter.  

�� Språket som en betingelse forut for tanken. Vår måte å forstå verden 

kommer ikke fra en objektiv realitet, men fra andre mennesker, både i 

fortid og nåtid. Vi fødes inn i en kultur hvor det eksisterer 

begrepsmessige rammeverk og kategorier. Språket danner rammeverk 

for tanken.  

�� Språket er en form for sosial handling, og produserer f.eks. kunnskap. 

Når vi snakker med hverandre deltar vi i konstruksjon av verden.  

�� Fokus på interaksjon og sosial praksis. Dette er ikke nødvendigvis en 

motsetning til klassisk sosiologi, men det har vært sterkt fokus på 

strukturer og hvordan strukturer determinerer folks handlinger. 

Konstruktivistiske perspektiv vektlegger at mennesker selv konstruerer 

sin egen virkelighet, en dynamisk prosess hvor virkeligheten 

rekonstrueres gjennom sosial praksis og interaksjon hele tiden. 

�� Fokus på prosesser, heller enn strukturer: På hvordan forskjellige 

former for kunnskap blir tilegnet av mennesker i interaksjon (Burr 

1995:5-9). 

 

2.1.3 Diskurs 

Det sosiale kunnskapslager befestet i språket utstyrer aktørene med et for-

tolkningsrepertoar, eller noen kart å navigere i verden etter. Det betyr blant 

annet klassifisering av mennesker, og at kategorier er meningsbærende. Et 

nyttig begrep for videre analyse av dette er diskurs. 

 

Diskurs referer til et sett av meninger, metaforer, representasjoner, bilder, 

historier og uttalelser som sammen produserer en spesiell versjon av en 

hendelse eller et fenomen. En spesiell diskurs er en fremstilling blant 

mange ulike fremstillinger, en spesiell måte å representere noe. Burr 

presenterer Parkers arbeidsdefinisjon på diskurs: “a system of statements 

which constructs an object” (Burr 1995:48). Flere diskurser kjemper om å 

representere et objekt eller en hendelse. Hver diskurs vil konstruere det på 

forskjellige vis, bringe ulike aspekter i fokus, vektlegge forskjellige 
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momenter (Burr 1995). Den diskurs funksjonshemmede og funksjons-

hemmedes organisasjoner bruker står ofte i opposisjon til en mer hege-

monisk diskurs om funksjonshemmede.  

 

Berger og Luckmann (2000) skriver om flere ulike “virkeligheter”, og 

anvendelsen av begrepet er på mange måter sammenfallende med diskurs-

begrepet. Et komplekst samfunn vil ha stor grad av virkelighetspluralisme. 

Hendelser, grupperinger og sosiale fenomener vil være gjenstand for flere 

ulike konstruksjoner eller forståelsesrammer, diskurser. Dette åpner også 

for at grupperinger som står i fare for å bli stigmatiserte sammen kan for-

søke å etabler mot-definisjoner av virkeligheten i opposisjon til den hege-

moniske diskurs (Berger og Luckmann 2000:191-92). En kan si at et slikt 

samfunn gir personer mulighet for å lene seg til en alternativ diskurs i 

forsøk på å omdefinere den herskende forestilling om gruppen.   

 

Breivik (2000) beskriver diskursendring i forhold til døve. Døve har ut-

fordret “vår” måte å forstå dem. I dag avviser store deler av døvemiljøet at 

de er funksjonshemmede, men betegner seg som en språklig og kulturell 

minoritet, eller etnisk gruppe. Det har skjedd en dreining av diskursen om 

døve; fra å bli betraktet som et avviksfenomen til å bli forstått som en 

annerledesdimensjon i det flerkulturelle samfunnet. Tidligere var døvhet et 

medisinsk, patologisk problem, et avvik fra normaliteten. Følgelig ble det 

vektlagt at bedring kunne oppnås gjennom medisinske framskritt. Dagens 

herskende identitetsdiskurs blant døve fører til en annen sosial praksis. 

Framfor å fokusere på manglende hørsel vektlegger de andre egenskaper 

og positive verdier i døvekulturen, som f.eks. eget språk og kultur, og 

feirer annerledesheten.  Dette betyr også at mange er sterkt negativ til 

medisinske inngrep for å bedre hørsel. Noen går så langt at de definerer de 

medisinske påtrykk for å helbrede døvhet (bl.a. diskusjonen om Cochlea-

implantat) som folkemord og forsøk på å utrydde en kultur. Hovedpoenget 

ved en slik diskurs er å bli anerkjent som annerledes, men likeverdige. 

Inspirasjonen for å knytte seg til en slik identitetsdiskurs henter de blant 

annet fra samenes kamp. De ønsker å transformere det sosiale stigma til en 

kilde for kulturell identitet og selvaktelse (Breivik 2000:83-100).  
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Eget språk er en særegenhet for døve i forhold til andre grupper med 

funksjonshemminger. Likevel vil en kanskje i framtiden se at flere grupper 

bruker diskurser som åpner seg i et mer heterogent samfunn for å oppnå 

rom og anerkjennelse for sin annerledeshet. Oliver velger elsempelvis å 

definere funksjonshemmede som en undertrykt minoritet (Romøren 

2000:12).  

 

I forhold til funksjonshemmede har det vært ulike herskende diskurser opp 

gjennom historien. Med det mener jeg ulike fremstillinger av funksjons-

hemmede som har vært den allmenne. Ravneberg (2000) skriver med 

utgangspunkt i Norges Handikapforbunds historie om hvordan funksjons-

hemmedes organisasjoner har drevet en aktiv identitetspolitikk blant 

medlemmene for å etablere en ny kollektiv identitet i opposisjon til den 

etablerte. Hun beskriver utviklingen fra Norges Vanførelag på begynnelsen 

av 1900-tallet, som drev veldedighet basert på bilde av funksjonshemmede 

som nødlidende og hjelpeløse, via endring til Norges Handikapforbund på 

70-tallet med sterkt rettighetsorientering og en kollektiv bevissthet som 

integrerte og likestilte samfunnsborgere, til dagens service-organisasjon 

med utviding av likestillingstanken til selvstendighet og individuell 

autonomi (Ravneberg 2000:176-98). Denne utviklingen har skjedd innenfor 

en ramme hvor velferdsstaten vokser fram, og blant annet et aktivt 

interessepolitisk arbeid fra funksjonshemmedes organisasjoner bidrar til at 

normaliseringstankegangen slår igjennom på 60-tallet med påfølgende 

avinstitusjonalisering (jfr. kap. 1).  

 

2.1.4 Definisjonsmakt 

Alle diskurser er ikke likeverdige, eller like verdsatt. Noen diskurser har 

større legitimitet og allmenn tilslutning enn andre. På de fleste områder er 

det en hegemonisk diskurs. Med et sosial-konstruktivistisk blikk må en 

spørre hvordan en diskurs blir mer legitim enn en annen, hvordan blir en 

diskurs en del av tatt-for-gitt virkeligheten, og ikke en annen. Foucault har 

vært opptatt av dette, makten til å definere eller forholdet mellom 

kunnskap og makt (Johnsson 1993, Burr 1995). 
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Det særegne ved den vestlige moderniseringsprosessen er ifølge Foucault 

forbindelsen mellom makt og kunnskap. Den moderne styreform måtte 

hente sin legitimitet fra folket, ikke fra det guddommelige. Kunnskap om 

mennesker, ekspertise; definering av kategorier som normalitet og avvik, 

ble da en viktig følgesvenn til makten for å utvide styringsgrunnlaget. 

Objektiviseringen og defineringen av avvik, oppbygningen av asylene for 

de gale, de syke, de kriminelle på begynnelsen av forrige århundre, skjedde 

samtidig med profesjonaliseringen bl.a. innenfor medisin, psykologi og 

kriminologi. Ifølge Foucault var den skjulte agendaen for denne prosessen 

å håndtere problemer med fattigdom og armod i et urbanisert, 

industrialisert samfunn.  

 

Denne forbrødring av makt og kunnskap avfødte nye mønster for sosial 

kontroll. Gjennom akseptering av kategoriene normalitet og avvik ble 

befolkningen selv bærere av den sosiale kontroll, og utøvere av den i for-

hold til seg selv. I en slik forståelse er ikke makt noe en har, men makt noe 

en bærer i den forstand at den herskende diskurs gir noen makt til å 

definere (Johnsson 1993:139-52).  

 

Kunnskap er for Foucault kun en spesiell versjon eller en konstruksjon av et 

fenomen som har fått stempelet sannhet i vårt samfunn. Det som anses som 

alminnelige tenkemåter i et samfunn til enhver tid er intimt bundet til 

makt. Slik blir makt ikke noe en innehar, men noe en får ved å lene seg til 

en diskurs som tillater ens handlinger å komme i et godt lys, altså en effekt 

av diskurs.  Makt over andre er noe en har i form av makten til å definere, 

makten til å betegne noen som avvikende. En herskende diskurs marginal-

iserer alternative diskurser og fremkaller en sosial praksis foran andre 

(Burr 1995:62-78, Johnsson 1993:139-52). I en diskurs med individuelt 

sykdomsperspektiv på avvik vil f.eks. oppbygning av asyl og segresjon 

være en naturlig sosial praksis.   

 

Makt og motstand henger sammen. Der hvor det er en herskende diskurs 

vil motstanden ligge implisitt i en annen diskurs.  Skal en ifølge Foucault 

mobilisere denne motstand, må en bl.a. avdekke de forhold som tillot en 

spesiell diskurs eller kunnskap å vokse fram. Dette betegner Foucault som 
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kunnskapens arkeologi. Dersom en forstår opprinnelsen til denne 

“common-sense” måte å forstå oss selv vil det være mulig å stille spørs-

målstegn ved dens legitimitet og slik mobilisere imot, gi stemme til de som 

er marginalisert innenfor den rådende diskurs (Burr 1995:64-69). 

 

2.1.5 Konstruktivismens dilemmaer 

Sosial-konstruktivisme favner bredt. Det betyr også at en del av kritikken 

som reises mot denne forklaringsmåten ikke rammer hele retningen. For 

deler av den sosial-interaksjonistiske tilnærming representert ved blant 

annet Mead og seinere Goffman, men også deler av nyere sosial-

konstruktivistisk forskning, kan det være relevant å stille spørsmålstegn 

ved hvorvidt retning mister av synet de sosiale strukturene ved å fokusere 

så sterkt på samhandling og mikro-sosiologi. Mead, som var en av for-

løperne innefor denne retningen har blitt kritisert for at teorien ikke er like 

godt utviklet for makro komponenten som for mikrokomponenten. Det er i 

sistnevnte at en finner Meads største bidrag (Ritzer 1996:346). 

   

Deler av avvikssosiologien, som eksempelvis Beckers stigmateori (Becker 

1973), kan kritiseres for å være sterkt deterministisk, mens andre deler har 

sterkere fokus på den enkeltes mulighet for å påvirke egen situasjon. 

Freidsson forsøker ved hjelp av Lemert (1964) å uvikle Beckers rammeverk 

i forhold til utvikling og organisering av avvik, og gjøre det mindre deter-

ministisk. Lemert skiller mellom primæravvik og betydelig avvik: Et betyd-

elig avvik er utviklingen av f.eks en fysisk annerledeshet til en høyere form 

for avvik som blir roller og del av en sosial struktur. Et poeng for Freidsson 

er at det ikke er gitt at et primær avvik utvikler seg til et betydelig avvik. 

Ulike strategier fra aktørens side kan gjøre at et poteniselt avvik ikke 

utvikler seg til å bli et betydelig avvik for aktøren (Freidsson 1988).  

 

Det kan være berettiget å spørre: Dersom alt er sosiale konstruksjoner og vi 

er sosiale produkter, hvor kommer hjerte, følelser og drifter fra? En 

ekstrem relativistisk posisjon kan lede til at en ser vekk fra den materielle 

base for livet; økonomi, livsvilkår og helse, dersom f.eks. alt reduseres til 

språk og konstruksjoner. Det er heller ikke slik at alle diskurser er fritt til-
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gjengelig. Klasse, alder, kjønn og etnisk opprinnelse er eksempler på 

kategorier som utgjør restriksjoner på hvilken person en kan hevde å være.   

 

Foucault kan lett tolkes som at den frie menneskelige handling forsvinner, 

men det er ikke tilfelle. Foucaults vektlegging av at subjekter er i stand til 

kritisk historisk refleksjon, og til å foreta valg med hensyn til hvilke 

diskurser det tar opp, åpner for handling og endring (Burr 1995:86-90). 

 

Teorier og perspektiver er hjelpemidler til å ordne virkeligheten. Et sosial 

konstuktivistisk perspektiv anser den sosiale virkelighet som å opprett-

holdes og rekonstrueres gjennom sosial praksis. Konstruksjon av virkelig-

heten vil avhenge av materielle forhold, tilgjengelige diskurser og det ref-

leksive menneskets evne til å reise motdiskurser. I et slikt perspektiv er 

heller ikke funksjonshemming som fenomen statisk, det er ikke gitt, men 

konstrueres og reforhandles gjennom sosial praksis innenfor en historisk og 

kulturell kontekst.  Det er begrensninger for hvor langt en kan komme med 

et slikt perspektiv. Uten å havne i essensialisme er det viktig å erkjenne at 

det finnes noen fakta. Informantene i denne studien kan i stor grad 

konstruere seg selv, men de kan ikke konstruere bort rullestolen.  

 

2.2 Goffman og stigmateori 
Erving Goffmans (1975) stigmateori peker på interaksjon mellom 

“stigmatiserte” og “normale”.  I dette kapittelet vil jeg forsøke å gi en 

oversikt over Goffmans stigmateori og noen av begrepene som jeg har 

brukt som knagger i analysen.   

 

2.2.1 Stigma 

Et stigma er en diskrediterende egenskap eller kjennetegn ved et inidivid. 

Et stigma oppstår ifølge Goffman når det er sprik mellom den tilsynelatende 

sosiale identitet og den faktiske sosiale identitet (Goffman 1975:14-15).   

Goffman bruker begrepet sosial identitet som en betegnelse på de forvent-

ninger vi danner oss til en person ut fra vårt møte med han eller henne. 

Opplevelse av en persons sosiale identitet skaper forventninger både til 



 22 

kategorier personen tilhører og hans eller hennes egenskaper. Med egen-

skaper menes det her både personlige egenskaper og mer strukturelle egen-

skaper som f.eks. yrke. Den sosiale identitet er foranderlig og del av kon-

teksten. Tilsynelatende sosial identitet kan beskrives som det første inn-

trykk en får av en person som så omformes til normative forventninger til 

hvordan personen er, hvilke egenskaper han har og hvilke kategorier han 

tilhører. Den faktiske sosial identitet er i Goffmans terminologi de kate-

gorier personen kan henvise til, samt de egenskaper som han eller hun 

besitter. Jeg velger å bruke det som en betegnelse på den sosiale identitet 

informantene ønsker å konstruere av seg selv. Det er altså når det er uover-

ensstemmelse mellom disse to at det oppstår et stigma, men det er ikke 

nødvendigvis slik at dette spriket gir et stigma. For at uoverensstemmelsen 

mellom omgivelsenes forestillinger og personens sosiale identitet blir et 

stigma må egenskapen som stigmaet skal knyttes til være diskrediterende. 

Stigma viser til at en person besitter en uønsket egenskap som skiller personen fra 

resten av den kategorien han kunne høre hjemme i (Goffman 1975:14-15).  For at 

egenskapen skal bli et stigma fordrer det en relasjon mellom en egenskap 

og en stereotyp klassifisering av mennesker.  

 

Goffman (Goffman 1975) anvender begrepet stigma til å betegne en dypt 

diskrediterende egenskap ved et individ. Han presiserer likevel at et stigma 

ikke nødvendigvis er diskrediterende. Det avhenger av relasjonen den 

settes inn i.  

 

“En egenskab, der stempler (stigmatiserer) den ene type bærer, kan 
hos en anden tjene som en bekræftelse på dennes normalitet, og derfor 
i sig selv hverken af positiv eller negativ værdi” (Goffman 1975:15). 

 

Det finnes grovt sett tre typer av stigma (Goffman 1975:16-17). Den første er 

knyttet til kroppslige annerledesheter i form av forskjellige fysiske 

funksjonshemminger eller sykdommer. Den andre kategorien består av 

såkalte “karaktermessige” feil som f.eks. viljesvakhet og uærlighet som 

man mener har sammenheng med trekk ved individet som blant annet 

sinnslidelse, kriminalitet, arbeidsløshet eller homofili. Den tredje er et 

tribalt stigma, et stigma som tilskrives alle som tilhører en bestemt 

folkegruppe, nasjon eller religion.  
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Felles for alle typene stigma er at personene som har et stigma i møte med 

andre opplever at den diskrediterende egenskapen overskygger alle andre 

egenskaper og stigmaet tilskrives hele hans person. Goffman skiller mellom 

diskrediterte og diskrediterende egenskaper.  De første er åpenbare og 

kjent for alle, de andre er skjulte eller ikke åpenbare, men kan bli det. 

Utfordringen for personer med synlige stigma er annerledes enn for de 

med potensielt stigmatiserende egenskaper hvor hovedutfordringen vil 

være å holde disse egenskapene skjult (Goffman 1975:13-17). 

 

Stigma og stigmatisering forbindes med at en egenskap eller et kjennetegn 

ved et individ er så dominerende at det blir gjort gjeldende for personen 

som helhet. En funksjonshemming kan i Goffmans terminologi ses som 

både et kroppslig og et tribalt stigma.  

 

Er det slik at stigma nødvendigvis behøver være diskrediterende og at den 

stigmatiserte nødvendigvis behøver å ha et stigma? Eriksen og Næss (1998) 

mener f.eks. at hvorvidt Goffman og andre teoretikere har rett i at sykdom 

er diskrediterende er et empirisk spørsmål. Hypotesen kan være riktig i 

noen tilfeller, i noen tidsepoker og kulturer, men ikke nødvendigvis 

generelt (Eriksen og Næss 1998:156). En kan utvide dette også til funksjons-

hemming, og åpne opp for å stille seg undrende og empirisk nysgjerrig i 

forhold til hvorvidt det er riktig at funksjonshemming er diskrediterende. 

Flere tiår med økt synlighet og økt samhandling mellom funksjons-

hemmede og ikke-funksjonshemmede kan ha endret på dette. Goffman sier 

i boken Stigma (1975) at økt synlighet kan gi andre oppfatninger av stig-

matiserte grupper. Det kan være slik at vårt heterogene samfunn gir større 

rom for annerledeshet.  

 

Goffman har blitt kritisert for at han i sin teori nesten ender opp med å bli 

essensialistisk fordi han er så opptatt av f.eks. den fysiske annerledeshet 

eller iboende ondskap i seg selv, altså selve egenskapen. Grue skriver blant 

annet:   
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“Det sentrale poeng er at bæreren av et stigma kan oppleve sosial 
utestenging og isolasjon. Utgangspunktet i Goffmans analyse er 
imidlertid at stigmatiseringen forutsetter sitt stigma. Han drøfter ikke 
hvilke samfunnsmessige forhold som i utgangspunktet ligger til grunn 
for et stigma (Oliver 1990:65.67). Ved å fokuserer på den individuelle 
forskjellighet, fremfor de samfunnsmessige betingelser for 
konstitueringen av forskjelligheten, vil det være et spørsmål om ikke 
Goffman kan plasseres innenfor en essensialistisk forståelsesramme av 
funksjonshemminger” (Grue 1996:119).  

 

 Dette er en svakhet ved Goffmans stigmateori som jeg ser. Selv om han 

presiserer at stigmaets verdi er knyttet til relasjonen det settes inn i, så 

velger han konsekvent i boken å anvende stigma som en betegnelse på en 

dypt miskrediterende egenskap (Goffman 1975:15). Styrken og det jeg 

finner spennende ved Goffmans teori er fokuset på samhandlings-

relasjonen. Grue velger å bruke begrepet stigma fordi han mener at det er 

en god metafor for å beskrive hva som skjer med funksjonshemmede i 

sosiale sammenhenger (Grue 1996:119). Jeg velger også å bruke Goffmans 

stigmateori fordi jeg mener at den har noen nyttige begreper og interes-

sante betraktninger om møtet mellom “stigmatiserte” og “normale”, og den 

betydning annerledesheten får i sosial samhandling. 

 

2.2.2 Midt på scenen - stigma i samhandling 

Når normale og stigmatiserte personer kommer i direkte kontakt med 

hverandre oppstår noe Goffman betegner som en av sosiologiens 

“urscener”, en situasjon hvor begge må forholde seg til stigmaet; 

 

“Ved blandede kontakter har den stigmatiserede yderligere en 
tilbøjelighed til at føle, at han står “midt på scenen”, han må tage sig i 
agt og nøje bedømme det indtryk, han gør, i et omfang han formoder 
andre ikke behøver. Han vil sandsynligvis også føle, at det sædvanlige 
fortolkningsskema for dagligdags hændelser er blevet undermineret. 
Selv hans mindste præstationer kan blive betragtet  som tegn på 
bemerkelsesværdige og betydningsfulde færdigheder, omstændig-
hederne taget i betragtning” (Goffman 1975:28).  

 

Det er et problem med Goffmans tilnærming at den har deterministiske 

undertoner. Han beskriver samhandlingssituasjoner mellom stigmatiserte 

og normale som gitt ubehagelige for alle parter.  Den stigmatiserte driver et 

forgjeves arbeid for å bli aksepter som normal, men vil aldri nå målet, og 
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aldri bli noe annet enn “liksom akseptert”. Personen vil i løpet av den 

moralske karriere utvikle et selvbilde som er i samsvar med de såkalte 

normales oppfatning av gruppen, en internalisering av omverdens 

holdninger til den gruppen de selv tilhører (Goffman 1975:33-59). 

  

Eriksen og Næss påpeker at det avgjørende for selvfølelsen er hva personen 

mener om seg selv, ikke hva andre mener om dem (Eriksen og Næss 

1998:154). Det er grunnlag for å gi personen en mer aktiv rolle i utviklingen 

av selvbilde, at det ikke er en enveis-prosess. Giddens (1991) hevder at høy-

modernitetens repertoar av valgmuligheter og pluralisme i holdninger og 

verdier kan gi større rom for annerledeshet.    

 

 Goffman mente at den stigmatisertes største problem var ute blant frem-

mede i flyktige møter. Han mente at stereotype reaksjoner var sterkest her, 

og at de vil avta ettersom folk lærer hverandre å kjenne (Goffman 1975:71). 

Dette kan bety at i intime relasjoner vil stigmaet ha liten betydning og 

personen med stigma bli vurdert på et mer mangfoldig grunnlag. 

 

2.2.3 Å bryte igjennom stigmaet 

Metaforen “midt på scenen” er interessant i forhold til min studie fordi 

informantene har en synlig annerledeshet, et synlig stigma. Goffman (1975) 

beskriver hvordan fysisk funksjonshemmede bruker teknikker for å tone 

ned stigmasymbolene, men generelt kan en si at selve stigmaet lar seg ikke 

skjule. Goffman beskriver hvordan fysisk funksjonshemmede som har 

vanskelig for å komme inn på folk, eller komme igjennom den avstand eller 

distanse av taktfullhet som funksjonshemmingen skaper, bruker ulike 

teknikker for å bryte igjennom og få et ansikt. Denne prosessen som han 

kaller “breaking through” handler om hvordan de velger ulike taktikker for å 

bli noe annet enn bare funksjonshemmingen, gi et inntrykk av seg selv som 

gjør at funksjonshemmingen, stigmaet blir underordnet (Goffman 1975:72). 

I analysen blir begerepet brukt som metafor for informantens arbeid med å 

bryte igjennom den tilsynelatende sosiale identitet. 
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2.2.4 Sosial informasjon og inntrykkskontroll 

Gjennom vår framtreden gir vi direkte informasjon om oss selv, i Goffmans 

terminologi “sosial informasjon” (Goffman 1975:62). Dette er informasjon 

som formidles direkte gjennom kroppslige uttrykk eller symboler. Dette 

kan være statussymboler, f.eks. spesielle klokker, eller stigmasymboler som 

direkte vitner om diskrediternede egenskaper. Symbolene kan også være 

disidentifiserende, f.eks. et språk som egentlig forbindes med en annen 

gruppering enn den du tilhører.  

 

Goffmans bok “Vårt rollespill til daglig” (1992) handler om inntrykksstyring 

eller inntrykkskontroll. Goffman skiller mellom inntrykk man gir og inn-

trykk man avgir. Det første er de bevisste inntrykk man formidler gjennom 

verbal kommunikasjon, fakter og gester eller andre symboler som begge 

parter er klar over hva symboliserer.  Inntrykk man avgir er den infor-

masjon man tilsynelatende ubevisst formidler gjennom sin fremferd 

(Goffman 1992:12). Poenget er at mennesker bestreber seg på å styre og 

kontrollere de inntrykkene andre mottar i en situasjon. Det er ikke nødven-

digvis slik at det inntrykket en bestreber seg på å gi er det inntrykket en 

reint faktisk formidler. De inntrykkene andre sitter igjen med kan være et 

helt andre enn de som var ønsket å formidle. Slik Goffman bruker disse 

begrepene i “Vårt rollespill til daglig” er han mest opptatt av de inn-

trykkene som avgis og som for omgivelsene er tilsynelatende utilsiktet 

(Goffman 1992:13). Et slikt eksempel kan være når en person snakker høy-

lydt i mobiltelefon i kantina og tilsynelatende utilsiktet formidler til sine 

kollegaer for et spennende og aktivt sosialt liv hun fører.    

 

For at det inntrykket man ønsker å gi, den rollen en ønsker å framstille, skal 

bli troverdig må det være et visst samsvar mellom uttrykket man gir og det 

uttrykket man avgir (Goffman 1992:9-12). Dette kan ha parallell til det 

Goffman i Stigma (1975:15) kaller faktisk og tilsynelatende sosial identitet, 

hvor for stort sprik kan skape et stigma.  

 

Jeg anvender i analysen begrepet inntrykk man gir og inntrykk man avgir 

på en mer bokstavelig måte. De inntrykkene informantene bevisst forsøker 
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å formidle er de som de gir, mens de inntrykkene de avgir er de som de 

ikke har kontroll over, som de ubevisst formidler.  

  

Album (1996) skriver om forholdet mellom pasienter på sykehus, blant 

annet deres problemer med å gi uttrykk for hvem de er fordi de mangler 

mange av sine vanlig kjennetegn for identitet, som at de ofte ikke går med 

egne klær, eller kanskje ikke klarer å holde orden på hår og sminke. Syk-

dommen kan også sette noen ute av stand til å kontrollere den informasjon 

som de gir fra seg gjennom kroppen, f.eks. at de ikke har kontroll over 

kroppsbevegelser, eller ikke er i stand til å utføre bevegelser som uttrykker 

felles tegn (Album 1996:35). Grue beskriver hvordan unge jenter med 

muskelsykdom er utrolig opptatt av å ha velstelte negler, av sminke og hår 

fordi det er hode og hendene av kroppen de har mest kontroll over og som 

derfor blir viktig når de skal møte andre (Grue 1996:122). 

 

Inntrykksstyring er et godt begrep for å se nærmere på hva funksjons-

hemmede gjør for å skape det inntrykk på andre som de ønsker, og særlig 

for å bryte igjennom sin tilsynelatende sosiale identitet. 

 

2.2.5 Foran og bak scenen 

Goffman (1975) beskriver stigmatisertes ambivalente forhold til andre som 

har samme stigma. Blant annet peker han på hvordan personer med 

stigmatiserende egenskaper som er mye sammen med og allierer seg med 

normale i stor grad ender med å se på seg selv som ikke-stigmatisert, selv 

når det er helt tydelig at de er det. Uansett er det ifølge Goffman slik at 

stigmatiserte hverken helt aksepterer sin egen gruppe eller helt klarer å 

gjøre seg fri for den. I analysedelen viser denne ambivalensen seg tydelig 

blant informantene i form av et behov for å markere avstand til andre med 

funksjonshemming samtidig med en stor interesse for andre funksjons-

hemmedes oppførsel og markering av noen særegne felles erfaringer. 

 

I “Vårt rollespill til daglig” (1992) bruker Goffman teatermetaforen, og 

fremstiller den sosiale interaksjon som om den foregikk på en teaterscene. 

Foran scenen finner fremførelsen av en rolle sted, bak scenen er det mulig å 
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slippe maskene og manus. “Her kan den opptredende slappe av, gi slipp på 

fasaden, la være å si sine replikker, falle ut av rollen” (Goffman 1992:97). I 

analysen ser jeg på om informantene har noen arenaer hvor de opplever at 

de kan slippe masken, om det er noen mennesker som de vil slippe inn bak 

scenen. 

 

2.2.6 Ramme begrepet 

Goffman har blitt kritisert for å ha vært for mikro-orientert, for manglende 

kobling mellom aktør og struktur. I Stigma (1975) er fokus på aktører i sam-

handlingssituasjoner og med liten kobling til strukturelle forhold som 

kultur, økonomi og herskende diskurser. Seint i sitt forfatterskap lanserte 

Goffman begrepet ramme (frame), som har sterke likhetstrekk med begre-

pet diskurs. I boken Frame Analysis (Goffman 1974) forsøker han å isolere 

og undersøke de rammeverk for forståelse som er tilgjengelig i vårt sam-

funn for å forstå samhandlingssituasjoner. Goffman mener at det kan eksi-

stere flere parallelle rammer om en situasjon eller hending. Ramme er en 

form for mikro-strukturalisme, knyttet til situasjoner og roller (Ritzer 

1996:359). Ramme kan forstås som fortolkningsskjemaer, antakelser om hva 

vi ser, et hjelpemiddel til å organisere verden, og ligger tett på et mer brukt 

ord i sosiologien, diskurs. 

 

Album (1996) skriver:  

”Goffman kan tolkes både som en handlingsteoretiker og en 
mikrostrukturalist. Også fra ham bringer jeg spenningen og 
dilemmaet handlings- og strukturmodeller med meg. Men slik jeg 
forstår Goffman, tilbyr han en løsning på dette dilemmaet. Løsningen 
er knyttet til begrepet “ramme” (Goffman 1974)” (Album1996:22).  

 

Jeg velger i denne studien å benytte begrepet diskurs, i den forstand som 

tidligere beskrevet. Dette valget har jeg gjort fordi jeg anser diskurs som et 

videre begrep enn ramme og som går utover situasjoner og roller.  

 

2.3 Mestringsperspektiv og forståelse av mestring 
Tilpasnings- eller mestringsperspektivet ser funksjonshemming som et resultat 

av interaksjon mellom individet og dets omgivelser. Hvorvidt f.eks. en 
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bevegelseshemming blir funksjonshemmende er avhengig av omgivelsenes 

krav og forventninger (Söder 1989). Dette perspektivet vektlegger 

individets evne til å tilpasse seg de forskjellige krav og forventninger i 

omgivelsene. Den mest nærliggende strategien blir da å bygge opp under 

funksjonshemmedes evne til å mestre omgivelsene, f.eks. ved å komp-

ensere for funksjonshemming ved hjelp av tekniske hjelpemidler.  

 

I denne studien anvendes mestring som mer vidtrekkende. Jeg vil se 

nærmere på begrepet mestring og forsøke å vise hvordan det omfatter både 

kognitive prosesser og aktiv handling. Jeg vil videre argumentere for å 

kombinere mestringsperspektiv og konstruktivisme. 

 

2.3.1 Mestring 

I referanse til et upublisert dokument av Næss om mestring skriver Holth 

(1996) at mange samfunnsvitenskapelige teoretikere setter likhetstegn 

mellom mestring og reaksjon på stress eller påkjenning, det vil si mestring 

som en reaksjon på noe. Andre kobler mestring med at reaksjonen er vel-

lykket, altså mestring som det å greie, klare.  Selv velger Holth å definere 

mestring som “en reaksjon på påkjenning som er målrettet, men som kan være 

mer eller mindre vellykket/effektiv” (Holth 1996:19). Det er denne definisjonen 

som ligger i bunn for de videre resonnementer. 

 

Påkjenning, eller i engelsk versjon “stress”, og målrettet reaksjon er viktige 

momenter i mestringsbegrepet. Når mennesker møter en påkjenning eller 

utfordring krever det mestring, en reaksjon med en hensikt, eller som 

Holth sier en reaksjon som er målrettet. Alle opplever situasjoner eller 

utfordringer som kan defineres som “stress” eller påkjenning. De spesielle 

utfordringer eller påkjenninger som funksjonshemmede møter kan være 

f.eks. måten funksjonshemmingen fortolkes og tilskrives mening i sam-

handling, opplevelse av å bli tilskrevet egenskaper ut fra stereotype opp-

fatninger, fysiske barrierer som skape utestenging fra arenaer, smerter og 

lidelse.  
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2.3.2 Et grunnlag for mestring 

Antonovskys (1979) modell salutogenese har fått mye oppmerksomhet og 

blir brukt også i helsearbeid i Norge (Holth 1996, Gjærum, Grønholt og 

Sommerchild 1998, Grue 1999). Kort redegjort er dette en modell som søker 

å identifisere hvilke faktorer som setter mennesker i stand til å mestre på-

kjenninger. Han mener å kunne identifisere noen bestemte typer ressurser 

som forebygger og motvirker påkjenningsfaktorer.  Antonovsky hevder at 

modellen hans er universell og at alle mennesker har det han beskriver som 

generaliserte motstandsressurser, “Generaliced resistance resources” 

(GRR), som vi mobiliserer for å håndtere hverdagens utfordringer og som 

derigjennom skaper en opplevelse av indre sammenheng. Opplevelsen av 

denne indre sammenheng i tilværelsen er en viktig motstandsressurs som 

er avgjørende for hvordan en mestrer tilværelsen, eller greier seg. Det er tre 

kriterier for å oppnå denne sammenheng;  

�� å kunne forstå situasjonen 

�� ha tro på at vi kan finne frem til løsninger 

�� finne god mening i å forsøke på det (Sommerschild 1998:50-57).  

 

Holth beskriver Antonovskys modell under overskriften “mestring som 

personlighetstrekk” (Holth 1996:20). Det er mulig å se på det som en gene-

rell orientering i forhold til livet, preget av sosialisering og erfaringer, og at 

dette preger måten en mestrer hverdagslivet. I denne studien er det likevel 

ikke måling av mestring og jakten på de styrende faktorer som er interes-

sant. Målet her er å forstå hvordan informantene fortolker virkeligheten og 

utarbeider strategier som reaksjon på påkjenning eller utfordringer som 

funksjonshemmingen deres medfører og for å oppnå en bestemt hensikt. 

   

Likevel kan det være et viktig moment å være observant i forhold til den 

betydning det kan ha å få bygd opp ressurser tidlig i livet som gjør en i 

stand til å mestre de utfordringer det gir å leve med funksjonshemming. 

Hvordan foreldre forholder seg til det at barnet har funksjonshemming kan 

være et viktig moment. Barnets opplevelse av å være en fullverdig deltaker, 

eller kanskje ikke å få lov å utfolde seg fullt ut, kan tenkes å ha betydning 

for denne personens framtidige orientering i forhold til livet. Grue (1999) 

henviser til teorien om tillært hjelpeløshet som peker på betydningen av å 
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bygge opp ressurser tidlig i livet for å tåle påkjenninger. Han finner at 

foreldres overbeskyttelse har større betydning for funksjonshemmet ung-

doms selvbilde og livskvalitet enn for ikke funksjonshemmet ungdom. 

Dersom ikke foreldre til funksjonshemmet ungdom ikke lar de få prøve seg 

og møte utfordringer på linje med andre ungdommer vil de kanskje ende 

opp med nettopp tillært hjelpeløshet og en mindre generell evne til å 

mestre det å leve med funksjonshemming (Grue 1999:163).  

 

2.3.3 Mestring som handling og kognisjon 

Lazarus og Launier (1978) foreslår følgende definisjon av mestring; 

“Mestring består av anstrengelser, både handlingsorienterte og intra-

psykiske, for å imøtekomme (dvs. behandle, tolerere, redusere, minimal-

isere) krav fra omgivelsene og fra personen selv, og konflikter mellom disse 

krav, som belaster eller overskrider personens ressurser” (Eriksen og Næss 

1998:87). 

 

Videre sier Folkman og Lazarus (1980); “Slik mestring har to hoved-

funksjoner: Behandling eller endring av person-omgivelse forholdet som er 

opphavet til påkjenningen  (problemfokusert mestring) og bearbeiding av 

følelser (følelsesfokusert mestring)” (Eriksen og Næss 1998:87). Eriksen og 

Næss skriver videre at i seinere arbeider av Lazarus og Folkman (1984) 

peker de på at slike mestringsforsøk ikke utformes en gang for alle, men er 

i stadig forandring.  

 

Disse to bidragene bringer inn ett nytt moment i forståelsen av mestring; at 

det består av både handling og kognisjon. Den aktivt handlende, problem-

fokuserte reaksjon på påkjenning og den kognitive prosess som er en 

følelsesfokuserte reaksjon. Den første retter seg direkte mot den ytre 

verden, den andre kan sies å først å fremst være en indre prosess, en 

følelsesmessig bearbeiding. Den følelsesmessige bearbeiding er likevel kun 

“først og fremst” en indre prosess fordi denne bearbeiding vil virke inn på 

personens videre orientering i forhold til omgivelsene, til opplevelse og 

reaksjon i forhold til seinere påkjenninger.  

 



 32 

Grue (1999) skriver også om mestringens to prosesser. Han henviser til 

Heckhausen & Schultzs (1995) livsløpsteori om kontroll. De skiller mellom 

primærkontroll og sekundærkontroll. Primærkontroll er det vi tidligere her 

har betegnet som den aktivt handlende atferd som tar sikte på å endre 

omgivelsene slik at de tilpasses egne ønsker. Sekundærkontroll er det vi 

har betegnet som den kognitive prosess, den følelsesfokuserte reaksjon på 

utfordringer. Her presiseres det at hensikten med denne prosessen er å til-

passe seg omgivelsene på en slik måte at opplevelsen av tap reduseres. 

Heckhausen og Schultz binder disse to prosessene sammen og er opptatt av 

at erfaringer og opplevelser knyttet til prosessen omkring sekundær-

kontroll kan bidra til å etablere ny basis for å oppnå primærkontroll på nye 

områder (Grue 1999:163-64). 

 

Litteraturen om mestring er etter hvert stor. Den etterhvert omfattende 

litteratur med en mer klinisk tilnærming til mestring har mindre interesse i 

min sammenheng (se f.eks. oversikt hos Gjærum, Grøholt & Sommerschild 

(red.) 1998). En sosial-konstruktivistisk tilnærming gir en mulighet til å for-

skyve fokus fra fenomener som normalt blir betraktet som “intra-psykiske” 

hendelser innenfor personenes hoder, til heller å plassere dem i den sosiale 

og interpersonlige virkelighet. Rammeverket av kategorier, diskurser, 

begreper, sosial mening og språk gir føringer for vår forståelse av oss sjøl 

og våre omgivelser (Burr 1995:122-123). Eksempler på slike hendelser som 

det kan være konstruktivt å betrakte ut fra den sosiale ramme, er for-

tolkning av omverden, forestillinger om andre og selvforståelse.   

 

Mestring er oftest mestringsstrategier i den forstand at personer velger en 

metode eller taktikk som reaksjon på en utfordring eller påkjenning for å 

oppnå en hensikt, f.eks. fremstiller seg på en bestemt måte for å oppnå at en 

bestemt forståelse av funksjonshemming blir den herskende i den aktuelle 

samhandlingssituasjonen. Denne prosessen inneholder både følelsesmessig 

og problemfokusert mestring. Personens følelsesmessige bearbeiding av 

påkjenninger i form av møte med etablerte bilder av funksjonshemmede 

blir styrende i forhold til hans seinere valg av aktiv handling. 
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Eriksen og Næss (1998) viser til Antonovskys definering av mestrings-

strategi som en overordnet handlingsplan for å overkomme stressorer. 

Ifølge Antonovsky er det tre variabler som alltid er til stede i en mestrings-

strategi. Evne til å ta de objektive realiteter i betraktning, fleksibilitet og 

evne til å forholde seg til ny informasjon, samt evne til å se fram i tid og 

gjøre antakelser om framtiden (Eriksen & Næss 1998:176). 

 

Mestring er en reaksjon på utfordringer i det sosiale feltet mellom den 

enkelte og omgivelsene han handler innenfor. Mer presist kan en si at det 

er hvordan personene opplever og reagerer på påkjenninger i hverdagslig 

samhandling med andre mennesker, hvordan de velger å fortolke det, 

hvordan de takler ulike situasjoner, og det identitetsarbeid som foregår 

gjennom forvaltning av sosiale identitet. Denne forståelsen nærmer seg et 

skjæringspunkt mellom mestringsperspektiv og konstruktivisme. 

 

2.3.4 Skjæringspunkt mellom mestringsperspektiv og konstruktivisme 

Söder (1989) argumenterer for at et område hvor det er behov for mer 

forskning om funksjonshemmede er i skjæringspunktet mellom mestrings-

perspektivet og det konstruktivistiske perspektiv. Söder kritiserer mye av 

forskningen om mestring fordi den har vært så fokusert på funksjons-

hemmedes tilpasning, og mye energi har blitt brukt å på å finne 

individuelle kriteria for å forutse sosial mestring. I dette skjæringspunktet 

mellom mestringsperspektivet og det konstruktivistiske perspektivet ligger 

blant annet den sosial konstruktivistiske forhandling som foregår i sam-

handling mellom funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede. “To 

study that process, we need a more qualitative approach that highlights the 

subjective definitions of situations and the meaning structures in which it 

takes place” (Söder 1989:126). 

 

Å inkorporere mestringsperspektiv i den sosial konstruktivistiske tilnær-

ming finner jeg fruktbart for å fange den enkeltes handlinger for å påvirke/ 

forhandle om nettopp hvilken betydning funksjonshemmingen skal ha i 

situasjonen. 
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2.4 Forvaltning av sosial identitet 
Jeg har valgt å bruke uttrykket “forvaltning av sosial identitet” når jeg 

skriver om informantenes fremstilling av sin identitet eller konstruering av 

identitet. I begrepet forvaltning1 er det inneforstått at dette er en aktiv og 

bevisst prosess: Hvordan personen i situasjonen ønsker å fremstille sin 

sosiale identitet, hva hun spiller ut, hvilke teknikker og symboler hun 

bruker i forhandlingen for å forsøke å gjøre et bilde gjeldene.  

 

Forvaltning av sosial identitet involverer også mestring på den måte at 

hvordan personen velger å fremstille seg i situasjoner er reaksjon på utford-

ringer fra omgivelsene. Dersom en person, fordi hun har funksjons-

hemming, opplever at hun står i fare for ikke å bli tatt på alvor i situasjonen 

så vil hun kanskje gjennom fremstilling av sin sosiale identitet forsøke å 

formidle et bilde av seg selv som helt ordinær for å tone ned funksjons-

hemmingen. 

 

Jeg vil i dette kapittelet først gå inn på identitetsbegrepet med utgangs-

punkt i Goffmans forståelse, og videre se på selvet og identitet som refleks-

ivt prosjekt. Dette legger grunnlaget for å kunne se på identitet som noe 

som konstrueres, ikke fritt og uten føringer, men innenfor bestemte 

rammer, og som forvaltes i sosiale situasjoner.  

 

2.4.1 Sosial- og personlig identitet 

Denne anvendelsen av identitetsbegrepet er basert på en forståelse av 

identitet som to-delt, en personlig og en sosial identitet. Mer presist bygger 

dette på Goffmans identitetsbegrep, som egentlig er tre-delt fordi han også 

opererer med det han kaller en jeg-identitet (Goffman 1975:136). Den 

personlige identitet kan beskrives som ens biografi (Goffman 1975:76).  Den 

sosiale identitet er den en forvalter i møte med verden, og den er gjenstand 

for forhandling og tilpassing alt etter hvilken situasjon en befinner seg i 

(Goffman 1975:14). Slik kan en si at den sosiale identitet er flytende, den er i 

                                                 
1 Begrepet ”forvaltning” blir brukt på denne måten av Inger Haugen (1978) i en artikkel i Tidsskrift 
for samfunnsforskning hvor hun skriver om husmødres forvaltning av utilgjengelighet.  
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stadig endring. Den forhandles og skapes avhengig av situasjon og hvem 

en forholder seg til. 

 

 Heller ikke den personlige identitet er i og for seg konstant, eller statisk og 

dannet en gang for alle, men er individets egen historie om seg selv. Det 

betyr at den personlige identitet vil være utsatt for tilføyelser, nyforståelser 

og endringer ettersom livet leves og erfaringer høstes. Men den er ikke 

flyktig - den er ikke som den sosiale identitet noe som skifter fra situasjon 

til situasjon - den har en kontinuasjon.  

 

I tillegg til den sosiale identitet og personlige identitet mener Goffman at 

det er en egen jeg-identitet som er personens egen refleksive opplevelse av 

sin identitet, en slags sammenslåing av den sosiale- og den personlige 

identitet (Goffman 1975:136) Denne jeg-identitet kan minne om Giddens 

selv-identitet, en refleksiv forståelse av seg selv og sin biografi (Giddens 

1991). Med dette plasserer jeg meg i en tradisjon som mener at vi har en 

indre forståelse av identitet eller selv, av hvem vi er. Dette betyr ikke at jeg 

stiller meg innenfor en tradisjon med en essensialistisk forståelse av selvet 

og identitet som noe som er der og har felles utviklingsbane hos alle men-

nesker. Jeg velger heller å se at vi har en forståelse av oss selv, selvsagt 

dannet i lys av og i samspill med den tid og kultur vi lever i, en refleksiv 

biografi av hvem vi er og vår historie. 

 

2.4.2 Det refleksive selv 

På mange måter har Meads (1934) forståelse av selvet lagt grunnlaget for 

både Goffman og ikke minst Giddens vektlegging av språk og det ref-

leksive. Mead vektla refleksiviteten, refleksiviteten i den forstand at selvet 

er både subjekt og objekt. Menneskets selv har evne til å sette seg i andres 

sted samt ha bevissthet om egne handlinger (Mead 1934:136-142). 

 
“The self is something which has a development; it is not initially 
there, at birth, but arises in the process of social experience and 
activity, that is, develops in the given individual as a result of his 
relations to that process as a whole and to other individuals within 
that process”(Mead 1934:135). 
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 Mead så selvet som å vokse fram ved sosiale aktiviteter og erfaringer. 

Utvikling av et selv forutsetter ifølge Mead et samfunn og språk. Selvet 

utvikles gjennom ulike faser.  Den første fasen betegnes som lek (play) eller 

imitasjonsfase hvor barnet blir i stand til å delta i leken, ta andres roller 

(imitere) og respondere. Deretter følger spill (game) fasen.  Dette er en fase 

hvor barnet får forståelse av at det finnes regler og for det relative. Nå er 

barnet i stand til å manipulere flere roller samtidig, se helhet og organisere 

rollene (Mead 1934:149-152).  

 

Fra å lære gjennom signifikante andre i sine omgivelser er barnet nå i stand 

til å se hva som er samfunnets felles normer og verdier, at det finnes en 

generalisert annen. Målet for hele utviklingsprosessen er internaliseringen 

av den generaliserte andre (Mead 1934:154). Det å ha internalisert den 

generaliserte andre vil si å ha utviklet en bevissthet om oss selv i forhold til 

den generaliserte andre, å se oss selv i lys av samfunnet, oss selv i lys av det 

mylder av mulige roller vi kan få. Selvet er utviklet når personen er i stand 

til å ta rollen til den generaliserte andre, samfunnets verdier og normer blitt 

en del av personens tenkning, og handlingene en del av selvets struktur.  

 

Mead opererer  med et todelt selv, meg og jeg. Enhver handling er et 

resultat av dialog mellom jeg og meg. Meget er den indre kjerne, den som 

har internalisert den generaliserte andre. Jeg’et er det mer ustyrlige, den 

ukontrollerbare og uforutsigbare del av selvet (Mead 1934:173-178).  

 

Internalisering av den generaliserte andre er grunnlaget for refleksiviteten. 

I denne studien er dette det mest interessante. Forvaltning av sosial 

identitet er et refleksivt prosjekt; evnen til å reflektere over - sette seg inn i 

hvordan andre vil reagere på ens fremtoning og væremåte, og hvordan en 

da velger å agere på bakgrunn av det. En svakhet ved Meads teori er at han 

forholder seg til et homogent samfunn, som ikke problematiseres. Hagestad 

beskriver hans menneskesyn som kognitivt, menneskene fremstilles som 

små omvandrende hjerner med lite kropp og emosjoner. Som en følge av 

dette synet på samfunnet snakker han om internalisering av den 

generaliserte andre. Hagestad mener at det er behov for å internalisere flere 
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generaliserte andre for å overleve i et mer pluralistisk høymodernistisk 

samfunn (Hagestad forelesning, Universitetet i Oslo våren 1996).  

 

En konsekvens av “høymoderniteten” er i følge Giddens at selvet blir et 

refleksivt prosjekt. Høymoderniteten, hvor intet er gitt, forsyner hver 

enkelt av oss med et større rom og ansvar for selv å konstruere vår 

identitet. Kroppen, fremtoning og livsstil blir uttrykk for vår identitet, og 

derfor viktig å ha kontroll over (Giddens 1991:99-103). Vi skaper oss selv, 

konstruerer vår egen identitet. Dette står i motsetning til f.eks. Parsons 

struktur-funksjonalistiske sosialiseringsteori hvor aktøren ifølge Ritzer 

fremstilles som en passiv mottaker i sosialiseringsprosessen (Ritzer 

1996:242-244). 

 

Giddens beskrivelse av selvet som et refleksivt prosjekt, hvor vi skaper oss 

selv, kan villede til en oppfattelse av utvikling av selvet som et uavhengig 

personlig prosjekt. Sosiale rammer, tilgjengelige diskurser, personlige ress-

urser vil styre våre valg og vår fremstilling. Vi velger ikke fritt hvilke kate-

gorier vi tilskrives av andre, og disse kategoriene sier noe om vårt sam-

funns strukturer. 

 

2.4.3 Konstruksjon av identitet 

Burr (1995) vektlegger at identitet konstrueres ut fra de diskurser som er 

kulturelt tilgjengelige. En identitet er bygd opp av flere forskjellige tråder, 

f.eks. alder, kjønn, utdanning, kropp. For hver tråd er det et visst begrenset 

antall diskurser tilgjengelig som vi kan se oss sjøl ut ifra (Burr 1995:122-23). 

Harter (1990) beskriver selvet, eller mer presist selvoppfatningen, som satt 

sammen av flere forskjellige domener. Hun beskriver en global selv-

oppfatning og flere kulterelt betingede domener. I vår kultur mener hun 

blant annet at skoleprestasjon og utseende er viktige domener, og utseende 

er det som for ungdom korrelerer sterkest med global selvoppfatning. 

Andre områder som påvirker global selvoppfatning er f.eks. atletisk 

kompetanse, sosial aksept og jobb-kompetanse (Harter 1990).  
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2.4.4 Forvaltning av sosial identitet 

I denne studien er det informantenes forvaltning av sosial identitet som er 

interessant. Hvordan den blir spilt ut, fremstilt og gjort til gjenstand for for-

handling i relasjoner som oppstår. Hvordan den sosiale identitet blir opp-

fattet er ikke gitt, aktører har ikke full kontroll over hvordan andre opp-

fatter det de spiller ut. Omgivelsene setter begrensninger. Et eksempel er 

kjønn: Kjønn har tradisjonelt blitt sett på som en kollektivt tilskrevet kate-

gori, en felles forståelse av hva det vil si å være mann eller kvinne.  I dag er 

dette mer komplisert. Hva er det sosiale i å være mann, hva er det å være 

kvinne, det er ikke gitt. I møte med andre mennesker kan aktøren forsøke å 

styre det bilde av seg selv som hun ønsker at de andre skal få av seg. Men 

en kommentar eller fremstilling fra en av de andre aktørene i forhold til at 

hun f.eks. er kvinne kan bidra til at det bildet hun ønsker å gi trues, og hun 

havner i en forhandling om hvilken betydning kjønn skal gis i denne 

sammenhengen. På samme måte vil et synlig fenomen som funksjons-

hemming kunne tolkes og i relasjonen gis en betydning personen ikke er i 

stand til å kontrollere. Da blir det betydningsfullt hvordan den enkelte 

velger å forvalte sin sosiale identitet i den forstand at hva hun forsøker å 

spille ut blir et bidrag i en forhandling om hvilken betydning f.eks. 

funksjonshemmingen får.  Dette vil skape en ambivalens med henhold til 

hvilke kategorier andre tilskriver henne, og hvilke hun tilskriver seg selv.  

 

En mere kompleks kunnskapsfordeling og følgelig et mer komplekst sam-

funn åpner for flere muligheter til selvforsåelse, eller det ligger et 

potensiale for flere “mod-virkeligheder” (Berger og Luckmann 2000:191-

92). Enkle, homogene samfunn kontra moderne komplekse samfunn med 

høy grad av differensiering og segmentering er et tema som har opptatt og 

opptar mange sosiologer. Coser bruker Mertons teori om rollesett som et 

verktøy for å utvikle en teori om individuell autonomi i moderne samfunn 

(Coser 1975). Komplekse rollesett betyr ifølge Coser ikke nødvendigvis 

konflikt og motsetning. Mangfoldet i forventninger åpner derimot for 

rolleutførelse i en mer selvbevisst forstand, og mulighet for rasjonelt og 

bevisst å velge hvordan en vil utføre sine roller.  
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Uten å gå inn på en stor diskusjon om rolle i forhold til identitet kan det 

være nødvendig å gjøre en liten presisering. Roller er mer flyktig enn ident-

itet, mere formet av andres normer og forventninger til en posisjon eller 

oppgave. I identitet er hovedvekten på egen fortolkning av forventninger. 

Som nevnt tidligere er ikke identitet så flyktig som rolle ved at den har en 

basis i en personlig biografi, foran betegnet som jeg-identitet.  Coser (1975) 

anvender likevel rollebegrepet noen ganger tilsvarende identitet. 

 

Jeg vil oppsummere min forståelse av forvaltning av sosial identitet som 

hvordan aktørene velger å fremstille sin identitet i samhandlings-

situasjoner; hvordan de spiller den ut, forhandler og tilpasser den i sam-

handling med andre og forsøker å konstruere et bilde av seg selv. 
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2.5 En modell for analysen 
De empiriske funn i studien analyseres med utgangspunkt i det teoretiske 

rammeverket presentert foran. Dette rammeverket kan presenteres i form 

av en modell for forvaltning av sosial identitet, mestring og konstruksjon. 

De mest markerte pilene representerer de fokuserte sammenhenger i 

analysen. 
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2.5.1 En forklaring av modellen     

En konstruktivistisk forståelse av funksjonshemming er grunnleggende for 

studien. Det betyr at funksjonshemming er noe som konstrueres i møte 

med andre på bakgrunn av den mening som fenomenet tillegges. Aktørene 

er gjennom sin fremstilling og konstruksjon av seg selv og omgivelsene i 

møte med andre med på å konstruere funksjonshemming som fenomen og 

på å konstituere hvilken betydning funksjonshemmingen skal ha.   

 

Denne studien har fokus på informantenes møte med andre mennesker, 

deres erfaring og opplevelser fra møte med andre utgjør studiens empiriske 

materiale. Det empiriske materialet blir sett i forhold til de teoretiske begre-

pene forvaltning av sosial identitet, mestring og konstruksjon. I modellen 

er dette tegnet inn i en felles ramme som illustrerer møtet med andre.  

 

Informantenes forvaltning av sosial identitet er deres forsøk på å konst-

ruere et bestemt inntrykk av seg selv, fremstillingen er en konstruksjon av 
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seg selv, men også en konstruksjon av funksjonshemming og normalitet. 

 

Å leve med en synlig funksjonshemming kan gi påkjenninger og utford-

ringer i møte med omgivelsene. Informantenes målrettede reaksjon på 

disse utfordringene har jeg tidligere definert som mestring. Mestring er i 

modellen plassert både under personlige forhold, som mestringsstrategier, 

og i rammen for informantenes møte med andre. Dette er uttrykk for en 

forståelse av mestring som både handling og kognisjon, men med klar sam-

menheng. Den følelsesfokusterte mestring i form av bearbeiding av påkjen-

ninger og utfordringer fra omgivelsene gir seg seinere uttrykk i problem-

fokusert mestring. Informantene utformer mestringsstrategier for å hånd-

tere utfordringer fra omgivelsene. Mestringsstrategier er tidligere definert 

som en overordnet handlingsplan for å overkomme påkjenninger. I mod-

ellen er det fokus på hvordan informantenes mestringsstrategier får uttrykk 

gjennom forvaltning av sosial identitet.   

 

Modellen skisserer hvordan aktørenes møte med andre finner sted innenfor 

en historisk og kulturell ramme. Hvordan dem forstår seg selv og andre er 

påvirket av dette. I modellen er det illustrert ved at aktørenes forvaltning 

av sosial idenitet, mestring og konstruksjon påvirkes av samfunnsmessige 

forhold og personlige forhold. Samfunnsmessige forhold er en betegnelse 

for lovgivning, velferdstjenester, rådende diskurser og andre menings-

dannende strukturer, men også det fysiske miljø. Personlige forhold  

inkluderer blant annet  funksjonshemmingens grad, selvbilde, oppvekst, 

forhold til venner og familie, mestringsstrategier og materielle ressurser.  

 

Disse kontekstuelle forhold danner rammen for den forvaltning av sosial 

identitet som skjer i møte med andre. Mennesker konstruerer egen og 

andres sosiale identiteter gjennom hverdagslige møter i sosial interaksjon. 

Det som skjer i møte med andre kan betegnes som en forhandling mellom 

aktør og omgivelsene, og forhandlingsresultatet er i denne sammenhengen 

funksjonshemmingens betydning. I modellen er dette illustert ved at 

aktørenes forvaltning av sosial identitet, mestring og konstruksjon påvirker 

funksjonshemmingens betydning. 
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Aktørenes forvaltning av sosial identitet, mestring av utfordringer, konst-

ruksjon av omgivelsene, seg selv, funksjonshemming og normalitet vil også 

virke tilbake på de samfunnsmessige forhold og de personlige forhold. En 

sosial konstruktivistisk tilnærming vektlegger at verden konstrueres gjen-

nom sosial praksis. Hvordan funksjonshemmede fremstår vil påvirke den 

samfunnsmessige diskurs om funksjonshemmede og være med på konst-

ruksjon av kategorien funksjonshemming. Funksjonshemmede sammen 

kan også etablere motdiskurser til den hegemoniske diskurs om funksjons-

hemming. Funksjonshemmedes organisasjoner har drevet et aktivt ident-

itetsarbeid for å etablere en alternativ diskurs om funksjonshemmede. Når 

funksjonshemmede i sin fremstilling bruker en annen diskurs enn den 

hegemoniske diskurs kan de bidra utfordring av denne, og til etablering av 

en ny forståelse av funksjonshemming. 

 

Funksjonshemmedes erfaringer fra møte med andre og fremstilling av 

sosial identitet vil lagres i personens erfaringsgrunnlag og påvirke fram-

tidige møter. Den betydningen funksjonshemmingen får i sosial samhan-

dling vil påvirke personens opplevelse av mestring og selvbilde. 

 

For analyse av informantenes opplevelser og erfaringer i møte med omgiv-

elsene har jeg støttet meg mye til Goffmans begrepsapparat.  
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3. METODE 
Det har vært en uttalt målsetting for meg å forsøke å forstå hvordan det 

oppleves å være ung og bevegelseshemmet, å komme inn i informantenes 

virkelighet eller livsverden: Jeg ville ha tak i deres erfaringer, følelser og 

tanker. Dette er fenomener som kan være vanskelig å gripe gjennom 

spørreundersøkelser. Denne studien baserer seg derfor på kvalitative 

intervjuer, eller som ofte betegnet i analysen; intervjusamtaler.   

 

Hensikten ved å velge kvalitative intervjusamtaler som metode var å få et 

empirisk materiale bestående av informantenes egne fremstillinger av seg 

selv og sin verden, deres perspektiver på det å være ung og bevegelses-

hemmet. En av styrkene ved kvalitative intervjuer er mulighetene nettopp 

til å få frem informantenes perspektiver og betraktninger (Patton 1990: 278). 

 

3.1 Utvalg 
Det empiriske materialet består av intervjusamtaler med 6 personer i 

alderen 16 - 24 år. Aldersmessig fordeler de seg slik at den yngste er 16 år, 

en er 18 år, to er 20 år, en er 22 år og den eldste er 23 år gammel. I utvalget 

er det 4 kvinner og 2 menn.  

 

Felles for alle informantene er at de er helt eller delvis avhengig av rulle-

stol. I forhold til problemstillingen er det den synlige annerledeshet som er 

viktig. Rullestolbrukere opplever å være utestengt fra arenaer på grunn av 

manglende fysisk tilgjengelighet, og vil på grunn av dette stadig bli minnet 

om egen annerledeshet. Samtidig er annerledesheten synlig for andre, og 

vil være grunnlag for andres fortolkning. 

  

Informantene har medfødt funksjonshemming, eller ervervet sykdom tidlig 

i livet. Det er to kvinner med ryggmargsbrokk. En kvinne og en mann med 

cerebral parese, og en kvinne og en mann med nevromuskulære syk-

dommer. Grad av funksjonshemming varierer i utvalget. Begge infor-
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mantene med nevromuskulær sykdom, og kvinnen med cerebral parese 

har stor grad av behov for hjelp og tjenester. Begge informantene med 

nevromuskulær sykdom har en klar bevissthet om at de i større grad enn 

de andre informantene må planlegge fram i tid fordi hjelpebehovet vil øke.  

 

Behov for tjenester er et skille. De to informantene som har nevromuskulær 

sykdom og kvinnen med cerebral parese er avhengig av hjelp til fundamen-

tale oppgaver i livet. De har alle tre ulike former for assistentordninger 

knyttet til hverdagsliv, utdanning, fritid. Kvinnen med nevromuskulær 

sykdom er avhengig av talestav for å snakke, og det betyr at hun behøver 

tid for verbal formidling. De tre andre informantene er ved tilrettelegging i 

stor grad i stand til å fungere i hverdagen ved egen hjelp. Den ene kvinnen 

med ryggmargsbrokk har egen bil, og den andre har nylig tatt førerkort og 

venter på bil.  

 

Alle informantene er på intervjutidspunktet bosatt på det sentrale 

Østlandsområdet. Alle unntatt en er bosatt hjemme hos foreldrene.  

 

Aldersammensetningen fra 16 til 23 år skyldes et ønske om bygge det 

empiriske materialet på perspektivene til unge mennesker. Det var et 

poeng å snakke med personer tilhørende den første generasjon som ikke 

har opplevd institusjonalisert segregering. I utgangspunktet ønsket jeg at 

informantene skulle være over 18 år, og opp til 22 år. Da det viste seg å 

være vanskelig å finne informanter valgte jeg å utvide litt i begge retninger. 

Hovedpoenget er at informantene skulle være ferdig med ungdomsskolen, 

og i en periode hvor de må foreta valg i forhold til hva de vil videre i livet. 

Denne perioden er også viktig for selvstendiggjøring i forhold til 

foreldre/familie. Unge mennesker er i en intensiv fase i livet i forhold til 

refleksjon rundt identitet og hvem en ønsker å være. De er i en periode 

hvor de er på vei ut av familiens skjød og inn i voksenlivet, med 

planlegging av å flytte hjemmefra og etablering av eget liv.  

 

3.1.1 Å finne informanter 

Jeg har knyttet kontakt med informantene via Ryggmargsbrokkforeningen 
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og Norges Handikapforbunds Ungdom, foruten en informant via en  

avlastningsordning. Jeg sendte brev til de to organisasjonene og redegjorde 

for prosjektet. Vedlagt var også et brev til aktuelle informanter. Den direkte 

kontakt ved informantene fikk jeg gjennom at de enten kontaktet meg, eller 

at de hadde bedt organisasjonen gi meg deres navn og adresser slik at jeg 

kunne ta kontakt med dem.  

 

Intervjusamtalene er foretatt over en lang periode. Dette skyldes at jeg 

hadde en 3-årig permisjon fra studiet i perioden 1997 - 2000. Før jeg gikk i 

permisjon hadde jeg foretatt 3 intervjuer, de tre andre intervjuene er 

foretatt i perioden oktober 2000 til februar 2001. 

 

Å knytte kontakt med informanter har ikke vært enkelt. Intervjusamtalene 

som ble foretatt våren 1997 var med informanter hvor kontakten var formi-

dlet via Ryggmargsbrokkforeningen og Norges Handikapforbunds Ung-

dom. Da jeg startet høsten 2000 tok jeg kontakt med flere foreninger, men 

det viste seg vanskelig å finne informanter som ville snakke med meg. 

Ryggmargsbrokkforeninger var meget imøtekommende og la ut en hen-

vendelse på sine hjemmesider, men uten respons. For å få flere informanter 

tok jeg kontakt med Konstulenttjenesten for Funksjonshemmede ved 

Universitetet i Oslo. De tok kontakt med flere studenter med 

funksjonshemming, men uten å finne noen som var interessert. 

  

De 6 intervjusamtalene er omfattende, med en varighet på mellom en og en 

halv til to timer. Det gir et omfattende bilde av hvordan en gruppe unge 

mennesker opplever det å leve med en synlig funksjonshemming. Da jeg 

avsluttet intervjusamtalene opplevde jeg at det var oppnådd en viss grad 

av mettning, og at de to siste intervjuene mer bygget opp under tidligere 

funn enn å bringe inn nye momenter.  På den måten kan en si at det empi-

riske materialet gir grunnlag for en analyse av fenomenene som ønskes 

undersøkt. Det kan være at flere informanter kunne bringe inn flere 

momenter og gi et bredere bilde av virkeligheten. Men utviklingen i 

intervjuene var altså gjentaking og fellestrekk, slik at det hadde grunnlag 

for et bilde av virkeligheten.  
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Dersom jeg skulle starte en ny undersøkelse i dag ville jeg valgt å gå veien 

om institusjoner som Sunaas sykehus eller kompetansesenteret Frambu for 

å knytte kontakter med informanter. En annen metode, men som krever til-

gang til Rikstrygdeverkets oversikter, er å velge ut personer i alders-

gruppen som er mottakere av Grunn- og hjelpestønad. 

 

 I kvalitative studier kan en ikke snakke om representativitet på samme 

måte som i kvantitative studier. Det er ikke en målsetting å oppnå statistisk 

representativitet fordi kvalitative forskningsintervjuer ikke kan danne 

grunnlag for generaliseringer utover materialet. Mine informanter er valgt 

ut fra definerte kriterier i henhold til funksjonshemming og alder. Kon-

takten er formidlet via en tredje instans. På denne måten kan en si at de er 

typiske for den avgrensede gruppen jeg ønsket å undersøke. Deres pers-

pektiver er like gyldige som alle andre rullestolbrukere på samme alder. 

Det er denne form for representativitet informantene representerer. (Fog 

1997:15). 

 

3.2 Forberedelse til intervjusamtalene 

3.2.1 Intervjuguide 

En intervjuguide danner ramme for intervjusamtalene. Intervjuguiden er 

bygd opp etter temaer som skulle berøres i løpet av intervjusamtalen, og 

noen forberedte spørsmål. Det ga en trygghet i intervjusituasjonen å ha 

gjennomarbeidet intervjuguiden og omtrent pugget den på forhånd. I selve 

intervjuene fulgte jeg ikke guiden strengt, men passet på å komme inn på 

de utvalgte områdene og noen felles “overskriftsspørsmål” som alle ble 

stilt. På den måten kan en si at intervjuguiden fungerte som en sjekkliste.  

 

Å ha forberede seg på denne måten er motivert av et ønske om at inter-

vjuene ikke skal være stive og formelle, men at god forberedelse gir mulig-

het for å slappe av og utvikle intervjuet mer i retning av en intervjusamtale. 

I størst mulig grad ønsket jeg å la informantene styre samtalene selv. Jeg 

ønsket å være åpen for at det var områder som jeg ikke hadde valgt å ta 

med, men som burde inkluderes. Det er informantenes fortellinger om seg 



 47 

selv og sin hverdag som utgjør det empiriske materialet. 

  

Å være interessert i hva informantene har å si og at deres perspektiver er 

meningsfulle er ifølge Patton grunnleggende i kvalitativ metode (Patton 

1990:278-79). 

 

“If what people have to say about their world is generally boring to 
you, then you will never be a great interviewer. Unless you are 
fascinated by the rich variation in human experience, qualitiative 
interviewing will become drudgery. On the other hand, a deep and 
genuine interest in learning about people will lead nowhere without 
diciplined and rigourius inquiery based in skill and technique” 
(Patton 1990:279).  

 

Dette er grunnen til at jeg betegner intervjuene som intervjusamtaler. De er 

ikke alminnelige samtaler. De er underlagt grundige forberedelser og 

anvendelse av ulike teknikker for å komme inn i informantenes menings-

verden. Samtalen har til hensikt å få informasjon for å  belyse et tema. 

 

I intervjuguiden har jeg valgt ut fire områder som alle intervjusamtalene 

skulle innom; familie, skole, fritid/jevnalderkontakt og kropp. Intervju-

samtalene ble åpnet med noen personaliaspørsmål. Dette var en måte å 

komme igang og forsøke å etablere trygghet gjennom noen enkle “fakta”.  

 

Innfallsvinkelen på mange av områdene var erfaringsbaserte spørsmål, 

opplevelsesspørsmål, på områder som er viktige for alle, og som alle har 

erfaringer fra. I integreringsideologien var samling av alle barn og ungdom 

i samme skole en viktig målsetting. Skolen er viktig for all barn og ung-

dom, og en arena hvor de bruker mye tid. Skolen blir viktig for opplevelse 

av deltakelse og mestring, eventuelt ekskludering og tilskuerrolle. Skolen 

er for mange en inngangsport til venner, fritidsaktiviteter og jevnalderkon-

takt. Viktige momenter om fritid og forhold til jevnaldrende er opplevelse 

av adgang og aksept, opplevde forestillinger om funskjonshemming, venn-

skap. Betydning av kontakt med andre ungdommer med funksjonshem-

ming. Det siste området var kropp og utseende. Viktige momenter var vur-

dering av egen kropp, opplevelse av funksjonshemmingens betydning, 

vurdering av andres opplevelse av egen kropp og utseende. En under-
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søkelse av Grue (Grue 1999) viser at både for ungdom med og uten 

funksjonshemming finner man at “utseende” er det områdespesifikke selv-

bildet som sterkest korrelerer med det globale selvbilde. 

 

3.2.2 Intervjuet som redskap - forskeren som redskap.  

I kvalitative intervjuer bruker forskeren seg selv som instrument (Fog 

1997:17). Dette er det samme som Patton betegner som verktøy (Patton 

1990). I intervjusamtalen er det en situasjon mellom informant og intervjuer 

hvor også intervjuerens oppførsel, bakgrunn og holdninger vil spille en 

rolle. Derfor er det viktig i forkant av intervjusamtalene å drive en viss 

selvransakelse.  Hvordan intervjusamtalen forløper vil selvsagt påvirkes av 

forskeren. “Intervieweren bruger sig selv som instrument, og jeg skal 

undersøge, hvilket slags instrument jeg er” (Fog 1997:19). 

 

En del av undersøkelsen av seg selv som forskningsinstrument er å klar-

gjøre de teoretiske rammeverk og metodologiske tilnærming som vil bli an-

vendt i undersøkelsen. Det er også viktig å klargjøre eget forhold til feltet, 

holdninger og annet som kan påvirke intervjusituasjonen. For meg var det 

nyttig å reflektere over eget forhold til feltet for å være bevisst eventuelle 

forhold som kunne påvirke intervjusituasjonen, særlig tidligere arbeid i 

funksjonshemmedes organisasjoner. 

  

Jeg har en bakgrunn som ansatt i Handikappede Barns Foreldreforening 

(HBF), en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund(NHF). Det 

betyr at jeg har arbeidet sammen med og i forhold til personer med funk-

sjonshemming. Mitt arbeid der dreide seg i stor grad om interessepolitikk. 

Dette betyr at jeg hadde en viss forkunnskap om det å være funksjons-

hemmet, eller rullestolbruker, i et samfunn av gående.  

 

Da jeg startet arbeidet mitt i HBF var jeg tvunget til å reflektere over mine 

egne holdninger og fordommer i forhold til personer med funksjonshem-

ming. Arbeidet sammen med kollegaer som har funksjonshemming og 

møter med foreldre til barn med funksjonshemming, barn og ungdom med 

funksjonshemming har medført at i en periode av mitt liv var funksjons-
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hemming “alminnelig”. Jeg gjennomgikk en prosess hvor jeg ble bevisst 

mine egne holdninger og sterotypiene brutt ned gjennom møter med et 

mangfold av mennesker med funksjonshemming.  

 

Interessepolitikk i funksjonshemmedes organisasjoner dreier seg ofte om 

de problemfylte aspekter ved det å ha funksjonshemming. Jeg har vært 

bevisst på å forsøke å ikke ha som utgangspunkt at det ha funksjonshem-

ming medfører et liv styrt av begrensninger. Samtidig måtte jeg i arbeidet 

med intervjuguiden være bevisst på at jeg skulle tilnærme meg feltet som 

forsker, ikke som interessepolitiker.  

 

Den største faren ved å ha en bakgrunn som ikke-funksjonshemmet i en 

organisasjon for funksjonshemmede, er at en lett kan tro at en vet hvordan 

det er å være funksjonshemmet. Selvsagt vet en noe om de utfordringer 

funksjonshemmede møter dersom en arbeider i en interesseorganisasjon for 

funksjonshemmede, men det er viktig å være bevisst at en ikke vet hvordan 

det er å ha funksjonshemming. I forberedelsene til intervjuene og i intervju-

samtalene måtte jeg kontinuerlig minne meg selv på å ikke ta ting for gitt, å 

ikke anta at jeg visste hvordan virkeligheten var, men søke informantenes 

oppfatninger og perspektiver og spørre; “hva mener du med det”, dersom 

informanten antok at jeg forsto hva de mente.  

 

Samtidig var min bakgrunn en inngangsport til informantenes verden. Fle-

re av informantene sa etter intervjusamtalen at de opplevde at jeg forstod 

dem, at jeg skjønte hva de snakket om. Dette kan også ha vært medvirk-

ende til at alle informantene så åpent delte sine erfaringer og perspektiver.  

 

Jeg hadde i intervjuguiden bevisst valgt å ikke gå inn på området forholdet 

til hjelpeapparatet. Jeg ville ha informantenes perspektiver i forhold til 

møte med andre på “alminnelige” arenaer. Forholdet til hjelpeapparat, 

bruk av tjenester og behov for hjelp antok jeg ville synliggjøres på de ulike 

arenaer informantene oppholder seg. Dette mener jeg var et riktig valg. I 

intervjusamtalene kom det fram uansett, men mest i en sammenheng som 

synliggjorde hvordan tjenester og hjelp er nødvendig for deltakelse på 

ulike arenaer. Flere av informantene poengterte etter intervjusamtalen at de 
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syntes det var bra at intervjusamtalen ikke hadde dreid seg om tekniske 

hjelpemidler og forholdet til hjelpeapparatet. De hadde satt pris på at det 

var livet deres som stod i fokus.  

 

3.3 Intervjusamtalene 
Tre av intervjusamtalene foregikk hjemme hos informantene. To av inter-

vjusamtalene foregikk på kafe, og en på kontoret til en organisasjon hvor 

informanten var aktiv. Jeg signaliserte ved henvendelse at jeg gjerne kunne 

komme hjem til informanten, men gjorde det tydelig at de måtte bestemme 

hvor intervjusamtalen skulle finne sted. Informantene skulle selv få velge 

en arena hvor de følte seg trygge. I alle de intervjusamtalene som foregikk 

hjemme hos informantene, i foreldrenes hjem, var det ingen andre tilstede 

under intervjusamtalen. Heller ikke i den intervjusamtalen som foregikk på 

kontor var det andre til stede. Ved de to intervjusamtalene som foregikk på 

kafe var det andre gjester til stede i lokalet. Begge informantene hadde 

valgt sin “stamkafe”, og jeg opplevde ikke at det at vi befant oss på et off-

entlig sted hemmet deres åpenhet nevneverdig. Begge stedene kunne vi 

velge bord slik at vi satt rimelig uforstyrret. 

 

Intervjusamtalene ble tatt opp på bånd. Alle informantene samtykket til 

bruk av båndopptaker. Til tross for bruk av bånd skrev jeg også ned notater 

underveis i samtalen. Dette gjorde jeg både for å kunne ha oversikt over 

hva vi hadde vært innom av temaer, men også for å signalisere interesse 

over for informanten.  

 

Intervjuguiden var fremme hele intervjusamtalen igjennom, jeg brukte den 

ofte som notatblokk. Likevel klarte jeg å løsrive meg fra intervjuguiden og 

la informanten i stor grad være med å styre samtalen. Det betydde at 

samtalen ble springende, at vi snakket om temaer som ikke direkte var med 

i guiden og at vi kom tilbake til temaer som vi hadde forlatt fordi 

informanten begynte å snakke om noe annet som var relevant. Dette var en 

utfordring når materialet seinere skulle skrives ut og ordnes, men en god 

ting i forhold til stemningen og kontakten i intervjusamtalen.  
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Jeg opplevde at informantene var svært åpne, og delte sine erfaringer med 

stor fortrolighet. I alle intervjusamtalene, unntatt ett, fikk jeg ganske hurtig 

kontakt med informanten. I den ene situasjonen hvor det var vanskelig å få 

informanten i gang, måtte jeg bruke mer tid på å skape kontakt og en 

fortrolig stemning. Det lyktes delvis etterhvert, men aldri i like stor grad 

som i de andre samtalene.   

 

Samtidig som jeg opplevde at informantene var åpne og fortrolige, var jeg 

varsom i forhold til spørsmål som gikk på kropp dersom jeg fornemmet at 

informanten ikke ønsket å gå nærmere inn på temaet. Jeg kunne kanskje 

vært mer direkte og pågående, men følte at det ikke var riktig av respekt 

for informantenes grenser. Jeg var redd for å sette i gang prosesser som jeg 

ikke kunne være til stede å følge opp seinere.  

 

Jeg brukte aktivt oppfølgingsspørsmål, og ba om utdypning. Etter gjenn-

omgang av det første intervjuet ble jeg bevisst på å stille spørsmål som “har 

du selv opplevd dette”, dersom informantene fortale historier om andre 

menneskers holdning til funksjonshemmede. Dette for å rydde i hva som er 

egne erfaringer og hva som var eventuelle vandrehistorier. Jeg lærte også å 

stille spesifikke erfaringsspørsmål som f.eks.; “hva gjorde du sist lørdag?”, i 

steden for “hva pleier du å gjøre i helgene?”.  

 

Da jeg hørte igjennom den første intervjusamtalen på bånd, ble jeg bevisst 

at jeg rett og slett var redd for stillheten. Hver gang det ble en liten pause 

eller opphold,  kom jeg med et oppfølgingsspørsmål eller et nytt spørsmål. 

I de etterfølgende intervjuene bestrebet jeg meg på å tåle stillheten, og la 

informantene få tid til å dvele litt ved situasjonene. Dette medførte mange 

ganger at informanten fortsatte der de hadde sluppet, og kom med 

utfyllende momenter.  

 

Alle intervjusamtalene er unike situasjoner som ikke kan gjenskapes. I en 

av intervjusamtalene med en mann opplevde jeg at vi fikk en riktig god 

kontakt. Da jeg hørte igjennom båndet etterpå var min fascinasjon for 

informanten meget tydelig. Jeg måtte høre igjennom båndet to ganger for å 

undersøke om jeg hadde latt være å stille viktige spørsmål fordi jeg var så 
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tydelig sjarmert. Jeg mener at min fascinasjon styrket intervjusamtalen. 

Informanten fornemmet nok min begeistring og den hadde heldigvis den 

påvirkning av informanten følte seg trygg i situasjonen.  

 

3.4 Etter intervjusamtalen 
Umiddelbart etter intervjuene satte jeg meg ned og noterte hvordan jeg 

hadde opplevd intervjuet. Seinere skrev jeg ut intervjusamtalene fra bån-

det. Både de umiddelbare inntrykkene og båndene oppbevarte jeg, og gikk 

tilbake til de dersom jeg i arbeidet med analysen var i tvil om hvordan ut-

sagn i intervjusamtalen skulle oppfattes. Dette skjedde spesielt noen ganger 

hvor jeg var i tvil om utsagnene var ironisk ment. I utskriftene er  informa-

ntene anonymisert i forhold til navn.  

 

3.4.1 Ordning av det empiriske materialet 

Det første skritt i forhold til å rydde i det empiriske materialet var å skrive 

ned en kortversjon av hver intervjusamtale. Disse kortversjonene lagde jeg 

etterhvert som intervjusamtalene ble foretatt. Kortversjonene var tema-

tisert, og med bruk av enkelte teoretiske begreper som analytiske verktøy. 

Jeg forsøkte å lage en kort oppsummering av hva de enkelte intervju-

samtalene egentlig fortalte meg.  

 

Det neste skrittet var å tegne kart. Disse kartene kan minne om mønster-

koding (Thagaard 1993), som seinere ble videreutviklet til det Thagaard i 

en gjennomgang av Miles and Hubermans metode betegner som 

“memoing” (Thagaard 1993). “Memoing” er en måte å benytte teoretiske 

begreper for å beskrive data og funn, definere overordnede begreper eller 

overskrifter for analytiske funn. Kartet var en måte å synliggjøre fellestrekk 

mellom informantene og å rydde materialet. På en stor plansje tegnet jeg i 

første omgang inn de ulike områdene fra intervjusamtalene. Deretter gikk 

jeg videre til å spørre hva handler dette egentlig om, og benyttet det teoret-

iske verktøy for å ordne data. Dette ble i neste omgang ett nytt kart som 

fungerte som disposisjon for videre skriftlig analyse. Før jeg begynte å 

skrive ut den empiriske analysen lagde jeg enkle matriser for de temaene 
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som i dag er overskrifter i den empiriske analysen (Thagaard 1993). Disse 

matrisene var nyttige for å hente ut sitater seinere, i arbeidet med å 

omgjøre den empiriske analyse til tekst.  

 

3.4.2 Pålitelighet og gyldighet 

I dette metodekapittelet har jeg redegjort for hvordan jeg har gått fram i 

forhold til de kvalitative intervjusamtalene, hvordan jeg har forberedt meg, 

hvordan intervjusamtalene har foregått og hvordan jeg har ordnet det 

empiriske materialet. Det er dette som avgjør det empiriske materialets 

pålitelighet (Fog 1997:155-63). Påliteligheten er avhengig av meg som 

forkningsinstrument (Fog 1997:19). Det empiriske materialet er også oppbe-

vart for en eventuell gjennomgang av andre forskere.  

 

Den empiriske analysens gyldighet eller validitet er ifølge Patton (1990) 

avhengig av forskerens ferdigheter. Jeg har i den empiriske analysen sett 

det empiriske materialet i forhold til et teoretisk rammeverk og benyttet 

teoretiske begreper for å analysere materialet. I den empiriske analysen har 

jeg støttet meg til flere undersøkelser som er gjort i forhold til samme tema. 

Funn fra disse undersøkelsene er sett i forhold til egne funn og analytiske 

betraktninger. Andres undersøkelser sett i forhold til min undersøkelse gir 

en indikasjon om studiens gyldighet.  

 

Den empiriske analysen gir ikke grunnlag for å generalisere utover det 

empiriske materialet. Dette er heller ikke målet med den empiriske analyse. 

Funnene er analysert i forhold til et teoretisk rammeverk og andre undersø-

kelser på feltet, og dette gir grunnlag for å si at analysen er en gyldig besk-

rivelse av fenomenene som er undersøkt.  
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4. “Midt på scenen” - Empirisk analyse 
Å være bevegelseshemmet og bruke rullestol innebærer at informantene 

har en synlig annerledeshet.  Funksjonshemmingens tydelige tegn, som av-

hengighet av rullestol, gjør at den er vanskelig å skjule. I presentasjon og 

analyse av det empiriske materialet beskrives hvordan informantene opp-

lever at de, på grunn av funksjonshemmingen, er eksponert for omgivels-

enes blikk hele tiden, og derfor har høy bevissthet i forhold til hvordan de 

fremstår. Dette er årsaken til at jeg har valgt å kalle selve studien for “Å 

leve livet på en scene”, og den empiriske analysen mer i Goffmans 

terminologi “Midt på scenen”.  

 

Jeg har i kapittel 2.5 redegjort for den modell som ligger i bunn for 

analysen og hvordan analysen på bakgrunn av dette er bygd opp. Først vil 

jeg kort gi en oversikt over hovedfokus for de enkelte underkapittel.  

 

I det første kapittelet tar jeg opp informantenes selvforståelse, og ønske om 

å fremstå som normal. Videre rettes fokus mot omgivelsenes reaksjoner på 

den synlige annerledeshet. Tilnærmingen er basert på Goffmans begrep 

stigma og hvorvidt informantene opplever at den synlige annerledeshet 

fungerer som et stigma i møte med andre. Kapittel 4.2 handler om infor-

mantenes reaksjoner på stigmatisering fra andre.  

 

Deretter går jeg i kapittel 4.3 over til å se på konstruksjon av sosial identitet 

som et refleksivt prosjekt. Fokus rettes mot informantenes konstruksjon av 

sosial identitet og hvordan de benytter ulike mestringsstrategier for å bryte 

igjennom omgivelsenes førsteinntrykk og formidle en sosial identitet i 

samsvar med egen konstruksjon. 

 

I kapittel 4.4 ser jeg på hvordan informantenes selvforståelsen trues av om-

givelsene og den herskende normalitetsdiskurs. Informantene opponerer 

mot denne diskurs ved å bruke en mer heterogen normalitetsdiskurs.  
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I kapittel 4.5 rettes fokus mot forhold til foreldre, søsken og venner som 

allierte for informantenes forståelse av seg selv.  

 

Den empiriske analysen avsluttes i kapittel 4.6 med en oppsummering av 

de empiriske funn i forhold til den tidligere skisserte modell.  

 

Selv om hvert underkapittel har ulikt fokus er det et overordnet fokus på 

hvordan det er å ha en synlig funksjonshemming i møte med omgivelsene, 

og hvilken betydning den får. Det er opplevelser basert på erfaringer fra 

det å leve med en synlig annerledeshet som er grunnlaget for denne 

empiriske analysen.  

 

4.1 Jeg er ikke funksjonshemming... 
Mari på 20 år åpner intervjusamtalen vår med å si at hun er veldig intere-

ssert i å snakke med meg fordi hun er opptatt av å “få ut” informasjon om 

ungdom med funksjonshemming. Hun vil vise at de er helt vanlige 

mennesker. 

 

Tora sier at hun er opptatt av å få frem at funksjonshemmede er mennesker 

de også, og at hun selv ført og fremst er ei normal jente på 16 år.  

 

I intervjusamtalene kom det fram mange utsagn som tyder på at det å def-

inere seg innenfor normaliteten er en underliggende motivasjon hos alle 

informantene.  De setter ord på det ved å betegne seg selv som “en normal 

ungdom” eller “et helt vanlig menneske”. Måten de fremstiller det på 

tolker jeg som et uttrykk for at de streber etter å definere seg i samme kate-

gori som andre på sin alder og med lignende interesser. I en rekke sam-

menhenger understreker de likheten med andre, eller tilføyer at ”det har jo 

for så vidt ingenting med funksjonshemmingen å gjøre”. F.eks. forteller 

Sara at hun nå arbeider med å kjøpe bil og faren hjelper henne med dette, 

men så tilføyer hun; “det ville vel en hvilken som helst far ha gjort”.  

 

Normaliteten er en naturlig referanseramme for bevegelseshemmede i dag. 

Disse unge funksjonshemmede er integreringens barn. De har aldri opp-
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levd institusjonalisert segregering. Dette betyr ikke at informantene aldri 

har opplevd segregering. F.eks. kan mangelende tilgjengelighet til offentlig 

kollektivtrafikk og skolebygninger betraktes som segregering. Men de har 

gått i barnehage sammen med andre barn i nærmiljøet, alle har gått på 

skole sammen med jevnaldrende i skolekretsen, de har bodd hjemme hos 

foreldrene, sett de samme tv-kanaler, lest (eller ikke lest) de samme aviser 

og deltatt i ulike fritidsaktiviteter. Her er det likevel en adskillelse: Halv-

parten av de jeg har snakket med har deltatt i egne fritidsaktiviteter for 

funksjonshemmede som handikapidrett, rullestoldans, aktiviteter i regi av 

avlastningsordninger. Det viktigste er likevel at de er, og har vært, aktive 

deltakere i fritidsaktiviteter. I tillegg til aktivitetene kun for funksjons-

hemmede deltar de også på andre arenaer i fritiden som inkluderer alle.  

 

Det overordnede bildet er at informantene har møtt den samme hverdags-

virkelighet som andre på sin alder. De lever alle innenfor det vi definerer 

som normalsamfunnet og de lever alle et relativt aktivt liv. I boken 

“Funksjonshemmet ungdom og livskvalitet” skriver Grue at selv om det er 

forskjeller så er det mest slående de store likheter i oppvekst og livs-

situasjon for funksjonshemmede og ikke funksjonshemmet ungdom (Grue 

1999:151). Dette bildet synes også mine intervjusamtaler å bekrefte. 

 

Maris ønske om å få ut informasjon om at funksjonshemmede er helt 

vanlige mennesker vitner likevel om en bevissthet om at plassering innen-

for normalitetskategorien ikke er gitt. Det er ikke gitt at unge bevegelses-

hemmede blir oppfattet av andre som “helt vanlige mennesker”. Infor-

mantene ser ut til å ha høy bevissthet om at de befinner seg på terskelen for 

det som er den herskende normalitetskategori.  Når jeg spør Sara, som har 

ryggmargsbrokk, om hun kan fortelle meg litt om funksjonshemmingen sin 

så sier hun: 

 

“(...) jeg regner meg selv som en helt normal ungdom. Jeg er lam fra 
hoften og ned, jeg har litt følelse på låret. Jeg er helt avhengig av 
rullestol, men ellers helt vanlig.”  
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4.1.1 Funksjonshemmingen som stigma 

For de fleste unge mennesker er det viktig å bli sett, og da sett for det de 

selv mener at de er. Informantene har et kjennetegn som gjør at de føler at 

de ofte ikke blir sett, eller at den de selv mener at de er ikke blir sett. 

Goffmans (1975) begrepspar tilsynelatende- og faktisk sosial identitet er 

illustrerende for det de opplever (Goffman 1975:14-15). Hvordan de unge 

bevegelseshemmede opplever at de blir fortolket av andre (tilsynelatende 

sosial identitet) stemmer ofte ikke med hvem de mener at de er (faktisk 

sosial identitet). Rullestolen er et blikkfang, et kjennetegn som skiller rulle-

stolbrukere ut fra andre deltakere i en situasjon. Det er tydelig at infor-

mantene opplever at andre mennesker ofte kun ser rullestolen og på bak-

grunn av denne danner seg forventninger til hvilke kategorier infor-

mantene tilhører, og hvilke egenskaper de måtte ha.  

 

“På skolen der jeg gikk før, der var det veldig sånn; åh. Tora i 
rullestolen eller mer rullestolen og Tora. (...) de såg bare rullestolen. 
Jeg var jenta i rullestolen, et problem. ” Tora. 

 

 Bevegelseshemmingen kan fungere som et stigma, et kjennetegn som fører 

til at aktøren opplever at det er stort sprik mellom sosiale identitet og den 

tilsynelatende sosiale identitet de tilskrives i møte med andre mennesker. 

Den synlige funksjonshemmingen medfører reaksjoner fra omgivelsene 

som informantene opplever som diskrediterende eller ubehagelige, f.eks. 

av de ikke blir vurdert i forhold til hvem de ønsker å være, men ut fra 

forventninger fordi de bruker rullestol. 

 

4.1.2 En annerledeshet 

Funksjonshemming og avhengighet av rullestol representerer en anner-

ledeshet.  Alle informantene er rullestolbrukere, og alle unntatt en er helt 

avhengig av rullestol. Å være bevegelseshemmet medfører problemer med 

tilgjengelighet som ikke-funksjonshemmede slipper. Manglende fysisk til-

gjengelighet kan stenge dem ute fra arenaer som de ønsker å delta på, og 

hindrer dem i å være så aktive som de ønsker.  

 

“(...) alt er snakk om planlegging, og da blir det lite av den impulsive 
livsførselen som jeg gjerne ville ført.” Trond.  
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Bevegelseshemmingen representerer for alle en avhengighet av å planlegge 

frem i tid. Når de skal et nytt sted er de nødt til å forholde seg til om det er 

fysisk tilgjengelig, om det f.eks. er et toalett som de kan komme inn på. For 

flere av informantene er det også et spørsmål om de kan få transport dit de 

skal. 

 

 Organisering av transporttjenesten er et stadig tilbakevendende tema. Line 

har en muskelsykdom og er avhengig av kommunens transporttjeneste for 

å komme seg rundt. Forsinkelser eller manglende informasjon om når en 

kan bli hentet, eller bare manglende mulighet for å bli hentet, blir styrende 

for relasjoner til andre.  

 

“Falken har gjort det de kan for at jeg ikke skal ha venner.” Line. 

 

Hun opplever det som at Falken2 ødelegger for henne. Når vennene må stå 

ute og vente på transport sammen med henne i opp til 45 minutter etter å 

ha vært ute på byen forsterker det hennes annerledeshet. Hun sier dette i 

en sammenheng hvor hun vektlegger den siden som går på at hun ofte 

kommer for seint til møter, eller at hun etter å ha vært på besøk hos venner 

blir værende mye lenger enn hun hadde tenkt fordi transporttjenesten ikke 

kommer til tiden.  

 

Trond mener at dersom han skulle basert seg på transporttjenesten for 

funksjonshemmede, ville han ikke nådd avtaler og ikke hatt mulighet til å 

være så aktiv som han er. Han har organisert det slik at en venn kjører han 

en del og assistenten på universitetet kjører han til møter på ettermiddagen.    

 

Avhengigheten av et særtilbud i forhold til transporttjeneste har en annen 

side enn manglende kontroll over tiden, den understreker annerledesheten. 

De unge aksjonistene som det ble referert til i innledningen var opptatt av 

nettopp tilgangen til å benytte det vanlige kollektive transporttilbudet. 

Egne kjøretøy som transporterer funksjonshemmede fungerer som stigma-

                                                 
2 Falken er ansvarlig for transporttjenesten for funksjonshemmede i hennes kommune.  
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symbol. De bilene som hovedsakelig benyttes i transporttjenesten er tydelig 

merket. Grue (2001) diskuterer den ambivalens som ligger i å opprettholde 

en egen transporttjeneste for funksjonshemmede for å sikre full deltaking 

og likestilling. Ordningen sørger for at funksjonshemmede får større mulig-

het til å delta i samfunnet enn tidligere, men bruken av egne kjøretøy fung-

erer samtidig som symbolske markører på den forskjellighet de er ment å 

oppheve (Grue 2001:30). 

 

For tre av informantene innebærer bevegelseshemmingen også at de er av-

hengig av hjelp til basale ting som f.eks. dusjing, til å kle av og på, til å stå 

opp og legge seg.  Dette medfører at de er nødt til å organisere hverdagen i 

forhold til når de har tilgang til hjelp. 

 

Informantene må nøye planlegge sin framtid. En av informantene er i ferd 

med å skaffe seg egen leilighet. Leiligheten ligger i et nytt leilighets-

kompleks som skal bygges. Hun er med helt fra starten av for å få leilig-

heten tilgjengelig og tilrettelagt på en slik måte at den tilfredsstiller hennes 

behov. Å kjøpe leilighet krever en annen form for langtidsplanlegging hos 

en boligkjøper med funksjonshemming enn en ikke-funksjonshemmet.   

 

Å tenke langsiktig er naturlig for informantene. Mange av de utfordringene 

som funksjonshemmingen medfører kan mestres ved planlegging. Mari sier 

at foreldrene har lært henne å planlegge. Når hun skulle ut på egenhånd sa 

de alltid; “og hva må du tenke på da?”. Alle oppgir at de tar funksjons-

hemmingen i betraktning når de tenker på hvilket yrke de skal velge. 

 

”Jeg har alltid hatt sånne realistiske yrkesvalg. Jeg har tatt funksjons-
hemmingen i betraktning uten at det har vært bevisst. Jeg har aldri 
ønsket å bli flyvertinne eller frisør. Det må være fælt å ønske å bli noe 
spesielt og så oppdage at det er faktisk ikke fysisk mulig.” Mari. 

 

Mari er klar over begrensningene, og forholder seg til dem for å unngå 

unødvendige nederlag, eller bekreftelser av funksjonshemmingens be-

grensninger. Trond forteller at han sluttet med å spille i band fordi han 

visste at han ikke ville være i stand til å fortsette med det på høyt nivå. Han 

valgte ikke tegning, form og farge på videregående fordi han visste at en 
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yrkeskarriere innenfor den retningen kunne han ikke satse på. Han har all-

tid vært skoleflink og mener at hans mulighet ligger i en akademisk karr-

iere. Med en slik bakgrunn er det større mulighet for å kunne få en jobb 

uten store krav til bevegelighet. 

 

Den fysiske materialiteten kan fremheve eller konstruere funksjons-

hemming for bevegelseshemmede. Line forteller at vennene hennes behan-

dler henne helt vanlig. Hun opplever ikke at funksjonshemmingen hennes 

har noen betydning når de er sammen. Den fysiske materialiteten skaper 

likevel noen situasjoner hvor funksjonshemmingen får betydning. Når de 

skal ta t-banen til byen og hun ikke kan komme med fordi det er for stor 

glipp mellom perrong og bane så får funksjonshemmingen en betydning.  

Tora forteller at når klassefesten holdes hjemme hos en klassekamerat hvor 

det er trapper opp til leiligheten og ikke heis, da blir funksjonshemmingen 

veldig synlig. Det skal tilføyes at i mange av disse tilfellene fungerer 

vennene som allierte, de løfter og bærer. Mari sier blant annet meget illustr-

erende at det er en fordel å ha sterke venner når du er funksjonshemmet. 

 

4.1.3 Funksjonshemming som meningsbærende tegn. 

Som presentert foran medfører bevegelseshemmingen noen tydelige tegn 

på annerledeshet, samt at behov for hjelp og manglende fysisk tilgjeng-

elighet ofte fremhever annerledesheten og konstruerer funksjonshemming. 

Jeg vil se nærmere på hvordan informantene opplever at de blir fortolket 

av andre, hvilken mening som knyttes til den fysiske annerledeshet, til 

rullestolen.  

 

Tora opplevde at lærerne i grunnskolen ikke behandlet henne på lik linje 

med de andre elevene. Hun forteller at hun måtte be lærerne om ikke å sær-

behandle henne.   

 

“Jeg skal ha tilrettelagt timeplan, men ellers skal jeg på lik linje med de 
andre ha anmerkning for bråk om jeg bråker, for dårlig oppførsel 
dersom jeg oppfører meg dårlig. Sånn sett er det ikke noen forskjell på 
meg og de andre, jeg kan i like stor grad gjøre lekser hvis jeg gidder... 
(...) Det betyr ikke at jeg ikke mener de skal ta hensyn hvis jeg får mye 
fravær fordi jeg i perioder må løpe ned dørene på Ullevål.” Tora 
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For Tora handler dette om å bli behandlet likeverdig med de andre. Hun er 

klar over at noen ganger må funksjonshemmingen tas i betraktning, men 

Toras hovedprosjekt er å fremstille seg som en som fortjener å bli behandlet 

likeverdig med de andre. 

 

Informantene opplever at fordi de har funksjonshemming blir de mange 

ganger ikke betraktet som likeverdige, eller som de selv ofte kaller det, 

behandlet som de andre, som normale. De gir eksempler på at funksjons-

hemmingen er et meningsbærende tegn, og de opplever ofte den meningen 

som tilskrives funksjonshemmingen som diskrediterende. Å ikke bli stilt de 

samme krav til av lærerne i skolen er et slik eksempel. Sara forteller om 

hvordan hun føler at hun er blitt særbehandlet i skolen og at det ikke ble 

stilt de samme faglige krav til henne som til de andre elevene.   

 

“Jeg husker min første tysktime i 7 klasse hvor vi fikk utlevert bøkene 
og noen ark og slikt og så sier læreren omtrent; “du kan bare ta det 
med ro - for jeg skal ikke ta sånn hensyn til det du leverer og sånn”. 
Det var det første damen sa til meg.” Sara. 

 

Sara beskriver videre hvordan hele klassen syntes den nye læreren 

oppførte seg tåpelig og at alle lo av det læreren hadde sagt. Når Sara 

forteller meg denne historien så benytter hun klassens reaksjon for å 

formidle til meg at det er helt idiotisk å ikke stille de samme krav til henne, 

og klassen visste det, den var hennes allierte.   

 

Det behøver ikke nødvendigvis være slik at lærerne mener at Sara, og de 

andre informantene som har vært utsatt for lignende opplevelser, ikke har 

forutsetninger for å leve opp til de faglige kravene, at det skyldes en 

nedvurderende holdning. Det kan skyldes et ønske om å skåne eleven, eller 

ta hensyn til at funksjonshemmingen gir noen særlige utfordringer og det 

forsøker de å kompensere for ved å dempe de faglige krav. Uansett 

motivasjonen oppleves det av informantene som at de ikke blir akseptert 

som likeverdige. De opplever det som at de blir påført en ekstra 

funksjonshemming, at de ikke er faglig på høyden.  
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“Du skal liksom være mentalt tilbakestående dersom du sitter i 
rullestol, så det eneste stedet på skolen som var ordentlig tilpassa var 
spes.ped.klassen, og jeg har absolutt ikke behov for spesial 
undervisning.” Line.  

 

Line uttaler dette i forbindelse med at hun forteller om da hun ble plassert i 

en spesialklasse sammen med utviklingshemmede fordi formingssalen ikke 

var tilgjengelig. Det er tydelig at hun opplevde dette som diskrediterende, 

samtidig som hun forsøker å ironisere over det. Line forsøker å skape et 

skille mellom fysisk funksjonshemming og psykisk utviklingshemming.  

Dette er et fellestrekk for alle informantene: De ønsker å distansere seg fra 

utviklingshemmede. Det kan se ut som at de opplever at ved å sitte i rulle-

stol risikerer de å tilskrives en rekke egenskaper, deriblant at de er utvik-

lingshemmet. Å bli plassert i spesialklasse sammen med utviklingshem-

mede fordi formingssalen ikke er tilgjengelig oppleves som å bli stemplet 

som ikke god nok, samtidig som det gir et signal til de andre elevene om at 

en ikke er “normal”.   

 

Tora sier at da hun begynte på videregående skole opplevde hun en helt 

annen holdning fra lærerne enn det hun hadde opplevd på barne- og 

ungdomsskolen. Lærerne behandlet henne som en vanlig elev, var hygg-

elige og imøtekommende. Tora tilskrev dette at det hadde gått mange 

elever med funksjonshemming på skolen tidligere, det representerte ikke 

noe nytt og skremmende for lærerne. Dette mener hun smittet over på de 

andre elevene og påvirket deres åpne holdning til henne.  

 

Hvordan lærerne oppfører seg i forhold til elever med funksjonshemming 

har stor betydning, både i forhold til hvordan eleven opplever skole-

hverdagen sin, men også hvordan de andre elevene forholder seg til sin 

medelev med funksjonshemming. Saras fortelling viser derimot at hennes 

allierte på ungdomsskolen var de andre elevene, det var dem og henne mot 

læreren. Geir forteller at han opplevde stort sett lærerne som greie på 

skolen, men at han aldri ble inkludert i det sosiale fellesskapet på skolen.  

 

Informantenes historier fra skolehverdagen peker på at selv om disse ung-

dommene har gått i vanlig skole sammen med de jevnaldrende i nærmiljøet 
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så er det ikke gitt at de har opplevd seg inkludert i det sosiale fellesskapet i 

skolen.  

 

Trond forteller en historie som illustrerer det å være fysisk til stede, men 

ikke bli akseptert som en likeverdig deltaker.  

 

“Jeg var på barne- og ungdomstinget sammen med ei anna. Det hadde 
vært en diskusjon rundt dette med fraværsregler i den videregående 
skolen i forhold til politiske verv, og det var en stortingsrepresentant 
fra Kirke- og undervisningskomiteen tilstede. Så kommer han bort og 
sier; "hei - har dere det morro". Jeg ble overrasket. “Morro” sier jeg;  
”jeg veit ikke om det er helt det rette ordet, men ja det er greit å være 
her”. "Ja, det var hyggelig", så gikk han. Da kunne jeg ikke dy meg. Så 
jeg tok et logo ark fra organisasjonen vår, og så skreiv jeg; HAR DU 
DET MORRO?, og sendte det til han. (...) Det går på at det hjelper på 
en måte ikke å komme inn et sted om du ikke glir inn i miljøet på en 
naturlig måte.” Trond. 

 

Arenaen er åpen for Trond, men rullestolen fungerer overfor denne politi-

keren som et meningsbærende tegn. Trond opplever at han blir tillagt noen 

egenskaper som virker diskrediterende. Hans reaksjon på situasjonen er å 

latterliggjøre politikeren som ikke forstår at han faktisk er en helt ordinær 

deltaker. Denne reaksjonen eller mestringen av slike diskvalifiserende 

utfordringer er felles for mange av informantene.  

 

Bevisstheten om å være synlig på grunn av funksjonshemmet er basert på 

erfaringer. Mari forteller at hun i perioder har latt være å gå ut på byen om 

kvelden fordi hun ikke orker alle henvendelsene fra fremmede mennesker. 

At hun velger å ikke sitte i rullestol når hun er på utesteder skyldes ikke 

bare et ønske om å få gjøre et inntrykk uten funksjonshemmingen som en 

dimensjon, men rett og slett å slippe ubehagelige henvendelser. Hennes 

erfaring er at når folk har fått litt å drikke blir de mer direkte, og henvender 

seg til henne på en måte som hun opplever ubehagelig. Hun har opplevd at 

fremmede mennesker kommer bort til henne og sier at de er glade for at 

hun er ute på byen og ikke sitter hjemme alene. Noen vil gjerne formidle at 

de synes synd på henne, og hun har også opplevd at menn har kommet 

bort og spurt henne direkte om hvilke muligheter hun har for å ha 

seksualliv. Disse henvendelsene opplever hun som ubehagelige og de 



 64 

bekrefter for henne at folk har en rekke antakelser om henne kun basert på 

hennes synlige funksjonshemming. Å sette seg på en vanlig stol når hun er 

ute er en strategi basert på disse erfaringene og et ønske om å kunne 

etablere kontakt på et mer nyansert grunnlag.  

Erfaringene som skildres over illustrerer at funksjonshemming i mange 

sammenhenger blir et meningsbærende tegn, en egenskap som blir styr-

ende for andre menneskers fortolkning av dem som personer.  Det fungerer 

som et stigma i den forstand at det blir utgangspunkt for forventninger 

som rettes mot dem fra omgivelsene. Det er viktig å presisere at dette 

gjelder i tilfeldige møter, eller møter med andre mennesker som man ikke 

kjenner, eller kun har møtt få ganger.  

 

I intervjusamtalene sier informantene at for vennene og familie, i intime 

relasjoner, er ikke funksjonshemmingen styrende for bildet av dem. Der er 

de nettopp først og fremst seg. Geir sier om vennene sine:  

 

“Jeg tror nok de har tanker rundt min funksjonshemming, men jeg 
tror ikke den er så avgjørende i bedømmelsen av min personlighet.” 
Geir.  

 

Funksjonshemmingen har konsekvenser for livsførselen og kan ikke 

skjules, den er der. Jeg tolker det informantene sier som at de ønsker å 

definere funksjonshemmingen som noe praktisk, et forhold mellom dem og 

omgivelsene, og ikke en egenskap ved dem som person. Det Geir sier er at 

han opplever at vennene tar han for den han er, ut fra personligheten, de 

oppfatter ikke funksjonshemmingen som en egenskap ved han som person. 

Gjennom nærhet og flere møter har han blitt gjenstand for en mer realistisk, 

eller en mer nyansert fortolkning. Det blir større samsvar mellom den han 

opplever at han er og den han oppfattes av andre å være. 

 

“Før jeg ble kjent med Mathias, kameraten min så var han litt sånn at 
han skulle være snill med meg for han tenkte at jeg kanskje trengte 
det. Da, kom jo piggene mine ut med en gang, men nå som vi har kjent 
hverandre i flere år så er det liksom - nå er det meg. Som han sier, 
personligheten min den overskygger alt og utstrålingen - det er meg 
det, ikke det at jeg har er handikap.” Mari 
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Også Tora og Line snakker om at i begynnelsen syntes mange av vennene 

deres synd på dem, ønsket å være snille med dem. Det er gjennomgående 

at medlidenhet avvises. Medlidenhet passer ikke inn i den konstruksjon av 

funksjonshemming som disse unge menneskene bestreber. De ønsker å bli 

akseptert som likeverdige. De ønsker ikke veldedighet eller å bli synes 

synd på.  

 

“Jeg tror at mange av vennene på skolen (videregående) i begynnelsen 
syntes synd på meg, men det oppdaget jeg fort. Jeg har gått veldig 
aktivt ut og oppfordret til; “vær så snill ikke sett dere ned og tenkt at 
meg er det synd på, fordi det er det ikke. Jeg har aldri hatt det noe 
verre eller bedre, og det vil jeg heller aldri få. Jeg vil aldri kunne reise 
meg å gå, men jeg vil heller ikke bli noe dårligere - og det har jeg 
akseptert og det synes jeg dere også skal akseptere.” Jeg tror de fleste 
har skjønt det - jeg merker ihvertfall ikke noe stakkars deg.” Tora. 

  

Vennenes bilde av funksjonshemmede oppleves som i begynnelsen å være 

styrende for deres fortolkning av dem som personer. Dette ser ut til å avta 

når vennene ble kjent med informantene og de lærte hele dem å kjenne, 

eller som de selv kaller det, lærte meg å kjenne. Den sosiale identitet som 

informantene ønsker å konstruere er en identitet basert på ens unike og 

individuelle trekk, og det at de er funksjonshemmet er ikke en del av det. 

Selvdefineringen er ikke bygd på at en er funksjonshemmet, men på andre 

egenskaper og trekk.  

 

4.1.4 Funksjonshemming som kategori 

I sosiale situasjoner opplever informantene ofte at de tilskrives en rekke 

egenskaper på bakgrunn av den synlige annerledesheten. Det at de har 

funksjonshemming oppleves som å blokkere for å bli sett som en person 

med individuelle og unike trekk. Dette foregår på mange nivåer. Trond 

forteller om hvordan han av leger er blitt behandlet ut fra en generell 

oppfattelse av hvordan folk med hans diagnose burde være.  

 

“Legen min ringte i fyr og flamme og ville helst  snakke med min mor, 
men hun var ikke hjemme så jeg spurte hva det var. Han hadde vært 
på kurs i Danmark, - og der hadde han lært at de som hadde min 
diagnose trengte respirator fra de var 15 år. Det ville gi mye bedre 
livskvalitet istedenfor å være så slappe som de var når de ikke hadde 
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respirator. Dette sa han helt seriøst. “Du må ha respirator, dette må jeg 
snakke med din mor om, du er 15 år og det er viktig at du begynner 
med det nå.” Så sa jeg ; ”men jeg tror ikke jeg føler behov for å ha 
respirator.” Det var helt tydelig på han at han mente at jeg fortrengte 
mine behov. Jeg hadde ikke akseptert funksjonshemmingen min. (...) 
Så sier jeg; ”greit, vi må bestille en respirator, du kan få bestille 
respirator om jeg får en rosa respirator med blå prikker!” Da smalt 
han på røret.  Men vi diskuterte det seinere og prøvde det ut, og de 
fant også ut at det var ganske mange år for tidlig.” Trond 

 

Han som en særegen, unik person med sin ”egen” funksjonshemming blir 

ikke sett, kun som en representant for sin diagnosegruppe. Av Trond blir 

dette møtt med ironisering. Han vil ikke finne seg i å bli behandlet ut fra 

standardiserte forståelser basert på medisinske studier av hans diagnose-

gruppe. Han vil bli behandlet som et helt menneske med sin funksjons-

hemming som er spesiell og krever egne undersøkelser, vurderinger og 

behandling. Kampen om å bli sett som et individ foregår på mange nivå. 

Funksjonshemming fungerer ikke bare som et individuelt stigma, men også 

som et tribalt stigma som gjør at det er vanskelig å bli sett som et individ i 

gruppen, men bare som en del av gruppen.  

 

Velferdsstatens ordninger er ofte basert på diagnose og tilhørighet til en 

gruppe. Dette kan ha konsekvenser for hvordan funksjonshemmede blir 

oppfattet og behandlet av leger, trygdekontor, hjelpemiddelsentral og 

utdanningsinstitusjoner. Solvang (2000) peker på hvordan velferdsstatens 

institusjoner har vært viktig for etableringen av kategorien funksjons-

hemmet. Tildeling av ytelser fører til behov for en definering av hvem som 

er berettiget ytelser. Velferdsstatens ytelser blir i stor grad initiert av en 

forståelse av kategorien funksjonshemmet basert på medisinisk diagnose.   

 

Solvang (2000) finner at de bevegelseshemmede han har intervjuet, på 

samme måte som mine informanter, hovedsakelig ønsker å fremstille seg 

selv som normal og fremheve de ordinære sidene av seg selv. Likevel er det 

slik at de i mange sammenhenger er avhengig av å presentere seg selv som 

funksjonshemmet på arenaer som fordeler ressurser for nødvendig 

tilrettelegging (Solvang 2000:174). Solvang beskriver dette som at de 

bevegelesehemmede er avhengig av å balansere tilknytningen til 

funksjonshemming og til det normale. Etter vekslende behov pendler de 
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mellom henvisning til funksjonshemming og henvisning til de mer 

ordinære sidene av seg selv (Sovlang 2000:163-64). 

  

Tora forteller om hvordan hun etter en operasjon har vanskeligheter med å 

nå igjennom til det lokale hjelpeapparatet med at hun som ung og 

funksjonshemmet ikke kan plasseres på gamlehjem for rehabilitering. 

Kommunen hennes mener at dette må hun akseptere for det er det tilbudet 

de kan tilby funksjonshemmede som skal ha både fysioterapi og sykepleie. 

Dette illustrerer hvordan systemet har en kategori for funksjonshemmet 

som styrer deres organisering av tjenester.  

 

Tora mener at bydelen hennes kun er opptatt av budsjetter og å spare 

penger, ikke tilbudet. I møte med velferdsstatens institusjoner opplever 

mange at de må fremstille en sosial identitet som meget funksjonshemmet 

for å få hjelp. Tora opplever at det er vanskelig å få gehør hos bydelens 

sosialkontor for de tjenester hun har behov for. 

   

“Men jeg syns bare det skulle være unødvendig å holde på sånn, et 
hvert menneske burde jo se at det var et behov her, de unnskyld-
nigene bydelen har brukt overfor oss er at jeg er ikke funksjons-
hemmet nok. Da må jeg jo spørre hvor funksjonshemmet skal en være,  
skal en virkelig være så funksjonshemmet at en skal ha hjelp til å bli 
matet og til absolutt alt, er det virkelig sånn?” Tora 
 
 

Grue (2001) finner at mange unge funksjonshemmede opplever at det er 

nødvendig å overkommunisere funksjonshemmingen for å få tilgang til de 

tjenestene de har behov for. Han spør om ikke hjelpeapparatets holdning 

bidrar til å konstituere og opprettholde en identitet som funksjonshemmet. 

I sitt empiriske materiale finner han synspunkter og refleksjoner rundt 

møtet med hjelpeapparatet som reflekterer en oppgitthet. Hjelpeapparatet 

blir sett på som en motspiller og ikke en medspiller i deres mestring av 

hverdagslivet (Grue 2001:120-35). 
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4.1.5 Oppsummering 

Normaliteten er en naturlig referanseramme for informantene. De ønsker å 

fremstille seg selv som normale, og fremhever de ordinære sidene ved seg 

selv.  

 

Dette kapittelet viser at informantene i møte med andre opplever å bli 

fortolket på en måte som ikke stemmer overens med deres sosiale identitet.  

Det er stort sprik mellom den tilsynelatende sosiale  identitet og deres egen 

sosiale identitet. De har med andre ord et stigma (Goffman 1975:14-15). 

Stigmaet skaper forventninger fra andre til hvem og hvordan de er. På den 

måten kan stigmaet overskygge personens individuelle karakteristika.  

 

Funksjonshemmede som gruppe opplever å bli objektivisert og kategorisert 

ut fra dette stigmaet, funksjonshemmingen. Funksjonshemmingen som 

stigma kan skape avstand basert på usikkerhet, men meningen som til-

skrives funksjonshemmingen kan også føre til diskreditering og marginal-

isering. Funksjonhemmingen fungerer hovedsaklig som stigma i tilfeldige 

møter og i relasjon til fremmede. Stigmaets betydning avtar med tid og 

kjennskap. 

 

4.2 Reaksjoner på stigmatisering 

4.2.1 Markering av distanse til andre funksjonshemmede 

Det er gjennomgående i alle intervjusamtalene at informantene er opptatt 

av å distansere seg i forhold til andre funksjonshemmede. Flere presiserer 

at det ikke er noe fellesskap mellom funksjonshemmede.  

 

“Jeg gidder ikke at det blir sånn at jeg er handikappa, derfor menger 
jeg meg med handikappa gutter, sånn er ikke jeg. Jeg vil bare oppløse 
det der fellesskapsbegrepet for jeg syns det er noe bullshit egentlig. 
Selvfølgelig så er det alder og oppdragelse og sånne ting, men jeg føler 
at et eget handikapfellesskap, der er ikke jeg. Det blir jo et fellesskap 
noen ganger, (...) Men det blir et meningsfellesskap, ikke et menneske-
fellesskap.” Geir. 

 

Geir er opptatt av å presentere vennene sine med funksjonshemming som 

spesielle, de har spesielle egenskaper som gjør dem helt annerledes enn 
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andre funksjonshemmede. Også Trond er opptatt av at hans venner med 

funksjonshemming har gjort ekstraordinære ting og skiller seg ut fra 

gruppen ”funksjonshemmede”. De har f.eks. hoppet i fallskjerm og skrevet 

bøker. Han er opptatt av å definere seg og dem vekk fra andre med samme 

diagnose. De med samme diagnose, som han har vært på habiliterings-

opphold sammen med, karakteriserer han som uselvstendige, uopplyste og 

sier at de har gitt opp livet. Selv er han svært politisk aktiv, og dette er den 

gruppen han ønsker å identifisere seg med. Jeg tolker dette mer som et 

forsøk på å konstruere en nyansert funksjonshemmingskategori enn en 

diskreditering av andre funksjonshemmede. Ved å markere avstand til 

andre funksjonshemmede forsøker de å fremheve egen individualitet og de 

ekstraordinære sidene av seg selv.  

 

I boken “Jeg må jo egentlig være fornøyd” gjenfortelles det hvordan 

Carling (1988) som student ved et universitet i USA, forsøkte å trekke 

paralleller mellom den fargede minoritet og funksjonshemmede. Sammen-

ligningen ble ikke godt mottatt i noen av gruppene. De fargede reagerte på 

at de nå også skulle betraktes som funksjonshemmede. De funksjons-

hemmede utbrøt: “Er vi negre også nå da!” (Eriksen, Næss og Thorsen 

1989:221-22). Hverken de fargede eller de funksjonshemmede ønsket å bli 

sammenlignet med andre grupper som står i fare for å bli marginalisert. 

Når informantene i mitt empiriske materiale velger å markere avstand til 

andre funksjonshemmede opplever jeg det som en strategi for å 

understreke egen normalitet. De gjør motstand mot en hegemonisk diskurs 

i forhold til funksjonshemmede hvor de blir fortolket som gruppe.  

 

Samtidig som de distanserer seg i forhold til andre funksjonshemmede er 

alle informantene opptatt av dem, hvordan de kler seg, hvordan de opp-

fører seg og framstår. Dette et paradoks. Men det blir forståelig når en leser 

intervjusamtalene som et sammenhengende forsøk på å konstruere et bilde 

av seg selv basert på sine individuelle og unike særtrekk. De ønsker å frem-

stille seg som unike personer som fortjener å bli behandlet som likeverdige 

selv om de har et kjennetegn som skiller dem fra andre. En del av denne 

strategien går ut på å tone ned funksjonshemmingen for å understreke sin 

normalitet. Samtidig vet informantene at de står i fare for å bli fortolket 
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som gruppe, og at herskende holdninger og forestillinger om funksjons-

hemmede vil være gjeldende i deres møte med andre mennesker.  

 

“Jeg må innrømme at det irriterer meg når jeg ser andre personer i 
rullestol på min alder, kledt som om de skulle være fem. Med Albert 
Åberg genser og sånn. Mange ganger har jeg hatt lyst til å gå bort og 
si; tenker dere ikke på hvordan dere blir oppfattet. Det er klart at når 
folk ser det så tenker de; - oi, stakkars. Det bidrar til hvordan folk 
tenker om rullestolbrukere. (...) Jeg tror sånne ting er viktig når det 
gjelder danning av dårlige holdninger.” Tora. 

 

Informantene vet at de ikke er alene om å konstruere bildet av funksjons-

hemmede. Alle andre funksjonshemmede er også med på å konstruere det 

bildet av funksjonshemmede som de risikerer å bli fortolket i lys av. Når 

Tora blir opprørt av hvordan andre funksjonshemmede kler seg, er det 

fordi hun har en mistanke om at hvordan andre funksjonshemmede 

fremstår vil påvirke funksjonshemming som meninsgbærende kategori, en 

kategori som også hun står i fare for å bli tilskrevet i møte med andre 

mennesker. 

 

Når jeg spør Geir om funksjonshemmingen får betydning i møte med nye 

mennesker, sier han blant annet: 

 

“Ukjente jenter blir litt usikker når jeg prøver å sjekke de opp, de dist-
anserer seg litt. De har kanskje hatt noen ubehagelige opplevelser, 
eller hørt om andres. Problemet er når folk opplever handikappede på 
byen som gir jentene et klaps på rompa, og når de snur seg så ser de 
en glisende handikappa som sikler på dem, det er jo ikke noe 
hyggelig.” Geir.  

 

Om siklende funksjonshemmede er et utbredt fenomen er ikke det interes-

sante. Sammen med de andre konstruerer Geir et lite flatterende bilde av 

funksjonshemmede. Toras fortelling om at de ikke kan kle seg følges opp 

av Geir som mener at; “funksjonshemmede i Norge vet jo bare ikke å kle 

seg”. Sara forteller om menn i elektrisk rullestol og skitten joggedress. Sara 

forteller også om at hun på grunn av en operasjon i en lang periode ikke 

kunne gå med sko, men var nødt til å gå med tøfler. Hun var kjempe ner-

vøs for hva andre måtte tro om henne på grunn av dette. Det mest skrem-

mende var tanken på at de trodde at hun hadde tøflene på seg ute fordi 
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hun ikke visste bedre, fordi hun var funksjonshemmet.  Line forteller at 

“dersom folk ser ustelte funksjonshemma, så kan de helt satt på spissen 

tenke at funksjonshemma er et skittens folkeslag”.  

 

Det kan være at informantene har etablert et skrekkbilde av andre 

funksjonshemmede som de skyggebokser mot. Dette bildet er ikke repre-

sentativt for dem selv, eller vennene deres, men er mer en form for skrekk-

visjon; dit skal vi ikke - og om vi ikke passer på så havner vi der!  

 

Geir mener at dersom jeg går på kafe alene3 og sitter ved et bord og leser 

bok, så vil jeg bli betraktet av de andre i kafeen som en intellektuell. 

Dersom han som rullestolbruker gjør det samme så vil han bli fortolket som 

ensom og kontaktsøkende. Det kan være Geir har rett, men det er få menn-

esker som går på kafe alene. En av årsakene til dette er kanskje at også de 

er redde for å bli oppfattet som ensomme og uten venner. Informantene 

kan noen ganger synes å ha en overdreven forestilling om normaliteten.  

 

4.2.2 Å tone ned funksjonshemmingen 

Informantene forsøker å isolere funksjonshemmingen. Funksjonshem-

mingen har konsekvenser for livet deres, men funksjonshemmingen er ikke 

hvem de er. Geir betegner det som en praktisk greie som ikke har noe med 

han å gjøre, med hvem han er. Som de andre informantene streber han etter 

å etablere en sosial identitet ut fra tilhørighet til jevnaldergruppen, og ut fra 

interesser, egenskaper og meninger.   

 

“Det betyr innmari mye for meg at folk skal få et bilde av meg ut fra 
hva jeg tenker og føler - hvordan jeg er inni meg, hvordan person jeg 
er, og ikke ut fra handikappet mitt.” Mari. 

 

Informantenes tilnærming til sin funksjonshemming kan oppsummeres i 

uttrykket “først og fremst meg”. De er først og fremst ung mann eller 

kvinne, og så har de en bevegelseshemming.  

 

                                                 
3 De siste årenes fremvekst av kaffebarer har nok gjort det mer alminnelig å gå på kafe alene. 
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Tronvoll (2000) finner i en undersøkelse blant barn med lettere utviklings-

hemming og barn med hørselshemming i alderen 10 -14 år og deres 

jevnaldrende at for alle parter er det viktig å tone ned eller skjule 

funksjonshemmingen. De går sammen om å skjule funksjonshemmingen og 

fremheve andre sider ved den funksjonshemmede (Tronvoll 2000:105). 

Tronvoll mener at de jevnaldrende ikke ser funksjonshemmingen som en 

egenskap ved den funksjonshemmede, men mer som noe relasjonelt, et for-

hold mellom personen og omgivelsene. Klassekameratene har et nyansert 

forhold til personen. Det viktigste er at personen er i stand til å delta i felles 

aktiviteter. At de går sammen om å tone ned eller usynliggjøre funksjons-

hemmingen ser hun som et tegn på at funksjonshemmingen vurderes 

negativt. Slik mener hun at samvær basert på å usynliggjøre funksjons-

hemmingen på sikt kan føre til mindre aksept av funksjonshemmede, ikke 

mer. Et annet moment handler om disse ungenes aksept av seg selv når 

funksjonshemmingen og de utfordringer den gir er noe som kun kan tas 

opp i de intime relasjoner til foreldre og nære venner (Tronvoll 2000:121). 

 

Også blant mine informanter gis det uttrykk for at funksjonshemmingen 

blir tonet ned for å oppnå aksept og bli anerkjent som likeverdig. Som jeg 

skal komme tilbake er utfordringer relatert til funksjonshemming ikke noe 

som diskuteres med hvem som helst.  

  

Mine informanter er alle unntatt en over 18 år, altså eldre enn Tronvolls. 

Informantene mine sier selv at de mener at holdningen hos jevnaldrende 

blir bedre med årene. Det å begynne på videregående skole oppleves som 

positivt hos alle informantene. Dette skyldes  blant annet at medelevene er 

eldre og mer modne, men også fordi aktivitetene er annerledes. På videre-

gående er det mere stillesittende fellesaktiviteter. De sitter mer sammen og 

snakker, hører musikk og henger i friminuttene, i motsetning til tidligere 

med mere fysiske aktiviteter som å hoppe strikk, spille fotball osv. Jeg 

finner også blant mine informanter at de i nære relasjoner opplevde at 

andre mennesker har et mer nyansert bilde av dem. Dette samsvarer med 

Tronvolls observasjon av at klassekameratene i hennes undersøkelse hadde 

et nyansert bilde av de funksjonshemmede som personer. Likevel kan mine 

informanters streben etter å isolere funksjonshemmingen, i forhold til de 
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som person, tolkes som et tegn på at funksjonshemmingen ønskes usynlig-

gjort. Ønsket om å tone ned funksjonshemmingen kan være basert på en 

forestilling om at det er en forutsetning for å få delta.  

 

“Noen mennesker klarer ikke å se at jeg kan delta og at jeg kan få det 
til, og det er slitsomt. Jeg syns egentlig det er synd på dem, jeg kan 
alltids leve med det, selv om det er irriterende. Når de ikke klarer å se 
det så er jo det idiotisk og deres problem. Jeg mener at jeg er verdt å 
bli kjent med. Det handler bare om å ville.” Tora 

 

Fokuset på funksjonshemmingen virker diskvalifiserende. Du er ikke god 

nok, eller du er ikke i stand til å delta på lik linje. Rullestolen hindrer de 

andre i å se at Tora er i stand til å delta på mange måter og områder. 

Opplevelsen av å bli holdt utenfor er sårende og en erfaring som alle infor-

mantene har gjort på ett eller flere tidspunkter. Toras bearbeiding går ut på 

å styrke egen bevissthet om at det er de andre som har et problem, for hun 

er faktisk god nok, hun er en som er verdt å bli kjent med. Likevel kan 

bevisstheten om at funksjonshemmingen tolkes miskrediterende være 

grunnlag for å tone ned funksjonshemmingen.  

 

På intervjutidspunktet har Sara søkt jobb i en periode. I jobbsøknadene har 

hun vært åpen om at hun har ryggmargsbrokk, hun har valgt å ikke holde 

det skjult. Sara mener at dette er årsaken til at hun ikke kommer i 

betraktning på de stillingene hun har søkt. Hun kommer aldri til intervju. 

Det å ikke skjule funksjonshemmingen har virket diskrediterende. 

 

“Når jeg f.eks. skal reise noen sted og skal bestille tur, da skal de ofte 
ha opplysninger om meg. Da bruker jeg å la funksjonshemmingen  
komme i siste setning - for det er ikke det som jeg setter fokus på.” 
Mari. 

 

Over telefon har du muligheten til å selv å styre den informasjonen du gir. 

Mari har muligheten til å presentere alle de sidene om seg selv som hun 

ønsker, og så avslutte med funksjonshemmingen. Da er hun sikret at de har 

hørt på hennes fremstilling av seg selv først. Så er det et åpent spørsmål om 

hvorvidt den siste opplysningen oppfattes på en slik måte at den slår 

tilbake på den tidligere informasjonen. Mari forteller også at når hun er på 

utesteder, velger hun å sette seg i vanlig stol eller på barkrakk for å skjule 
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at hun er rullestolbruker den første tiden hun er der. Slik vil hun forsøke å 

etablere et inntrykk før funksjonshemmingen avsløres. 

 

Når jeg spør Tora om hvordan hun vil presentere seg i forsamling for første 

gang så sier hun blant annet: 

 

“Jeg ville gitt de en sjanse til å bli kjent med den jeg er, til å se Tora og 
ikke bare rullestolen. (...) Førsteinntrykket er viktig. Om du skal vise 
deg fram så må du gjøre det på grunnlag av den du er. Ikke på grunn-
lag av rullestolen, for stolen har ikke nødvendigvis noe med deg å 
gjøre.... Den er selvfølgelig med på å forme deg, men den behøver ikke 
ha noe med hvem du er å gjøre, hvordan du er.” Tora  

 

Tora er opptatt av å rette fokus på seg selv og de egenskaper og interesser 

hun mener at hun har, før hun forteller om funksjonshemmingen. 

Strategien er at dersom hun får fremhevet disse sidene først, vil det bli 

lettere å tone ned funksjonshemmingen. Hensikten er å etablere et første-

inntrykk basert på hvem hun opplever at hun er, og ikke på bakgrunn av 

funksjonshemmingen.  

 

Å tone ned funksjonshemmingen er en gjennomgående strategi hos alle 

informantene. I Mari og Toras tilfelle er det strategier hvor de bevisst 

forsøker å styre informasjonen til de andre, de har hele regien selv. Virke-

ligheten er sjelden slik at en har full regi. I situasjoner hvor du møter andre 

mennesker for første gang får du sjelden anledningen til å holde innledning 

om hvem du er og hva du står for. Det er sjelden av aktøren selv har full 

inntrykkskontroll, og uansett kan de aldri være sikker på at det inntrykket 

de ønsker å gi er det inntrykket de faktisk avgir.  

 

Bevegelseshemmingen er en annerledeshet som er der, den kan ikke 

fjernes. Det ligger en ambivalens i denne streben etter å skille mellom 

person og funksjonshemming. Funksjonshemmingen spiller en stor rolle i 

livet til informantene. Det ser ut som de opplever det som at for å nå frem 

med budskapet om at de fortjener å bli sett for det den de er, er det nødven-

dig å skille funksjonshemmingen ut, og understreke at den er en biting. Jeg 

tolker dette som en ambivalens som de streber etter å mestre. De mestrer 
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det ved å tone ned funksjonshemmingen for å fremheve andre sider ved 

seg selv. 

 

4.2.3 Når funksjonshemmingen er uvesentlig 

Geir og Mari beskriver hvordan de får kick av at tilfeldige bekjentskaper 

“glemmer” funksjonshemmingen deres. Mari forteller:  

 

“Jeg har opplevd å falle for en gutt som kom bort til meg på byen og 
sa at han hadde sett meg en stund, lagt merke til meg. Han såg 
rullestolen, men han såg den likevel ikke. Og sånt kan jeg godt falle 
for, det sa liksom pang med en gang.” Mari. 

 

Jeg fikk flere historier om situasjoner hvor informantene har opplevd at 

funksjonshemmingen har vært uvesentlig for andre i situasjonen, og de 

fremstiller det som en stor opplevelse. Men at funksjonshemmingen er 

uvesentlig i møte med fremmede mennesker, og i tilfeldige situasjoner, er 

ikke vanlig. At funksjonshemmingen er uvesentlig kan skje i tilfeldige 

møter, men oftest skjer det på bakgrunn av bekjentskap over tid eller hardt 

arbeid fra den funksjonshemmede. Geir sier at for han er det rett og slett et 

“kick” når andre mennesker tar han på alvor og hører på hva han sier. 

Dette sier noe om at det ikke er vanlig.  

 

Strategien med å tone ned funksjonshemmingen for å fremheve andre sider 

ved seg selv er forståelig. Hos noen har det likevel en sår undertone. Line 

sier at moren en gang rådet henne til å skrive bok, men det ville hun ikke 

for dersom hun satte seg ned og tenkte over alt hun har opplevd, ville hun 

bli deprimert. 

  

“Men jeg er jo sånn som absolutt ikke fokuserer på det (at funksjons-
hemmet). I og med at jeg gjør absolutt alt som funksjonsfriske. Ja, så 
jeg er ikke så annerledes. Derfor fokuserer de mer og mer på 
personligheten min enn på at jeg sitter i rullestol.” Line. 

 

Å tone ned eller usynliggjøre funksjonshemmingen på denne måten 

harmonerer på ett vis lite med en hevding av normalitet basert på likeverd. 

Men kanskje handler dette slett ikke om at de usynliggjør funksjons-
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hemmingen, men at det heller er en strategi for å synliggjøre at de er i stand 

til å delta, at de er som Tora kaller det; “verdt å bli kjent med”.   

 

For noen handler det også om å få de andre til å glemme funksjons-

hemmingen og bli fullstendig inkludert. Mari forteller om hvordan hun i 

svømmeklubben, som ikke er tilgjengelig, er avhengig av at de andre 

“husker” å ta henne med opp. Hun fremstiller det som positivt at de 

“glemmer” at de må hjelpe henne opp, det er for henne et tegn på at mens 

de er i vannet så tenker de ikke på at hun er funksjonshemmet. I vannet er 

hun en svømmer på lik linje med de, fullstendig inkludert i aktiviteten.  

 

Hensikten ved å tone ned funksjonshemmingen er todelt. Den er dels et 

ønske om å vise at jeg er en person, en unik og spennende person, og det at 

jeg sitter i rullestol er bare en liten praktisk ting med meg. Den andre 

hensikten blir ikke uttalt, men den er å få oppmerksomheten vekk fra 

funksjonshemmingen for å bli inkludert og tatt på alvor.  

 

4.2.4 Oppsummering 

Informantene forsøker å definere funksjonshemmingen som en relasjon 

mellom seg selv og omgivelsene. Det er ikke en egenskap ved dem som 

person, men noe som konstrueres i deres møte med andre mennesker og 

fysiske omgivelser.  

 

Informantene forsøker å tone ned funksjonshemmingen. Dette er en måte å 

mestre de utfordringene som funksjonshemmingen som stigma medfører. 

Hensikten er todelt. For det første å vri fokuset vekk fra funksjons-

hemmingen og over på andre egenskaper ved seg selv for å fremheve sin 

individualitet. Den andre hensikten er å skyve fokuset bort fra funksjons-

hemmingen for å bli inkludert og akseptert som likeverdig.  Informantene 

forsøker å konstruere et annet bilde av funksjonshemmede som en motvekt 

mot den sosiale konstruksjon av funksjonshemmingen fra andre mennesker 

og de fysiske omgivelser. De gjør motstand mot den hegemoniske diskurs i 

forhold til funksjonshemmede.  
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I intervjusamtalene understreker mange av informantene at det ikke er noe 

gitt fellesskap mellom funksjonshemmede, og at de ikke vil behandles som 

en representant for gruppen funksjonshemmede. De forsøker å avgrense 

seg i forhold til andre funksjonshemmede for å understreke sin normalitet.  

Samtidig fremhever de at alle funksjonshemmede gjennom sin fremferd 

fremstår som representanter for gruppen funksjonshemmede. Derfor er 

informantene også svært opptatt av hvordan andre funksjonshemmede 

fremstår, fordi de er med på å konstruere kategorien funksjonshemmet som 

også informantene vil bli konfrontert med i møte med andre. 

 

4.3 Sosial identitet som refleksivt prosjekt 
 
“Folk ser meg hele tiden på grunn av handikappet. Jeg synes så godt 
og er så stort blikkfang. Derfor er jeg hele tiden bevisst på hva jeg gjør 
og hva jeg sier og sånn.” Mari 

 

Informantene opplever at de på grunn av funksjonshemmingen er eks-

ponert for omgivelsenes blikk hele tiden. I dette kapittelet vil jeg gå inn på 

hvordan informantenes fremstilling av sosial identitet er et refleksivt 

prosjekt.  

 

Goffman (1975) beskriver den følelsen stigmatiserte har i kontakt med ikke 

stigmatiserte som å “stå midt på scenen”, synlig for alle hele tiden. Den 

stigmatiserte føler at han må være bevisst på hvordan han fremstår i et helt 

annet omfang enn andre, og at de vanlige fortolkningsskjemaer er blitt 

underminert (Goffman 1975:28). Midt-på-scenen metaforen er en god meta-

for for de opplevelsene som informantene beskriver. Mari sier at en av årsa-

kene til at hun er så bevisst sin fremferd er at hun tror at dersom hun gjør 

noe merkelig vil det lett bli fortolket av andre som at hun ikke vet bedre 

siden hun er funksjonshemmet. Hennes egne antakelser om andres fortolk-

ning av henne er motivasjonen for denne bevisstheten om egen fremferd.  

 

Refleksiviteten er karakteristisk for høymoderniteten (Giddens 1991). 

Giddens beskriver hvordan refleksiviteten også inkluderer selvet, og hvor-

dan selvet er blitt et refleksivt prosjekt (Giddens 1991:32). Dette betyr en 
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refleksiv bevissthet på hvordan vi fremstår, og hvordan vi hele tiden inngår 

i en prosess hvor vi skaper et bilde og en historie om oss selv. Som 

reflektive vesen må vi stadig ta stilling til hvem vi skal være, hva vi skal 

gjøre og hvordan vi skal handle (Skårderud 1999:23). 

  

Informantene forsøker å ta kontroll over det inntrykket de gir. Samtidig 

avgir de inntrykk som de ikke har kontroll over (Goffman 1992). Album 

(1996) viser hvordan sykdom kan underminere pasienters kontroll av den 

informasjon som de gir fra seg gjennom kroppen. Dersom de ikke lenger 

har full kontroll over kroppen, vil gester kunne bli kroppstegn mer enn 

symboler for sosial identitet (Album 1996:35).   

 

For bevegelseshemmede er det også slik at kroppen avgir noen tegn som de 

ikke har kontroll over. De er avhengig av å bruke rullestol for å komme seg 

rundt. To av informantene har muskelsykdom og liten styrke i kroppen. To 

andre informanter har cerebral parese, men ikke store synlige spasmer. De 

to kvinnene med ryggmargsbrokk har god kontroll over overkroppen, men 

lammelser i beina. Gjennom sin fremferd avgir informantene ubevisst noe 

informasjon som de ikke har kontroll over (Goffman 1975:62). Den 

informasjonen de avgir gjennom funksjonshemmingen skaper forestillinger 

om deres sosiale identitet hos andre som informantene føler ikke stemmer 

overens med deres egen sosiale identitet. Informantene mestrer disse 

utfordringene ved å forsøke å etablere strategier for å bryte igjennom 

denne tilsynelatende sosiale identitet, bryte igjennom de forventningene 

som funksjonshemmingen skaper for å konstruere en sosial identitet i 

samsvar med det de selv ønsker å fremstå som i situasjonen (Goffman 

1975:72).  

 

4.3.1 Å skape kontakt 

Mari mener at funksjonshemmingen har gjort henne “ufrivillig utadvendt”. 

For å unngå at folk skal få et “galt” bilde av det å være funksjonshemmet 

forteller hun ofte mer om seg selv enn hun egentlig ønsker. Hun vil ta 

kontroll over danningen av sin sosiale identitet. Det verbale kan hun ha full 

intrykkskontroll over; hun kan kontrollere den informasjonen hun gir. 
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Likevel er det jo ikke slik at hun har kontroll over hvilket inntrykk mot-

takeren sitter igjen med, selv om hun har en mulighet til å forsøke å 

kontrollere det.  

 

Informantene gir flere eksempler på at de er aktiv i forhold til å ta kontakt 

med folk for å vise at de er interessert, og bruker sin verbale kompetanse 

for å skape kontakt. Funksjonshemmingen gjør ofte at folk de treffer blir 

usikre på hvordan de skal oppføre seg.  

 

“Folk tar ikke så lett kontakt, jeg føler at jeg må være veldig bevisst på 
å ta kontakt.  Jeg er jo veldig lett gjenkjennelig i forhold til andre 
studenter, men folk er litt usikre på hvordan jeg vil reagere på at de 
tar kontakt, om det er naturlig at de sier hei eller om jeg opplever det 
som ubehagelig. Jeg føler at jeg må være bevisst på å tåle å være den 
som tar kontakt, og markere at jeg ikke er sur og bitter, men 
interessert i å fungere som en vanlig student.” Trond 

 

Funksjonshemmingen er en annerledeshet og Trond opplever at folk 

skjuler sin usikkerhet ved å holde avstand, eller ikke ta kontakt med han. 

Trond antar at årsaken er at de kanskje har en forestilling om at han vil ta 

det ille opp dersom de tar kontakt, at han kanskje er sur og bitter. Tronds 

antakelse om de andres forestillinger er ikke at funksjonshemmingen vurd-

eres miskrediterende, men at den skaper usikkerhet. Konsekvensen blir 

uansett at det blir avstand mellom han og de andre.  

 

Sara forteller at da hun startet på folkehøgskole var det mange av hennes 

nye medelever som i begynnelsen holdt avstand eller gikk omveier da de 

møtte henne. Hun tolket det som et tegn på at de var usikre og ikke visste 

hvordan de skulle oppføre seg. Dersom de møtte henne i bakken på ned-

siden av skolen f.eks., skulle de da tilby seg å skyve rullestolen opp eller 

ville hun ta det ille opp og heller klare seg selv? 

 

 Sara og Trond velger begge å være bevisst på å ta kontakt og bryte denne 

usikkerheten og forsøke aktivt å gå inn for å vinne fram med sin egen 

sosiale identitet. Denne strategien finner jeg igjen hos alle de andre infor-

mantene, på ulike vis og på ulike arenaer. Geir er den som i størst grad 
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forteller at han er aktiv på byen i forhold til å ta kontakt og snakke med 

mennesker han møter.  

 

Line forteller en lignende historie som Sara, om medelever som velger å gå 

en omvei dersom de ser at de kan risikere å møte henne. Line sier at det 

kunne se ut som at de trodde at funksjonshemmingen var smittsom. Grue 

(2001) beskriver hvordan unge funksjonshemmede har mistet venner fordi 

de ikke vil forbindes med funksjonshemming. De har vært redde for den 

sosiale smitte ved å være sammen med noen som har funksjonshemming 

(Grue 2001:97).  Det kan være at det Line opplevde på skolen var uttrykk 

for dette.  

 

 Line  opplevde det som at medelevene bevisst unngikk henne.  Indirekte 

legger hun inn en dimensjon av miskreditering, men hun sier samtidig at 

de var usikre. Line bruker talestav for å snakke, og det kan være problemer 

med å høre hva hun sier. Det betyr også at hun i større grad enn de andre 

er avhengig av å få tid til å formidle det hun ønsker. Hun har ikke i like stor 

grad kontroll over det verbale. For de andre informantene er det verbale et 

område hvor de har høy grad av inntrykkskontroll. 

 

4.3.2 Kropp og kontroll 

“Jeg har ikke noe å komme med når det gjelder kropp. Jeg har sterke 
armer og det er det. Ikke noe stram mage eller noe sånn, og da må jeg 
gi inntrykk på en annen måte.” Geir 

 

Geir opplever at kroppen, utenom armene, ikke er hans sterkeste attribu-

tter. Han opplever at han har lav atletisk kompetanse. Han kan ikke gå på 

helsestudio for å full førlighet i benene, det er et område han ikke har kon-

troll over. At informantene har bevegelseshemming er en kjensgjerning 

som de ikke kan gjøre noe med. Den lar seg ikke fjerne. Mange av inform-

antene går til fysioterapi eller driver med annen form for fysisk trening, 

fordi dette hjelper på funksjonshemmingen, men også for å holde seg i 

form.  
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Mari er opptatt av å trene for å holde seg i form og holde seg slank. Hun 

presiserer at hun gjør dette fordi det er praktisk at hun er lett når hun skal 

forflytte seg eller bli løftet av andre. Dessuten mener hun at det er penere å 

være slank. Sara er også opptatt av å trene for å holde kroppen i form og 

liker det. Hun poengterer likevel at hun er opptatt av å hindre at hun får 

for store lår, som hun sier det er lett å få når man sitter i rullestol. De 

områdene av utseende som det er mulig å ta kontroll over er det tydelig at 

informantene forsøker å manipulere.  

 

Kroppen er direkte involvert i konstruksjon av selvet. I det refleksive 

prosjekt med å konstruere vår selvbiografi og presentasjon av hvem vi er, 

er også kroppen refleksivt mobilisert. Kroppen blir forsøkt kontrollert gjen-

nom kultivering av utseende, oppførsel og tilknytning til ønskede kropp-

slige regimer (Giddens 1991:100). For mange funksjonshemmede kan dette 

være en stor utfordring fordi de ikke har full kontroll over kroppen.  

 

Tora forteller at hun ikke sminker seg fordi det klarer hun ikke å gjøre selv. 

Dersom hun skal sminke seg må hun få hjelp, og i hverdagen ville den 

hjelpen måtte komme fra mamma. At mamma skal sminke henne er 

uaktuelt; “for da ville jeg ikke få det som jeg ville uansett”. Når hun skal på 

fest så blir hun med noen venninner hjem og så hjelper de henne med å 

sminke seg. Sammen med venninne får Tora sminke seg slik som de jevn-

aldrende sminker seg, og ikke slik som moren mener at hun burde sminke 

seg. Hun får ha regien selv. 

 

Grue (1996) skriver at muskelsyke jenter i rullestol vektlegger hår, sminke 

og manikyr fordi det er disse områdene de har kontroll over og som de 

bruker i møte med andre mennesker (Grue 1996:122). Dette handler om å 

bryte igjennom en avstand eller forestillinger på bakgrunn av funksjons-

hemmingen og forsøke å etablere en sosial identitet basert på hvem man 

selv opplever at man er. Grue kaller det å få et ansikt (Grue 1996:122).  

 

Harter mener at utseende er det domene som korrelerer sterkest med 

global selvoppfatning (Harter 1990). I vår kultur er det sterkt fokus på 

kropp og utseende. Funksjonshemmede er ikke noe unntak. Geir mener at 
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jenter slett ikke er interessert i stygge gutter, uansett hvor intelligente de 

måtte være. 

 

Også Grue (1999) finner at utseende er det området som korrelerer sterkest 

med global selvoppfatning. Grue finner heller ikke noen forskjell mellom 

funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom i forhold til 

tilfredshet ved utseende. Begge grupper er “sånn passelig fornøyd” med 

hvordan de ser ut. Grue trekker frem ulike forklaringer på dette funn. En er 

at ingen av de metodene han har brukt i sine kvantitative undersøkelser 

klarer å fange opp funksjonshemmingens betydning for selvoppfatning i 

forhold til fysisk utseende. Det kan være at det ikke er noen forskjell, men 

det kan også være et spørsmål om hvem ungdommene velger å 

sammenligne seg med. Det er likevel en kjønnsforskjell. Jenter har generelt 

dårligere selvbilde og kroppsoppfatning enn guttene, og 

bevegelseshemmede jenter har dårligere selvbilde enn ikke-

funksjonshemmede jenter(Grue 1999:131-34).  

Mitt empiriske materiale tyder på at også mine informanter er “sånn 

passelig fornøyd” med utseende. En av jentene sier direkte at hun tror folk 

anser henne for å være pen.  Det som er gjennomgående er at alle mener at 

utseende er betydningsfullt. De mener da utseende ikke bare i form av 

fysisk utseende, men også klær og hår. 

 

4.3.3 Klær som tegn 

Informantene mener at klær er viktig. Klær kan være med på å gi et bilde 

av hvem en er. Dersom en ikke har full kontroll over alle deler av kroppen, 

kan det bli enda viktigere å benytte klær som rekvisitter for å skape det 

bildet som man ønsker av seg selv.  

 

“Du signaliserer veldig mye gjennom klær, og det er enda viktigere 
om du er funksjonshemma at du ser velstelt ut. At du har stil.” Trond 

 

Trond sier at klær kan fungere som tegn på hvem han er. Han benytter seg 

også av det. Han er en politisk radikaler og han forsøker å vise det blant 

annet gjennom at han har freakete klær og langt hår i hestehale. På denne 

måten forsøker han å signalisere tilhørighet til de ungdomsorganisasjonene 
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som han er aktiv i. Han vil vise at han er noe mer enn funksjonshemmet. 

Valg av klær er bevisst for å bryte et antatt bilde av funksjonshemmede, 

samtidig som det er en del av hans konstruksjon sosial identitet.  

 

“Jeg er opptatt av klær og hår og sånt, jeg er opptatt av å se kul ut. 
Eller jeg er opptatt av å gjøre inntrykk på mennesker. Jeg legger 
mindre merke til en person som sitter i joggedress og ser sur ut, enn 
en person som sitter i en sofa og ser ut som han har noe i hjernen.” 
Geir. 

 

Geir bruker klær og frisyre som rekvisitter i sin presentasjon av hvem han 

er. Han ønsker å formidle et inntrykk som kul og litt spesiell. Han går ofte 

ut på rockekonserter og hans stil er en helt annen enn Tronds. For den 

gruppen som Geir ønsker å bli assosiert med er det viktig å ha litt spesielle, 

eller som han selv karakteriserer det “kule” klær. Klær og stil blir brukt 

som symboler for å bryte igjennom en forestilling om andres bilde av funk-

sjonshemmede, og etablere en sosial identitet på bakgrunn av individuelle 

særtrekk.  

 

“I hvert fall når jeg er ute så er jeg ganske opptatt av hvordan jeg kler 
meg. Jeg vil ikke at folk skal få et såkalt bilde av at man er handi-
kappet liksom. Du kan lett bli stemplet ut fra utseende. Hvis du ser en 
i elektrisk rullestol på byen som har på seg en slitt joggebukse og en 
møkkete jakke, så har jeg en følelse av at det er et sånt bilde man lett 
kan få av en funksjonshemmet, og et sånt bilde vil jeg ikke ha. Det er 
jeg egentlig ganske opptatt av. Jeg er opptatt av hvordan jeg kler meg 
og hvordan jeg ser ut og håret mitt - det er jeg.” Sara. 

 

Sara sier eksplisitt at det er viktig å kle seg ordentlig for å bryte igjennom et 

bilde av funksjonshemmede som uflidde. Hun har en antakelse om at dette 

er en assosiasjon til funksjonshemming. Som tidligere beskrevet har 

informantene en skrekkvisjon, et bilde som fungerer som en rettesnor for å 

passe på hvordan de oppfører seg og kler seg. Det ser ut som at kvinnene 

er spesielt opptatt av å være det de betegner som velstelte, og ikke i like 

stor grad som Trond og Geir av å bruke klær som symboler for hvilken 

gruppe de ønsker å tilhøre. 

 

“Det er viktig å for meg å se ut som jeg ville gjort hvis jeg ikke hadde 
funksjonshemming, å se ut som andre.” Tora. 
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Toras hensikt er å ikke skille seg ut, hun ønsker å se ut som de andre. Også 

Line fremhever det med å være velstelt for å føle seg vel, og for å se ut som 

hun ville gjort dersom hun ikke hadde funksjonshemming.  

 

“Klær betyr mye, og jeg tror kanskje ikke det hadde betydd så mye for 
meg om jeg ikke hadde vært funksjonshemma, for jeg kler meg ofte 
for at folk skal se på meg som et hvilket som helst annet menneske. Så 
hadde det vært opp til meg, så hadde jeg kunnet dra inn til byen i 
treningsdress - om jeg bare skulle inn der for å hente noe, men jeg gjør 
det ikke fordi da er jeg redd for at folk skal si at; “ja, ja hun kler seg 
sikkert sånn fordi hun ikke vet bedre - hun er jo funksjonshemma”.” 
Mari 

 

Dette er en dimensjon som er felles for alle kvinnene. De er mest opptatt av 

å signalisere at de er helt vanlige. Mari sier at hun bruker klær for å tone 

ned funksjonshemmingen, noe som også Line gjør. Felles for alle er at de er 

opptatt av klær, og bruker klær bevisst i et forsøk på å markere tilhørighet 

til jevnaldergruppen. Det viktigste er at klærne ikke skiller seg ut, at de 

følger de aksepterte kleskodene. De søker en form for konformitet, kanskje 

på bakgrunn av en opplevelse av at normalitetskravene er strenge. De har 

en annerledeshet i forhold til de andre, og det kan se ut som at de mener at 

dersom de skiller seg ut i klesveien så vil det bidra til en forsterking av 

annerledesheten. Grue (2001) finner lignende fenomen i sin undersøkelse. 

Han peker på at en av kvinnene gjennom utseende forsøker å signalisere at 

hun ønsker å være lik de andre. Hun signaliserer tilhørighet til kategorien 

“unge kvinner” (Grue 2001:159-160). 

 

Det andre som er tydelig er at de alle har en antakelse om at andre 

mennesker ser funksjonshemmede som lite velkledde, og dette bildet er det 

de på en måte forholder seg til. Ut fra  mine møter med informantene og 

deres fremstilling av egne venner med funksjonshemming har jeg vanske-

ligheter med å se at dette bildet skal bygge på egne erfaringer 

 

4.3.4 Den lykkelige funksjonshemmede 

Flere av informantene er opptatt av å presentere seg selv som blide. Det 

oppfattes som en forutsetning for å bli inkludert og akseptert. Line sier at 

hun snakker ikke med venner som ikke har funksjonshemming om de ut-
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fordringene som selve funksjonshemmingen gir. Hun tror ikke de “orker 

all sytingen og klagingen”.  

 

“Jeg tror jeg blir sett på som utadvendt og munter, jeg er sånn - jeg er 
stort sett aldri sur når jeg er sammen med venner. Jeg tar meg sammen 
for jeg har liksom ikke grunn til å være sur.” Sara. 

 

Det kan virke som at de opplever at de ikke har noe å gå på. Det er viktig å 

vise at en har det bra og er blid, fordi andre lett kan tenke at de er 

ulykkelige. Samtidig er det slik at blide mennesker har et fortrinn i møte 

med andre i forhold til sure og inneslutta mennesker. Vi vil vel alle bli sett 

på som rimelig blide og fornøyde. Som tidligere nevnt hevder Trond at han 

er bevisst på å ta kontakt med medstudenter når han møter dem for å vise 

at han ikke er sur og bitter. Det er tydelig at det er en forestilling om at de 

andre lett kan anta man er sur og bitter fordi man har funksjonshemming. 

 

Er det slik at informantene kun later som de er blide og fornøyde? Jeg 

mener ikke det er grunnlag for å si det. I undersøkelsen “Jeg må jo egentlig 

være fornøyd” skriver forfatterne at det er en utbredt oppfatning at når 

funksjonshemmede er fornøyd og glade så er ikke det reelt, men skuespill. I 

forsøk på å måle dette finner de ikke grunnlag for å si at funksjons-

hemmede har større tilbøyelighet til idealisering enn andre (Eriksen, Næss 

& Thorsen 1989:210). I antakelsen om at funksjonshemmede idealiserer 

dersom de sier at de er glade og fornøyde ligger en forestilling om at det å 

være funksjonshemmet er trist og leit. På en måte er det med på å bekrefte 

den forestillingen som blant annet Trond mener at andre mennesker har 

om funksjonshemmede.  

 

Geir sier at han tidligere hadde en veldig provoserende framferd. Han likte 

å utfordre og være veldig direkte i møte med andre mennesker. Dette har 

han sluttet med fordi han opplevde at det bidro til å skape avstand til 

andre. Han forteller også at i en periode på ungdomsskolen skrev han 

skarpe innlegg i skoleavisen om flere temaer, og at moren oppfordret han 

til å moderere seg fordi hun trodde at dette kunne forsterke det at han i ut-

gangspunktet hadde problemer med å bli akseptert av medelevene. 

Annerledesheten deres gjør at de kan ha mindre å gå på i forhold til andre 



 86 

mennesker. Å skille seg ut med en annerledeshet er nok, da er det viktig å 

være så ordinær og veltilpasset som mulig på andre områder.   

 

4.3.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg drøftet konstruksjon av sosial identitet som et 

refleksivt prosjekt. Informantenes synlige funksjonshemming skaper noen 

særlige utfordringer. Opplevelsen av å være synlig gjør at de hele tiden har 

en stor bevissthet rundt hvordan de fremstår. Jeg har vist hvordan 

informantene etablerer noen strategier for å bryte igjennom de 

forestillingene som andre måtte ha av dem på bakgrunn av 

funksjonshemmingen. De mobiliserer de områder de har kontroll over for å 

bryte igjennom stigmaet og etablere et mer personlig bilde.  

 

I dag er også kroppen trukket inn i det refleksive prosjekt (Giddens 

1991:100). Mange funksjonshemmede har manglende kontroll over 

kroppen og den er ikke et område for valg og muligheter. I dette kapittelet 

har vi sett hvordan begrenset kontroll over deler av den fysiske kroppen 

kompenseres med stor reflektiv bevissthet i forhold til forming av utseende 

gjennom hår og klær.  

 

Manglende kontroll over kroppen kan føre til marginalisering og ute-

stenging. I dette kapittelet har jeg vist at informantene har en høy refleksiv 

bevissthet. Jeg har vist hvordan de forsøker å kontrollere inntrykkene 

andre får av dem. Samtidig har de et problem i et samfunn med snevre 

skjønnhetsidealer og store krav til kroppslig kultivering. Informantene 

forsøker å ta kontroll over den kroppslige fremtoning som de har mulighet 

til,  og underlegger seg selv en stor grad av selvdisiplinering for å forsøke å 

bryte igjennom og skape et mer nyansert og personlig bilde. På den andre 

side har vi i dette kapittelet sett at bevisstheten om de andres forestillinger 

får konsekvenser for hvordan de lever livet. Vi har sett hvordan 

funksjonshemming i mange sammenhenger slår negativt ut.  
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4.4 En ny normalitetsdiskurs 

4.4.1  Å bli tatt på alvor 

Intervjumaterialet tegner et bilde av unge mennesker som arbeider hardt 

for å presentere en identitet som normal, en som er i orden og fortjener å bli 

tatt på alvor. 

 

“Jeg lurer fælt på hva folk syns om meg siden jeg er funksjons-
hemmet.” Mari.  

 

I den empiriske analysen foran er det gitt flere eksempler på at infor-

mantenes hevding av sosial identitet som normal blir truet. Maris uttalelse 

sier noe om at identiteten som normal er skjør, den trues av omgivelsene. 

Det å vektlegge de ordinære sidene av seg selv så aktivt, og definere seg 

innenfor normaliteten kan tolkes som et uttrykk for at identiteten 

kontinuerlig må konstrueres for å opprettholdes, ikke bare i forhold til 

omgivelsene, men også for informantene selv. 

 

Tronds ironisering over politikernes oppførsel er illustrerende for hvordan 

informantene benytter latterliggjøring og ironisering når de opplevelser å 

bli utestengt eller diskvalifisert. Reaksjonen kan betegnes som en mest-

ringsstrategi i forhold til utfordringer hvor det stilles spørsmålstegn ved 

personens egnethet som fullgod deltaker. Den samme reaksjon ser jeg i 

forhold til tilbud om segregerte ordninger for funksjonshemmede, f.eks. 

når Trond blir tilbudt å delta på egne forelesninger for funksjonshemmede 

på universitetet, eller Lines tilbud om “spesialklasse” i forming. Slike tilbud 

oppleves som undergraving av deres krav om aksept som fullverdige 

deltakere. Denne trusselen mot egen identitet mestres ved å definere de 

andre som uvitende, eller noen som ikke fortjener å bli lyttet til.  

 

Mari, som startet hele intervjusamtalen med å si at hun ville få ut inform-

asjon om at funksjonshemmede er helt vanlige mennesker, satte ord på en 

underliggende dagsorden hos alle informantene.  De arbeider med å forv-

alte sin identitet i sosiale situasjoner på en slik måte at deres sosiale ident-

itet oppleves som en som er i orden, normal og bør bli behandlet deretter. 

Low (1996) skriver om hvordan funksjonshemmede studenter på et univer-
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sitet i Canada forsøker å forhandle fram en ikke-funksjonshemmet ident-

itet, og avviser avvikende identitet som blir tilskrevet de av andre 

studenter. 

  

“Uppermost in their minds is negotiating a non-disabled identity. 
Their greatest desire is to be seen and treated as just another “normal 
student.” (Low 1996:240). 

  

Low hevder at det er et paradoks at til tross for dette er studentene nødt til 

å forhandle en funksjonshemmet identitet i visse situasjoner. Den fysiske 

annerledeshet betyr at det i noen tilfeller er nødvendig med tilretteleg-

ginger for å kunne fungere på en slik måte at en kan forhandle en ikke-

funksjonshemmet identitet. Informantene er avhengige av tekniske hjelpe-

midler som rullestol, noen må ha PC i undervisningssammenheng, og noen 

er behøver assistent for å ta notater. Som påpekt foran er de nødt til å 

hevde en funksjonshemmet identitet for å utløse velferdsstatlige tjenester. I 

møte med hjelpeapparateter har ikke funksjonshemmede mulighet for å 

hevde sin normalitet, systemet tvinger dem til å hevde sin funksjons-

hemming.  

 

Line gir det tydeligste eksempel på at manglende fysisk tilrettelegging på 

skolen gjorde det umulig for henne i enkelte situasjoner å forhandle en 

ikke-funksjonshemmet identitet. Når hun var plassert i en spesialklasse 

fordi formingssalen ikke var tilgjengelig, var hun fratatt muligheten til å 

hevde de ordinære sidene av seg selv.  

    

I denne studiens empiriske materiale ser en at informantene har en tydelig 

bevissthet om at funksjonshemmingen deres utgjør en annerledeshet i 

forhold til majoriteten, og at de tilskrives egenskaper som kan definere de 

ut av normalitetskategorien. Goffman(1975) mener at stigmatiserte stort 

sett deler den samme identitetsoppfattelse som alle andre.  

 

“Det, han dybest set føler, han er, kan være det , han mener er “et 
normalt menneske”, et menneske som alle andre, og følgelig et, der 
fortjener en retfærdig behandling”(Goffman 1975:19).  
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Stigmatiserte har internalisert omgivelsenes normer og verdier, og baserer 

sine krav om rettferdig behandling i de sosiale kategorier som de tilhører, 

som f.eks. aldersgruppe, kjønn eller utdanningsgrad. Også mine infor-

manter presenterer hvem de er med utgangspunkt i de sosiale kategorier 

som de tilhører. Et eksempel er kvinnene som gjennom utseende og klær 

ønsker å signalisere likhet med andre unge kvinner.  

 

At personer med stigma har internalisert de samme normer, verdier og 

ikke minst avvikskategorier som alle andre i samfunnet setter dem i stand 

til å reflektere over hva som er eventuelt miskrediterende ved dem selv, og 

hva som setter dem i fare for ikke å bli akseptert.  

 

Det finnes grupper av stigmatiserte som ikke deler den samme identitets-

oppfattelse som andre. Disse gruppene anser samfunnet for øvrig, den så-

kalte normaliteten, som avvikende og seg selv som normale. Disse grup-

pene av stigmatiserte identifiserer seg ikke med normaliteten. De deler ikke 

resten av samfunnet verdier og normer og har følgelig ikke internalisert de 

rådene kategorier for avvik i samfunnet for øvrig.  Goffman eksemplifiserer 

dette ved å vise til f.eks. sigøynere og ortodokse jøder (Goffman 1975:19).  

 

Men  mine informanter deler den samme identitetsoppfattelse som samf-

unnet for øvrig. De understreker tilknytning til andre i sin alderskategori, 

eller andre på samme alder og samme kjønn. Siden de har internalisert de 

samme normer og verdier som samfunnet rundt seg, er de også i stand til å 

reflektere over at det er en forskjellighet ved dem som setter dem i fare for 

å bli diskreditert, eller definert ut av normaliteten. Goffman skildrer 

hvordan personen reagerer når han opplever at han ikke blir akseptert, 

eller når han reflekterer over sine stigmakjennetegn som han vet kan 

oppleves som vanærende. Ifølge Goffman er det i en slik situasjon 

nærliggende at personen med stigma utvikler skamfølelse (Goffman 

1975:20). 
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4.4.2 På vei mot en ny normalitetsdiskurs 

Jeg mener å identifisere hos mine informanter et annet forhold til normal-

iteten enn den Goffman skisserer. Som Goffman beskriver er informantenes 

referanseramme normaliteten, men på en måte vil jeg si at denne tilknyt-

ning er mer grunnfestet hos mine informanter enn det Goffman skildrer: 

Mine informanter har en form for “tatt for gitt” innstilling i forhold til at de 

hører hjemme i normaliteten. Og de reagerer ikke med skamfølelse i for-

hold til egen funksjonshemming. De er bevisst at de står i fare for å bli 

marginaliserte eller diskvalifiserte på bakgrunn av stigmakjennetegn og 

dette er motivasjonen for å forsøke å etablere en ny normalitetsforståelse, 

en normalitetsforståelse som rommer deres annerledeshet. 

 

 Funksjonshemmingen lar seg ikke skjule og det ser ut som om inform-

antene løser den ambivalens som oppstår mellom den fysiske annerledes-

het og deres selvforståelse som normal ved å hevde en normalitetsdiskurs 

som ikke diskvalifiserer dem. Denne normaliteten handler ikke om at de 

mener de er helt like ikke-funksjonshemmede. Det mest tydelige tegnet er 

at de er rullestolbrukere i et samfunn av gående. De kjemper for en normal-

itetsforståelse som omfavner et mangfold hvor også de er inkludert. 

 

“Jeg har opplevd at alle ikke har gjort lekser, meg inkludert, så har alle 
fått anmerkning utenom meg. Jeg har følt at de har tenkt - jeg skal ikke 
si at de har tenkt sånn, for det vet ikke jeg. Men jeg har følt at de har 
tenkt at stakkars Tora hun greide ikke, skulle være snille. Men jeg syns 
bare det har bidratt til at de andre har tenkt stakkars, enda mer enn 
før.” Tora. 

 

Denne fremstilling av egen aktivitet og egen person som normal er basert 

på erfaringer og bevissthet om å befinne seg på terskelen. Den kjens-

gjerning at de er så like ikke-funksjonshemmede, at de oppholder seg på de 

samme arenaer, har de samme holdninger og verdier, betyr at de vet hvor 

grensene går. De har en bevissthet om at deres annerledeshet gjør at de lett 

kan havne utenfor grensene for hva som betegnes som normalt. Gjennom 

forvaltning av sosial identitet forsøker de aktivt å delta i en forhandling om 

konstruksjon av normalitet, men også parallelt om å konstruere et annet 

bilde av funksjonshemming. 
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Flere av informantene fremhever erfaringer ved å være funksjonshemmet 

som positive.  

 

“Jeg føler meg som en kanskje litt annerledes 18 åring enn de fleste. 
Ikke eventuelt noen bedre, men litt annerledes. Jeg sier annerledes i 
den form at jeg har fått erfaringer gjennom bevegelseshemmingen min 
og sånn som gjør meg litt annerledes.” Geir. 

 

Annerledesheten som Geir snakker om er ikke først å fremst bevegelses-

hemmingen, men også den. Bevegelseshemmingen er en annerledeshet, 

men Geir mener også at han er en meget reflektert mann; han har noen 

personlige egenskaper som skiller han fra andre 18 åringer. Geir trekker 

fram de erfaringene funksjonshemmingen har gitt han som noe positivt. 

Dette er et fellestrekk hos alle informantene. Flere av erfaringene som funk-

sjonshemmingen har gitt fremstilles på ulike måter som en ressurs. De 

mener f.eks. at det har medført at de har vært nødt til å reflektere over 

livet. Mari forteller at hun har hatt en stor operasjon etter at hun ble 

voksen, og at det gjorde at hun lærte mye om familie og venner.  

 

“Jeg tror egentlig det er ganske mange ikke-funksjonshemmede som 
går gjennom livet uten å tenke over hva som egentlig skjer rundt dem. 
Jeg tenker mye, og analyserer mennesker rundt meg. Sånn føler jeg at 
jeg lærer stadig nye ting. Jeg prøver å bruke det at jeg er 
funksjonshemmet som en ressurs.” Mari 

 

 Livserfaringen har gjort at de er en god samtalepartner når venner har 

problemer. Sara sier at vennene ofte kommer til henne når de har behov for 

å snakke, hun er en god samtalepartner. Disse egenskapene fremstilles som 

positive og med klar kobling til funksjonshemmingen.   

  

Geir, som var aktiv i handikapidrett som barn, er kritisk til handikapp-

idrettens arbeid fordi han mener den motarbeider det å akseptere anner-

ledesheten som funksjonshemmingen representerer.  

 

“Der (i handikapidretten) kjemper man for å ikke være annerledes, 
men for å klare så mye som mulig som alle de andre funksjonsfriske 
kan. Det er ikke mitt mål. Mitt mål er å ha et verdig liv sammen med 
folk i seg selv og ikke drive å pushe meg selv så jævlig. Jeg vil ha lov 
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til å være annerledes på en måte. Jeg vil ikke ødelegge selvrespekten.” 
Geir.  

 

Geir er den av informantene som er mest opptatt av å holde fram anner-

ledesheten som noe positiv. Det kan selvfølgelig ha sammenheng med at 

Geir, som han selv sier, ikke er noen atlet, og da kan det være en effektiv 

mestringsstrategi å definere handikapidrett som uinteressant, og så rette 

interessene sine mot noe annet. Også Trond er skeptisk til handikap-

idretten. 

 

”Det er et stort problem at det er de som nesten ikke er 
funksjonshemmet og har masse muskler og vinner masse medaljer og 
sånn som er de mest interessante, det er de en satser på.” Trond 

 

Denne formen for handikapidrett handler altså om å vise at funksjons-

hemmede på en måte kan vinne over funksjonshemmingen sin, og det er 

kun da handikapidrett er interessant. Kulespillet boccia4, som en annen av 

informantene er veldig aktiv i, er ikke gjenstand for den samme opp-

merksomhet fra omverden. Boccia er ikke en idrett som preges av spren-

ging av grenser og muskler, og er heller ikke en særlig profilert idrettsgren, 

selv om den er meget utbredt innen for handikapidrett i Norge. 

 

Mari, som driver konkurransesvømming og trener sammen med svømmere 

uten funksjonshemming, er nærmere den formen for interessant handikap-

idrett som Trond snakker om. Poenget er at flere av informantene forsøker 

å trekke frem det positive ved å ha funksjonshemming. De forsøker å etab-

lere en mer heterogen normalitetsforståelse slik at det ikke skal være nødv-

endig å strebe etter å “overvinne” funksjonshemmingen for å bli akseptert.   

 

Album (1996) har i sin bok om pasienter på sykehus beskrevet hvordan 

pasientene nærmest dyrker det alminnelige; de går sammen om å normal-

isere. Utgangspunktet er at de ved å være syke vet at de står i fare for å bli 

definert ut av normaliteten, eller at det å være syk er det motsatte av å være 

normal.  Album finner noe av det Geir setter ord på. Det handler ikke om å 

                                                 
4 Kulespillet boccia er en nasjonalsport i Frankrike, men i Norge ikke ansett som en idrett utenom 
innen handikappidrett. Utøverne trener aktivt og deltar i konkurranser.  
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være likest mulig de andre, men å fremheve seg som en som er i orden, en 

som rår over de grunnleggende egenskapene som må til for å være 

samfunnsmedlem (Album1996:134). Ønsket er å skape aksept for anner-

ledesheten og hindre at den blir noe som diskvalifiserer for å være en 

likeverdig deltaker. 

 

4.4.3 Det er normalt for meg å være som jeg er! 

De funksjonshemmede er selv bevisst den rådende diskurs for normalitet, 

en diskurs hvor rullestolbrukere er avvik fra en normalitet av gående. Disse 

unge bevegelseshemmede hevder aktivt normalitet som en strategi for å 

reise en motdiskurs, en mer heterogen normalitetsdiskurs. De forsøker å 

etablere en normalitetsdiskurs som åpner for å betrakte funksjonshemming 

ikke som et avvik, men som en annerledesdimensjon i et heterogent sam-

funn. Dette har fellestrekk med Breiviks beskrivelse av hvordan døve fors-

øker å etablere seg som en kulturell minoritet (Breivik 2000:83-100). Når 

Geir fremhever annerledesheten som også å være positiv, eller når Sara 

fremhever at funksjonshemmingen har gjort henne til en attraktiv samtale-

partner fordi hun har større livserfaring, forsøker de nettopp å “feire” 

annerledesheten.  

 

I medlemsbladet for Norges Handikapforbund, Handikapnytt, kan en finne 

denne holdningen dratt enda lenger. Fossli sier blant annet i et intervju: 

  

“Når det gjelder vår gruppe (funksjonshemmede, min anm.), er 
hovedtanken å “normalisere” oss. Gjøre oss i stand til å fungere i 
“main stream”. Kan vi ikke det, blir vi ikke godtatt. Men vi er jo 
normale! Det er normalt for meg å være som jeg er! (...) Jeg ønsker 
meg et absorberende samfunn(...) Alt er en mangfoldig helhet (...) Jeg 
representerer et slikt mangfold og er stolt av det” (Fossli 2000:16-17). 

 

Kort oppsummert krever de funksjonshemmede å bli akseptert som like-

verdige med sine særegenheter, eller med sin annerledeshet.  

 

Grues (1999) definering av normaliseringsideologi og normalitet ligger tett 

opp til den normalitetsforståelse som de unge funksjonshemmede hevder. 
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“Normalisering må ikke være betegnelsen på en ideologi som betoner 
likhet i den betydning at alle mennesker skal måtte tilpasses en 
bestemt væremåte og form for samfunnsmessig deltakelse, men 
derimot stå som en betegnelse på en ideologi som åpner for ulikhet i 
den forstand at væremåte og samfunnsmessig deltakelse kan skje på 
ulike måter som er likeverdige. Normalitet vil si heterogenitet” (Grue 
1999:35).  

 

En slik forståelse av normalisering og normalitet er et ideal. Til tross for at 

jeg i det empiriske materialet kan se at de unge funksjonshemmede hevder 

en heterogen normalitetsforståelse, er de samtidig opptatt av å trekke fram 

likheten med alle andre. Tidligere i den empiriske analysen er det vist at 

informantene ønsker å tone ned funksjonshemmingen for å bli likest mulig 

ikke-funksjonshemmede. En av årsakene til dette kan være at ønsket om å 

hevde en mer heterogen normalitetsforståelse er vanskelig å forvalte i møte 

med stereotype oppfatninger fra andre mennesker. 

 

 Det viktigste er å hevde at de er “i orden”, det Album (1996) kaller å dyrke 

det normale. F.eks. er alle opptatt av trekke et klart skille mellom 

utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede. Breivik (1999) hevder at 

i dag er mennesker med avvik, som f.eks. døve eller funksjonshemmede 

gitt adgang til majoritetsfellesskapet, de er ikke isolert eller bortplassert, 

“men ansvaret for å passe inn ligger på den enkelte. Ofte vil det bety 

selvdisiplinering og normalisering - eller forsøk på størst mulig grad av 

konformitet” (Breivik 2000:88). 

 

Særlig for ungdom synes konformitetspresset sterkt. F.eks. er det kropp-

sidealet som presenteres gjennom reklame og moteindustri snevert, og med 

påfølgende slankepress og kroppsfiksering. Grue (1999) peker på hvordan 

ungdomsgrupper er basert på fellesskap, og at likhet er en forutsetning for 

inkludering. Denne likheten gjelder ytre kjennetegn som utseende, 

væremåte samt verdier og oppfatninger. Grue henviser til French og Waas 

som identifiserer psykisk utviklingshemming og større fysisk funksjons-

hemminger som en grunn til avvisning av jevnaldrende i ungdomsårene 

(Grue 1999:23). 
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4.4.4 Oppsummering 

Dette kapittelet har pekt på at normaliteten er en naturlig referanseramme 

for informantene. Informantene ser på seg selv som normale, men er 

bevisst at de er på terskelen i forhold til den herskende normalitets-

forståelse. Bevegelseshemming representerer en annerledeshet i en norm-

alitet av gående. Det er informantene klar over. Både den fysiske materi-

aliteten og omgivelsenes reaksjoner og fortolkning av funksjonshemmingen 

kan virke begrensende for informantenes deltakelse, og gir noen særlige 

utfordringer. 

  

Dette kapittelet beskriver hvordan informantene ønsker å oppfattes som 

normale og derfor streber etter å fremstille seg selv som normale. Den 

normalitet som de hevder er ikke den herskende normalitetsforståelse, men 

en mer romslig eller heterogen normalitet. Hensikten med denne frem-

stilling som normal er å bli anerkjent som likeverdige deltakere.  

 

Ambivalensen mellom annerledeshet og en personlig identitet som normal 

løses ved å hevde en alternativ normalitetsdiskurs hvor funksjonshemming 

er en annerledesdimensjon i et heterogent samfunn. 

 

4.5 Familie og venner som allierte 
Selvforståelsen som normal er skjør og den er truet av omgivelsenes reak-

sjoner. I dette kapittelet vil jeg se på hvordan familie og venner kan repres-

entere allierte for å støtte opp under bevaring av selvforståelse som normal 

. 

4.5.1 Et grunnlag for mestring 

“Mamma og pappa har tatt meg med på alt og behandlet meg som et 
vanlig barn. Deres venner og deres venners barn har sett at jeg er helt 
vanlig. Jeg har vært aktiv og med på det meste, vært med i speideren 
og i kor...” Sara 

 

I primærsosialiseringen er foreldrene, med de følelsesmessige bånd de har 

til ungene sine, de signifikante andre som barnet lærer å forstå verden 

gjennom. Sara mener at foreldrene gjennom å behandle henne som det hun 
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definerer som et helt vanlig barn, har formet henne som person. Hun ser 

ikke seg selv som først og fremst funksjonshemmet, men som et unikt 

individ. I relasjon til foreldrene har hun vært inkludert på alle områder, 

hun har opplevd å bli sett som individ.  

 

“De signifikante andre der formidler denne verden til ham, 
modificerer den i løbet af formidlingen. De udvælger aspekter af den i 
overensstemmelse med deres egen placering i den sociale struktur, og 
ud fra deres individuelle idiosynkrasier. Den sociale verden “filtreres” 
til individet gennem denne dobbelte udvælgelse”(Berger og 
Luckmann 2000:155).  

 

Informantene formidler et bilde av foreldre som har vært opptatt av at 

barna skal oppleve at de er likeverdige deltakere. I relasjon til foreldrene 

har informantene opplevd å få tilbakemelding på seg selv som hele pers-

oner. Foreldrene har formidlet til sine barn at de er selvsagte deltakere på 

sine premisser. De ser ut som informantene gjennom primærsosialiseringen 

har internalisert et bilde av seg selv som like verdifulle som alle andre.  

 

På mange måter fremstår foreldrene som allierte i informantenes frem-

stillingen av seg selv som normal. Foreldrene til informantene har fått barn 

mens integreringsideologien var herskende, og er preget av det. Den 

offisielle politikk og ideologi i forhold til funksjonshemmede har støttet 

opp under at deres barn skal delta på samme arenaer som andre, og gis like 

muligheter. Det betyr ikke at den realpolitiske virkelighet har vært i sam-

svar med dette. Mange har opplevd å bli tilbudt segregerte ordninger i for-

bindelse med f.eks. skolen. Flere forteller historier om hvordan foreldrene 

aktivt har motarbeidet segregerende tilbud på skolen og  kjempet for 

tilstrekkelige velferdstjenester for å sikre dem muligheten til å delta på lik 

linje med andre. Trond forteller hvordan moren omtrent var med på å 

bygge rampene på grunnskolen for å få den tilrettelagt før han skulle 

begynne. Forslag fra rektoren om hjemmeskole om vinteren ble kontant 

avvist fra moren som utenkelig.  

 

“Jeg er jo født sånn så for meg er det ikke noe veldig problem egentlig. 
Det har kanskje noe med at jeg er vokst opp her og alle har visst hvem 
jeg er fra begynnelsen av, så det har egentlig aldri vært noe problem. 
Så jeg regner meg selv som en helt vanlig ungdom.” Sara 
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Selvet utvikles i relasjon til andre og i samspill med omgivelsene. De nære 

omsorgspersonenenes relasjon til informantene ser ut til å ha bidratt til 

utvikling av en selvforståelse som en naturlig deltaker, og på den måten 

bidratt til et grunnlag for å mestre de utfordringer som funksjons-

hemmingen medfører. Dette grunnlaget synes å fungere som en buffer mot 

erfaringer hvor omgivelsene i form av skole, andre mennesker, media og 

fysisk materialitet har fremhevet og vektlagt funksjonshemmingen.   

 

Forståelsen av seg selv som ”normal” kan fungere som et filter mot å inter-

nalisere et bilde av seg selv som mindre verd og til mestring av de utfor-

dringene som funksjonshemmingen gir. Giddens (1991) beskriver hvordan 

personer på bakgrunn av en basistiltro til verden, skapt av nære 

omsorgspersoner, utvikler en form for beskyttende kapsel (protective 

cocoon) rundt sin person som gjør det mulig å møte hverdagens utfor-

dringer (Giddens 1991:36-40). Denne beskyttende kapsel filtrerer de utford-

ringer og farer i hverdagen som truer ens selv, eller i mine informanters 

tilfelle hvem de opplever at de er (Giddens 1991:54). 

 

Tidligere har jeg beskrevet hvordan informantene arbeider med å fremstille 

seg selv som normale, og i situasjoner streber etter å konstruerer en sosial 

identitet som individ. Utfordringer fra omgivelsene som truer denne frem-

stilling blir mestret i form av en følelsesmessig bearbeiding som sier at jeg 

er like mye verd, det er de andre som ikke har forstått det. Dette kan tolkes 

som at de har oppbygd en selvforståelse som fungerer som det Giddens 

betegner som en beskytttende kapsel i tilfeller hvor deres identitet trues av 

omgivelsenes holdninger.  

  

Giddens teori om utvikling av en beskyttende kapsel minner om 

Anonovskys (1979) beskrivelse av generaliserte motstandsressurser som vi 

mobiliserer for å håndtere hverdagens utfordringer og skape en opplevelse 

av indre sammenheng. Dette er en del av Anonovskys modell salutogenese 

som går ut på å identifisere hvilke faktorer som setter mennesker i stand til 

å mestre påkjenninger (Sommerchild 1998:50-57). Antonovsky mener det er 

tre kriterier som er nødvendig for å oppleve en indre sammenheng som 
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motstandsressurs. Opplevelsen av å kunne forstå situasjonen som man er i, 

men dernest å ha tro på at det er mulig å finne en løsning og å oppleve at 

det har en hensikt å forsøke på det (Sommerchild 1998:50-57).  

 

Som tidligere beskrevet er mange av informantene opptatt av å fremheve at 

de fokuserer på mulighetene. Sara forteller en historie om da hun som 13 

årig ble oppringt av en fetter og bedt med på grillfest hos en av hans 

kamerater. Da han ringte var det veldig kort tid til bussen gikk, og 

foreldrene som ellers kunne kjørt henne var ikke hjemme. 

 

“Og da løp jeg, jeg sier løp, ut på kjøkkenet og tok med meg noe grill-
mat, og skyndte meg avgårde til bussen som skulle gå om 10 minutter. 
Dit ned bruker jeg, ja - jeg bruker 40 minutter på å rulle opp derifra, 
men det går på 6 minutter ned. Jeg dura ned dit og møtte fetteren min, 
og han hjalp meg inn på bussen. Så ringte jeg til foreldrene mine om 
kvelden og sa; ”hei, jeg er hos Per”. Det synes jeg var stort, ut dit med 
buss og tog på 10 minutters varsel.” Sara. 

 

Sara trodde det var mulig å komme seg avgårde selv om foreldrene ikke 

var hjemme, og handlet. Denne historien sier noe om evne til å gripe mulig-

heten og se mulighetene. Historien sier også noe om en stor tilfredshet ved 

å mestre situasjoner på egenhånd, om glede over en form for frihet.  

 

Informantene etablerer ulike strategier for å mestre de utfordringer som 

funksjonshemmingen skaper. Deres egen fremstilling vitner om tro på at 

det er mulig å finne løsning på utfordringer og at det har en hensikt. 

Informantene har en form for generaliserte motstansressurser i den 

forstand at de har en mulighetsorientert grunnholdning til livet. 

 

4.5.2 Balansegangen mellom omsorg og overbeskytting 

Goffman (1975) beskriver hvordan foreldre for å beskytte barn med stigma 

kan etablere en kapsel rundt barnet hvor det ikke blir konfrontert med 

omverdens reaksjoner på eget stigma. Goffmans poeng er at foreldre og 

nærmiljø ikke kan beskytte personen med stigma for alltid, og at møtet 

med omverden kan bli mye mer traumatisk dersom den har vært holdt 

skjult for den stigmatiserte (Goffman 1975:49-50). 
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Det er et viktig moment at Goffmans “Stigma” utgis i 1963. Når jeg snakker 

med mine informanter har integrering og normalisering vært styrende 

prinsipper i nesten 30 år. Flere arenaer har i denne perioden åpnet seg for 

personer med funksjonshemming, og yngre funksjonshemmede oppholder 

seg i dag stort sett på de samme arenaer som sine jevnaldrende. Foreldrene 

til informantene har etablert en beskyttende kapsel rundt sine barn, men 

ikke i form av en segresjon fra samfunnet. De har bygd opp en beskyttende 

kapsel mer i form av en selvfortsåelse som naturlig deltaker. 

 

“Mamma og pappa har lagt veldig godt til rette for at jeg skulle være 
med. Det var aldri noe spørsmål om jeg skulle være med, men 
hvordan vi skulle få det til.” Mari 

 

Goffmans beskrivelse av den beskyttende kapsel tolker jeg som at 

foreldrene og nærmiljø beskytter barnet mot stigmaet. Overbeskytting kan 

nok som Goffman beskriver føre til traumatiske opplevelser når omverdens 

forventninger og reaksjoner bli presentert. Grue (1999) finner i sin under-

søkelse at overbeskyttelse viser seg å føre til dårligere selvbilde hos unge 

funksjonshemmede, mens det ikke har samme effekt på ikke-

funksjonshemmet ungdom. Grue mener blant annet at dette kan skyldes at 

ikke-funksjonshemmet ungdom etterhvert opplever større forankring i 

jevnaldergruppen. For funksjonshemmet ungdom har overbeskyttelse den 

effekt at den unge ikke får prøvd seg og på mange områder mangler 

erfaring med å takle de utfordringer som funksjonshemmingen medfører 

(Grue 1999:163). Foreldrene til informantene i mitt materiale ser ut til å ha 

funnet en balansegang for omsorg og involvering som ikke oppfattes av 

informantene som overbeskytting.   

 

“Moren min har vært veldig bevisst på dette med ikke overbeskytting, 
og at jeg skulle være med. Så hun har kjørt den linjen at det gjorde 
ingen ting om det tok meg 10 timer å rydde rommet - rommet skulle 
ryddes. Jeg er glad for det altså!”. Trond  

 

Nesten alle informantene forteller at de fra de var små har hatt egne plikter 

og ansvar. Utenom huslige oppgaver har de fleste fått ansvar f.eks. for 

transporttjenestekort fra de var 13 - 14 år. Informantene er gradvis blitt mer 
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og mer er delaktig i å organisere ting rundt egen funksjonshemming. 

Samtidig er foreldrene aktive deltakere i livet deres, f.eks. i bolig-

planlegging og bilkjøp. Som Sara sier: “det ville vel en hvilken som helst 

forelder gjort”.  Informantene vektlegger at foreldrene har lært de å delta 

og lært de å mestre funksjonshemmingen gjennom å gi de ansvar og lære 

de å forholde seg til funksjonshemmingen.  

 

4.5.3 Nærhet og løsrivelse 

Alle informantene er opptatt av å presisere at de ikke er blitt overbeskyttet, 

og at de er glade for det. Forholdet til foreldrene er likevel ikke bare enkelt.  

 

“Jeg er jo egentlig lei av dem (foreldrene), jeg vil klare meg selv, sam-
tidig som det er litt mer enn mamma og pappa, ikke sant. De må bære 
meg til steder hvor andre foreldre ikke kommer, de må være med meg 
på stranda, de må være med meg å handle klær i byen. Det er klart, 
jeg føler vel at det er blitt for tett. Samtidig er det ikke så enkelt. Jeg 
kan jo ikke bare stikke.” Tora.  

 

Her åpenbarer det seg en ambivalens. Nærhet og avhengighet, og behov 

for løsrivelse. Trond forteller at moren har bekymret seg, og ifølge han vært 

reddere enn andre for å la han prøve og feile. Det er en dimensjon som flere 

trekker frem, særlig i forhold til ungdomsårene. Line forteller at hun blir 

irritert på moren som ringer foreldrene til venner dersom hun er sent ute 

om kvelden.  

 

“Det kan være at jeg er borte til langt på natt og da ringer hun 
(mamma) hjem til foreldrene til de som jeg er ute sammen med, eller 
på mobilen. Det liker jeg ikke. Jeg skjønner at hun blir redd, jeg vet alt 
som kan skje, men selv om jeg sitter i rullestol så kan jeg ikke se på alle 
som forbrytere. De må la meg leve livet og møte døra som alle andre.” 
Line.  

 

At foreldre bekymrer seg er ikke unikt for foreldre til funksjonshemmede. 

At unge mennesker blir irritert når foreldrene kontrollerer hvor de er om 

kvelden/natten er heller ikke særegent for funksjonshemmede. Men det 

ligger en særegen dimensjon i foreldrenes evne til å la sine unge funksjons-

hemmede få lov til å gjøre egne erfaringer, fordi de nettopp er avhengig av 

hjelp på mange områder.  
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Forholdet mellom foreldre og barn med funksjonshemming blir også 

annerledes fordi de har gått gjennom vanskelige ting sammen.  

 

“Jeg og mamma har i det siste hatt litt vanskelig forhold - for jeg skal 
løsrive meg fra henne. Vi har opplevd så mange ting sammen, det var 
alltid hun som var sammen med meg på sykehus og opplevde veldig 
mange ting som pappa og søsteren min ikke har opplevd, de var jo 
ikke der - såg jo ikke de legene. (...) Det har nok betydd at mamma er 
blitt nærmere knyttet til meg, og redd for at ting skal skje meg. Men 
det er vel noe av den brytningsfasen som man må  igjennom. Men det 
er kanskje vanskeligere når man har et funksjonshemmet barn. Hun 
har nok engstet seg.” Mari 

 

Forholdet mellom barn med funksjonshemming og foreldre blir tett, og 

avhengigheten på mange områder sterkere enn ellers. Bånd har blitt tette 

etter felles dramatiske opplevelser. Alle informantene, unntatt en, har vært 

igjennom lange sykehusopphold, og noen har hatt omfattende operasjoner. 

Saras forteller at foreldrene hennes aldri har overbeskyttet henne, men de 

har bekymret seg og vært nervøse fordi de visste at hun var avhengig av 

hjelp på mange områder. Bekymringen har likevel ikke hindret de i å la 

henne få lov til å gjøre de tingene hun ønsket.  

 

Avhengigheten og de tette bånd gir en ekstra dimensjon i løsrivelses-

prosessen. I tillegg er det slik som Trond og Tora sier, de kan ikke bare 

slenge med døren og gå. Når andre yngre mennesker i opposisjon til foreld-

rene kan rase ut i oppgitthet over foreldrene, er ikke det like enkelt for 

yngre mennesker med bevegelseshemming.  

 

4.5.4 Søsken som inngangsport 

I mitt empiriske materiale fremstår søskenene som en ressurs for infor-

mantene. Alle informantene unntatt en har søsken. To av de har yngre 

søsken, men det er de som har eldre søsken som i størst grad betoner 

søsken som betydningsfulle ressurser i livene deres.  

 

Mari sier at søsteren er hennes beste venn og at hun har hatt stor betydning 

for hvordan hun ser på seg selv. 
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“...søsteren min har gitt meg selvtillit ved å vise meg fram. At jeg skal 
ikke være redd for å vise at jeg er faktisk noe jeg og. Jeg er faktisk 
ganske alright når det kommer et stykke. Hun har alltid snakket om 
meg til sine venner, og de har snakket om meg til sine søsken som ofte 
har vært på min alder, og folk har liksom visst litt om meg. Det at hun 
har vært så åpen om meg har gjort at da har jeg også turt å være åpen 
- for alle ser jo opp til storesøstrene sine.” 

 

De eldre søsknene har fungert som inngangsport til venner og sosialt miljø.  

Geir har to brødre, den ene broren har utviklingshemming. Geir sier at 

siden broren med utviklingshemming krevde så mye oppmerksomhet fra 

foreldrene har den andre broren blitt enda viktigere i livet hans. Store-

broren hadde mye ansvar for Geir i oppveksten, og Geir opplever at de har 

et nært forhold. Broren har tatt han med for å møte venner, sluppet han inn 

i sin verden. Gjennom broren er han blitt interessert i musikk og lært ulike 

alternative musikkmiljøer å kjenne. I tillegg har Geir en kusine som han har 

hatt et nært forhold til og som har fungert som en storesøster. Han sier: 

 

“Vi hadde veldig nær kontakt da jeg var tenåring. Hun ga meg alltid 
positiv respons på ting jeg gjorde, og det var kjempe bra (...) Hun var 
drit kul, og det var selvfølgelig litt status å ha en kusine som henne. 
Hun var over 20 år og dreiv med maling og likte kul musikk og hadde 
litt sånn alternativ leilighet i et hipt strøk...” Geir 

 

Geir opplevde at kusina aksepterte han og inkluderte han i sin verden. Sara 

forteller om en fetter på samme alder som hun er vokst opp sammen med, 

og tilbragt omtrent alle ferier sammen med. Han har introdusert henne for 

sine venner, og har tatt henne med på fester.  Lines to beste venninner er 

jenter som broren har blitt kjent med først og så introdusert for henne. 

Kjæresten er også en som hun er blitt kjent med gjennom med broren.  

 

Jevnaldrende søsken fungerer som en alliert i informantenes fremstilling av 

seg selv som normale. Søsken og annen familie som fettere og kusiner er i 

den situasjon at for dem har alltid den funksjonshemmede vært der, og 

deres opplevelse av dem vil være basert på familiens relasjon til personen 

med funksjonshemmingen. Mari forteller hvordan foreldrene sendte 

søsteren ut med henne som barn for at hun på den måten skulle skli lettere 

inn i jevnaldergruppen, enn om hun hadde mor eller far med seg.  
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For unge funksjonshemmede, som i flyktige møter med andre ofte opplever 

å bli fortolket ut fra stereotype bilder av funksjonshemmede, er det å ha 

noen allierte som introduserer en for gruppen en ressurs i forhold til å bli 

fortolket som noe mer enn funksjonshemmet. Søsken og andre nære 

relasjoner vil ofte være personer som aksepterer dem som likeverdige 

deltakere, og hvor de opplever å være inkludert.    

 

I en undersøkelse fra Oslo finner Johannessen (1987) at yngre funksjons-

hemmede hadde litt hyppigere kontakt med søsken enn ikke-funksjons-

hemmede (Eriksen, Næss & Thorsen 1989:156). Søskenforhold i familier 

hvor en av medlemmene har funksjonshemming er ikke ukomplisert.  I det 

materialet jeg har, og med den problemstilling jeg opererer med, er det ikke 

grunnlag for å gå nærmere inn på dette temaet5, utover en historie fra 

intervjusamtalen med Mari. 

 

“Jeg har et veldig sterkt forhold til søsteren min, vi er jevnaldrende. 
Hun fikk bulimi da hun var veldig ung. Hun vet ikke hvorfor selv, det 
har aldri vært noe svikt i familien. Hun har sagt det veldig klart at det 
er ingen sin skyld. Da jeg fikk vite det så tenkte jeg at det måtte være 
min skyld. Jeg hadde jo fått all oppmerksomheten siden jeg hadde et 
synlig handikap. Det var alltid mye fokus på meg, hvordan jeg hadde 
det.  Ikke så mye fra mamma og pappa. De ga ofte Kari mere 
oppmerksomhet for at hun skulle forstå at de var glad i henne, men at 
jeg behøvde ekstra oppmerksomhet noen ganger. Men vennene de 
spurte ofte hvordan det gikk med meg før de spurte hvordan det gikk 
med henne. Og tanter og onkler har ofte vært ekstra oppmerksomme 
på meg som funksjonshemma. Jeg må jo ha det fælt, jeg som er 
funksjonshemma, og da har ingen andre det fælt... Derfor tenkte jeg at 
det var min skyld.” Mari.   

 

Mari opplever at omgivelsene har gitt henne ekstra oppmerksomhet på 

bekostning av søsteren. Det at hun har funksjonshemming har også preget 

søsterens liv.   

 

Det interessante i denne studien er at søsteren til Mari, sammen med resten 

av familien, fungerer som en alliert i hennes fremstilling av seg selv som en 

fullverdig deltaker. Opplevelsen av å være inkludert og akseptert bidrar til 
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oppbygging av et grunnlag som gir de ressurser til å mestre utfordringer 

på arenaer i samfunnet hvor de blir konfrontert med mere stereotype 

oppfatninger.  

 

4.5.5 Venner som allierte  

Mine informanter gir et bilde av ha nære venner og god kontakt med 

jevnaldrende. Likevel formidler de alle at de i perioder har opplevd å bli 

utestengt fra jevnaldergruppen, spesielt i grunnskolen forteller flere at de i 

perioder har opplevd å være isolert fra det sosiale fellesskapet.  Det er også 

gjennomgående at få av vennskapsrelasjonene har sin basis i forhold 

etablert gjennom barne- eller ungdomsskole.  

 

“Jeg passet ikke inn på ungdomsskolen. (...) I ungdomsårene så dreier 
det seg egentlig ikke så mye om hva andre mennesker er, men hvor du 
selv står. Det er veldig lett å snu seg mot mengden og gå dit. (...) 
Ungdomsskolen var en ganske destruktiv periode. Det var virkelig 
sånn, jeg ble ikke så veldig mye mobbet, men jeg var alltid utenfor. 
Utenfor det store sosiale fellesskapet. Og der har jeg da søkt andre 
instanser, og det var avgjørende.” Geir 

 

Flere av de andre informanten oppleve ungdomsskolen, noen også barne-

skolen, som en problematisk periode. De opplevde at det var strevsomt å 

komme inn og bli en del av fellesskapet. Grue (2001) peker også på at 

informantene i hans materiale beskriver ungdomsskolen som en vanskelig 

periode. Han trekker frem at når de starter på ungdomsskolen utvides elev-

enes aksjonsradius, det blir vanligere å gjøre ting utenfor skolen, dra til 

byen osv. Samtidig med dette blir de sosiale nettverkene tettere enn i 

barneskolen (Grue 2001:78).  Dette bildet samsvarer med Toras beskrivelse 

av ungdomsskoleperioden, hun kunne aldri være med når de andre på 

impuls fant ut at de skulle dra til byen, eller gå på kino.  

  

Geir hadde en kamerat på skolen som også hadde funksjonshemming, i til-

legg til at han etterhvert fikk flere jentevenner på skolen. Han opplevde at 

det var lettere å bryte igjennom til jentene. Men som Geir sier, det avgjør-

ende var at han etablerte et sosialt nettverk et annet sted.  

                                                                                                                                        
5 Jfr. Holmsen & Ulseth (1987): Barn med funksjonshemmede søsken. Oslo: Tiden. 
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“Når en går i 7. klasse så er det slik at dersom du ikke kan henge med 
så får du heller ikke være med. Da er man veldig mye i fysisk 
aktivitet, på gymnaset er det mer at man sitter mer i ro og snakker, 
man har ikke så mye behov for fysisk utfoldelse lenger...”Mari 

  

På videregående skole og folkehøgskoleopphold har flere av informantene 

etablert nærmere vennskapsrelasjoner til klassekamerater enn tidligere. 

Samværsformen endrer seg med alder, samtidig som Tora nok har et poeng 

når hun sier at når de begynner på videregående skole er klassekameratene 

også blitt mer modne.   

 

Alle informantene sier at de har en til to nære venner, men flere venner 

som de er sammen med. Mange av vennskapene er etablert gjennom andre 

intime relasjoner, som søsken eller annen familie, gjennom avlastnings-

tilbud eller arrangementer og turer i regi av funksjonshemmedes organis-

asjoner. En av informantene skiller seg ut ved å ha mange venner etablert 

gjennom deltakelse i politiske ungdomsorganisasjoner.  

 

Vennene fremstår som allierte i forhold til fremstilling av seg selv som 

normale. Som tidligere beskrevet opplever ikke informantene at funksjons-

hemmingen er betydningsfull når de er sammen med venner. Flere av dem 

er opptatt av fremheve at det er gjensidighet i relasjonen, at de også stiller 

opp for sine venner og at det er like ofte vennene som tar kontakt med 

dem. Mari beskriver hvordan vennene stiller opp i situasjoner ute blant 

fremmede mennesker, og bidrar til å dempe ubehagelige reaksjoner. 

 

Undersøkelsen “Jeg må jo egentlig være fornøyd” konkluderer med at 

unge funksjonshemmede i intervjumaterialet hadde en vennekontakt som 

ikke avvek fra det som er vanlig for deres aldersgruppe og denne type 

bosted (Eriksen, Næss & Thorsen 1989:160).  En nyere undersøkelse viser 

også at vennskapsmønsteret er stort sett det samme for funksjonshemmet 

som for ikke-funksjonshemmet ungdom. En forskjell er et vennenett-

verkene  generelt er noe mindre for funksjonshemmet, enn for ikke-

funksjonshemmet ungdom. Samværshyppigheten med jevnaldrende er 

omtrent den samme. (Grue 1999: 94-101).  
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Dette bilde harmonerer med det inntrykket som mine informanter for-

midler. De fleste av informantene oppgir å ha gode og nære forhold til en 

eller flere venner. Venner er betydningsfullt for yngre mennesker, det er 

status. Flere av informantene er opptatt av å presisere at vennene er viktige 

for dem, og som pekt på tidligere er det viktig å unngå å bli oppfattet som 

ensom og kontaktsøkende. I forhold til fremstilling av seg selv er det 

betydningsfullt å ha venner som finner det verdifullt å være sammen med 

en. For unge bevegelseshemmede, som ofte opplever utestenging og hindr-

inger på grunn av funksjonshemmingen, er det viktig å ha et kontaktnett av 

jevnaldrende hvor de opplever å være inkludert. 

 

4.5.6 Foran og bak scenen 

“Jeg har et veldig godt forhold til foreldrene mine og kan snakke med 
de om det meste. Men vi har vært så pass tett på hverandre i 
oppveksten at det kan jo lett bli litt for mye av det gode. Vi hakker litt 
på hverandre innimellom. Etter som jeg er blitt eldre så snakker jeg 
mer med venner om personlige ting, men jeg er ikke redd for å snakke 
med foreldrene mine.” Sara 

 

Dette kapittelet startet med informantenes forhold til foreldrene. Grue 

(1999) sier at en av årsakene til at overbeskytting ikke ser ut til å ha noen 

konsekvenser for ikke-funksjonshemmets ungdoms selvbilde, kan være at 

de etterhvert får større fotfeste i jevnaldergruppen. For mine informanter 

blir jevnaldergruppen viktigere som samtalepartnere ettersom de blir eldre.  

 

Det finnes temaer som de ikke diskuterer med alle vennene. Utfordringer 

og erfaringer knyttet til funksjonshemmingen blir generelt ikke samtalt om 

med venner som ikke selv har funksjonshemming. Som pekt på tidligere er 

det viktig å tone ned funksjonshemmingen, også i forhold til venner, for å 

fremheve at en er en likeverdig deltaker. Sara sier at selv om det er naturlig 

å ha flest venner uten funksjonshemming så har hun mange venner med 

funksjonshemming, og er glad for det. Det finnes erfaringer og problem-

stillinger som de mener at en må ha funksjonshemming for å forstå. Flere 

nevner utfordringer i forhold til trapper og tilgjengelighet generelt. Tora er 

opptatt av å ha noen som hun slipper å forklare at det finnes ting hun ikke 
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kan være med på.  

 

“Den personen jeg bruker mest tid på utenom skolen, er ei jente som 
har omtrent de samme interessene som meg. I tillegg sitter hun i 
rullestol og har litt av de samme erfaringene som meg. (...) Jeg føler at 
i tillegg til at hun digger å spille boccia så vet hun også hvordan det er 
å være rullestolbruker, jeg trenger ikke be henne om å finne på noe 
som jeg også kan være med på. Der blir det jo sånn. Eller hun foreslår 
jo ikke noe jeg ikke kan være med på.” Tora 

 

Grue (2001) skildrer hvordan barn og ungdom med funksjonshemming i 

samvær med ikke-funksjonshemmede lett kan komme til å betrakte seg 

selv med de andres blikk, og på den måten hele tiden bli minnet om sin 

egen forskjellighet. I samvær med andre med funksjonshemming bidrar de 

andres blikk til opplevelse av likhet. Et resultat av dette kan være at 

funksjonshemmede i slike sammenhenger blir mindre bevisst sin egen 

funksjonshemming. Grue finner at hans informanter har hatt tilknytning til 

begge miljøer. De har både vært tilknyttet miljøer hvor funksjonshem-

mingen ikke representerer en annerledeshet, samtidig som de har vært 

knyttet til det store jevnalderfellesskapet, hovedsakelig gjennom skolen 

(Grue 2001:98-99).  

 

Dette samsvarer med historiene til mine informanter. De har alle venner 

med funksjonshemming, i oppveksten har de vært på avlastningshelger, 

kurs og sommerleirer sammen med andre funksjonshemmede. Samtidig 

skildrer de en hverdag som hovedsakelig er preget av samvær med ikke-

funksjonshemmede, eller med både funksjonshemmede og ikke-funksjons-

hemmede.  Som jeg har beskrevet tidligere har informantene et ambivalent 

forhold til andre funksjonshemmede, samtidig er andre funksjons-

hemmede også betydningsfulle. Alle informantene sier at det finnes temaer 

som de ville velge å snakke med en venn med funksjonshemming om, 

dersom de skulle snakke med noen om det. 

 

Det finnes områder som anses som så private at de ikke kan deles, og som 

for noen virker begrensende for intime relasjoner. 

  

“Hvis du tenker på det seksuelle planet så blir det jo noe annet med en 
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som er funksjonshemmet, i forbindelse med dogåing og at jeg f.eks. 
har bleier. Det er ikke sånn som jeg snakker med folk om, hvis jeg 
skulle gjøre det ville det være med de helt intime vennene, helst noen 
med funksjonshemming, og jeg liker ikke å snakke med dem en gang. 
Jeg tror kanskje det er det verste for de fleste med ryggmargsbrokk, 
det er egentlig det med bleiene.” Sara 

 

Det er et skille mellom hvem informantene slipper inn bak fasaden, og 

hvem som slippes nært på, men ikke bak. Goffmans teatermetafor foran og 

bak scenen kan illustrere dette (Goffman 1992:97). Mange av vennskaps-

relasjonene kan betegnes som å foregå foran scenen.  Bekymringer og erfar-

inger relatert til funksjonshemmingen deles ikke med disse vennene. Det er 

kun de mest intime vennene som slippes inn bak fasaden, og som inform-

antene mener at de kan ta opp intime spørsmål relatert til funksjons-

hemmingen.  

 

Nære familierelasjoner, spesielt foreldrene, synes å være sluppet inn bak 

scenen. De får tilgang til alle deler av deres erfaringer. Informantene skaper 

et inntrykk av at de har et åpent forhold til foreldrene, og at erfaringer 

knyttet til funksjonshemmingen deles åpent med dem. Foreldrene har alltid 

vært delaktig i de utfordringene som funksjonshemmingen gir, og som Sara 

sier om moren, hun vet hva det dreier seg om. 

 

“Jeg var i Russland; dra aldri til Russland om du har funksjons-
hemming! Det var forferdelig. Jeg dro med folkehøgskolen. Jeg kom 
ikke inn på toalettet på hotellet, det var utilgjengelig og brostein 
overalt, alt var vanskelig. Og dårlig mat! Jeg har aldri savnet mamma 
så mye, det er enklere med henne tross alt; enklere å få hjelp, hun 
skjønner det, kjenner meg og vet hvordan det er.” Sara  

 

 Søsken gis også tilgang bak scenen. Venner med funksjonshemming ser ut 

til i stor grad å være sluppet bak scenen i erfaringer knyttet til funksjons-

hemmingen, selv om Line presiserer at de er jo “ikke en syte klubb, de 

snakker jo mest om vanlige ting”.  

 

4.5.7 Oppsummering 

Gjennom sosialiseringen har foreldrene gitt informantene et grunnlag for 

mestring ved å bygge opp en opplevelse hos informantene av at de er 
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verdifulle og likeverdige deltakere. Denne selvforståelsen kan fungere som 

et filter mot utfordringer funksjonshemmingen kan gi i møte med andre.  

  

Familie og venner fungerer som allierte i informantenes fremstilling av seg 

selv som likeverdige deltakere, dels gjennom å gi de tilbakemelding på et 

bredt spekter av seg selv, men også som allierte i form av å støtte opp og 

åpne dører i forhold til andre mennesker.  

 

Ikke alle nære relasjoner er invitert bak scenen til informantene. Foreldre og 

til en viss grad søsken ser ut til å være de eneste som i størst grad slipper 

inn bak scenen, hvor informantene slapper av og deler også de erfaringer 

som er relatert til funksjonshemmingen. Intime venner slipper inn i særlige 

tilfeller, spesielt dersom de selv har funksjonshemming selv.  

 

I dette kapittelet har jeg satt fokus på personlige faktorer som påvirker 

informantenes forståelse av seg selv, deres forvaltning av identitet og 

mestring. Slike personlige faktorer er oppdragelse, opplevelse av aksept, 

forhold til søsken og venner.  

4.6 Mestring, konstruksjon og forvaltning av sosial 
identitet 
 

I dette kapittelet oppsummeres funnene fra den empiriske analysen. 

Oppsummering ses i forhold til den modell for analysen som ble lansert i 

kap. 2.5, og som er gjengitt under. De mest markerte pilene representerer 

de sammenhengene som har vært vektlagt i analysen, og som er de 

fokuserte sammenhenger i denne studien.  
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4.6.1 Samfunnsmessige forhold gjenspeiler seg i personlige forhold 

Vi har sett foran hvordan samfunnsmessige forhold påvirker personlige 

forhold:  30 år med normaliseringsideologi har befestet seg i informantenes 

selvfortsåelse. De anser seg selv som ”normale” og likeverdige deltakere; 

normaliteten tas for gitt. Den offisielle politikk gjenspeiler seg i individuelle 

ordninger som har som hensikt å kompensere for funksjonshemmingen, 

eller gjøre samfunnsdeltakelse og likestilling mulig. Eksempel på slike 

ordninger er velferdsordninger, finansielle ordninger, tekniske hjelpe-

midler, transportordninger og assistenter. 

 

4.6.2 De samfunnsmessige forhold 

Identiteten som normal er likevel en skjør identitet fordi den hele tiden blir 

utfordret av omgivelsene i form av en stigmadiskurs om funksjons-

hemmede (Grue 2001). I møte med andre opplever informantene ofte at 

deres synlige annerledeshet oppfattes og fortolkes på en slik måte at de 

ikke blir akseptert som likeverdige deltakere. Den synlige funksjons-

hemming medfører utfordringer som må mestres. 

 

Alle informantene har opplevd stigmatisering. Det ene kjennetegnet, 

funksjonshemmingen, er dominerende for de forventninger som rettes mot 

personen, og det har blitt gjort gjeldene for personen som helhet. Disse 

forventningene er ofte basert på bilde av funksjonshemmede som gruppe; 

funksjonshemming som en meningsbærende kategori. I analysen har vi sett 

eksempler på at informantene har opplevd at de er blitt utestengt fra sosialt 

fellesskap, ikke blitt tatt på alvor eller akseptert som likeverdige deltakere, 

at de har blitt tilskrevet andre funksjonshemminger som f.eks. utviklings-

hemming, samt at andre menneskers usikkerhet har skapt avstand mellom 

dem og de andre.  

 

I den teoretiske gjennomgang av Goffmans stimateori (jfr. kap. 2.2) ble det 

stilt spørsmål om funksjonshemming nødvendigvis er diskrediterende. Den 

empiriske analyse gir ikke et entydig svar på dette. Informantene har hatt 

opplevelser, f.eks. avvisning fra jevnaldrende i ungdomsskolen, som har 

vært klart diskrediterende. Samtidig har noen av opplevelsene med 
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eksempelvis lærere i skolen kanskje mer vært et tegn på at lærerne ikke vet 

hvordan de skal forholde seg til elever med funksjonshemming, eller 

uttrykk for et ønske om å ta hensyn til at funksjonshemming gir noen 

ekstra utfordringer. Uansett opplever  informantene det diskrediterende, 

de opplever at funksjonshemmingen gis en betydning som ekskluderer 

dem som likeverdige deltakere. En stigmadiskurs om funksjonshemmede 

fungerer uavhengig av om funksjonshemming som stigma i utgangs-

punktet vurderes diskrediterende eller ikke.  

 

Som en reaksjon på omgivelsenes utfordring av deres selvforståelse, eller 

identitet som normal, lanserer informanten en alternativ normalitets-

diskurs: En heterogen normalitetsdiskurs hvor funksjonshemming kun er 

en annerledesdimensjon i et heterogent samfunn, ikke et avvik. Denne 

diskurs minner sterkt om den likestillingsdiskurs funksjonshemmedes 

organisasjoner hevder.  

 

De samfunnsmessige forhold består altså av en offisiell integreringsdiskurs 

parallelt med en stigmadiskurs og en heterogen normalitetsdiskurs. De 

samfunnsmessige forhold omfatter også den fysiske utforming av sam-

funnet som trapper og manglende tilgjengelighet til offentlig kollektiv tran-

sport. I den empiriske analyse har det blitt pekt på hvordan f.eks. en egen 

transportordning for funksjonshemmede fungerer som et stigmategn. De 

samfunnsmessige forhold som er skissert overfor kan sies å utgjøre 

samfunnets konstruksjon av funksjonshemming.     

 

4.6.3 Personlige forhold 

Den tydeligste faktor under personlige forhold er den store grad av refle-

ksiv bevissthet hos informanten i forhold til egen funksjonshemming og 

dens betydning.  Denne refleksive bevissthet fører til at informantene er i 

stand til å konstruere ulike mestringsstrategier for å avlede oppmerksom-

heten fra funksjonshemmingen, og bryte igjennom omgivelsenes stereotype 

oppfatning av funksjonshemmede. Et eksempel er  en av informantene som 

på restaurant setter seg i en vanlig stol for å usynliggjøre tegnet på funksjo-

nshemming. Denne strategiene er bygger på en refleksiv bevissthet om at 
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rullestolen ofte blir et kjennetegn som skygger for alle hennes særtrekk og 

egenskaper. 

 

Den refleksive bevissthet er basert på informantenes evne til å se seg selv i 

lys av omgivelsene, sette seg i de andres sted. Informantene har i hovedsak 

opplevd den samme hverdagsvirkelighet som alle andre. Det betyr at de 

har internalisert samfunnets normer og verdier, de har blitt sosialisert i 

relasjon til den samme virkelighet som andre jevnaldrende. Dette medfører 

at de er i stand til å forutse og danne seg forestillinger om andres reaksjo-

ner på egen funksjonshemming. Dette kunne lede til å tro at informantene 

har en stigmaidentitet, det Goffman betegner som en avvikende sosial 

identitet (spoiled identity) (Goffman 1975). Dette er ikke uten videre tilfelle. 

Informantene anser seg selv som normale, og hevder en identitet som 

normal og likeverdig deltaker.  

 

Som tidligere beskrevet har integreringsideologien befestet seg i personlige 

forhold. Et annet viktig moment er at foreldre gjennom sin oppdragelse har 

bygd opp en selvforståelse hos informantene som normale og likeverdige 

deltakere. I den empiriske analysen er dette betegnet som at de har bygd 

opp et grunnlag for mestring.  Forholdet til venner og familie bidrar til å 

styrke denne selvforståelsen, som fungerer som et filter mot ubehagelige 

reaksjoner fra omgivelsene. Den empiriske analysen viser at funksjons-

hemmingen har mindre betydning i nære personlige kontakter. I relasjon til 

familie og venner får informantene tilbakemeldinger på et mer mangfoldig 

spekter av sin person. Vennskap er betydningsfullt. For informantene er 

det ekstra viktig fordi vennskapsrelasjonene bidrar til å styrke en skjør 

identitet som normal.  

 

Informantene har også kontakt med andre funksjonshemmede. Samtidig 

som de, for å understreke egen normalitet, er opptatt av å markere distanse 

til andre funksjonshemmede som gruppe, er venner med funksjons-

hemming blant de veldig få som informantene opplever at de kan diskutere 

utfordringer og erfaringer relatert til funksjonshemmingen med. 
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Andre personlige forhold som er viktige for informantenes forvaltning av 

sosial identitet er den følelsesmessige bearbeiding av utfordringer fra om-

givelsene, den følelsesfokuserte mestring. Den empiriske analyse har pekt 

på hvordan informantene velger å bruke en alternativ normalitetsdiskurs 

når selvforståelsen trues, og definerer problemet som å ligge hos 

omgivelsene, ikke hos dem. Vanlige virkemidler er ironisering og latterlig-

gjøring.  

 

Personlige forhold påvirker hvordan informantene velger å forvalte sin 

sosiale identitet, på samme måte er de personlige forhold i stor grad basert 

på erfaringer gjennom forvaltning av sosial identitet i møte med andre.  

 

4.6.4 Forvaltning av sosial identitet, mestring og konstruksjon 

Forvaltning av sosial identitet er et refleksivt prosjekt. Informantene har 

høy bevissthet om den sosiale konstruksjon av funksjonshemming. Hvor-

dan informantene velger å fremstå er basert på en bevisst refleksjon 

omkring det at de har funksjonshemming, den sosiale konstruksjon av 

funksjonshemming og forestillinger om omgivelsenes reaksjon på denne. 

 

I den empiriske analyse ble det pekt på at informantene må forvalte sin 

sosiale identitet på en slik måte at de mestrer de påkjenninger det gir å ha 

en synlig annerledeshet i møte med omgivelsene. Ulike mestringsstrategier 

er grunnlag for å konstruere en sosial identitet som fremhever den de øns-

ker å være. Deres konstruksjon av sosial identitet er et trekk i forhandling 

om hvilken betydning funksjonshemmingen skal ha i situasjonen. De 

konstruerer et bilde av seg selv, men samtidig også av funksjonshemming 

og normalitet.  

 

 Funksjonshemmingen forsøkes skilt ut av informantene som et fenomen 

som oppstår i møte mellom dem og omgivelsene. Den er ikke en egenskap 

ved dem som person. Informantene benytter ulike mestringsstrategier for å 

bryte igjennom de forestillingene funksjonshemmingen skaper og kons-

truere et eget bilde. Felles for alle strategiene er ønsket om å tone ned 

funksjonshemmingen for å fremheve de ordinære sidene av seg selv og 
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markere tilhørighet til andre kategorier som jevnaldergruppen, kjønn, 

fritidsinteresser. Mestringsstrategier er f.eks. å være aktiv i forhold til å ta 

kontakt med andre og benytte sin verbale kompetanse. I den empiriske 

analysen er det pekt på at også kroppen trekkes inn i dette refleksive 

prosjekt. Klær og utseende benyttes som rekvisitter for å signalisere hvem 

man er. Det pekes  på at informantene mener at klær og utseende er ekstra 

viktig siden de er funksjonshemmede. Gjennom klærne signaliserer de 

tilhørighet til jevnaldergruppen. Analysen viser hvordan kvinnene søker 

stor grad av konformitet gjennom sitt utseende og klær, de vil ikke skille 

seg ut som unormale. Mennene er mer opptatt av å benytte klær til å 

signalisere tilhørighet til grupperinger de identifiserer seg med.  

 

4.6.5 Forvaltning av sosial identitet påvirker samfunnet 

Informantenes forvaltning av sosial identitet, hvordan de mestrer 

omgivelsenes utfordringer og konstruerer sin sosiale identitet, utfordrer de 

samfunnsmessige rammer: Informantenes lansering av en mer heterogen 

normalitetsforståelse utfordrer de hegemoniske diskurser om funksjons-

hemmede. Selvsagt utfordrer den stigmadiskursen, men den utfordrer også 

den offisielle integreringsdiskurs fordi den indirekte krever mer universelle 

ordninger. Samtidig ligger det innebygd i denne diskursen et krav om 

større tilrettelegging for deltakelse, og større kontroll over tjenestene.  

Informantene opponerer mot et system hvor de må overfokusere 

funksjonshemmingen for å få tilgang til tjenestene.  

 

Det finnes arenaer hvor informantene er nødt til å konstruerer en 

“funksjonshemmet” sosial identitet. I møte med hjelpeapparatet, eksempel-

vis trygdekontor, sosialtjeneste og hjelpemiddelsentral, må de vektlegge 

funksjonshemmingen for å få tilgang til de tjenester de har behov for.   

 

Gjennom konstruksjon av sosial identitet er informantene med på å påvirke 

omgivelsenes bilde av kategorien funksjonshemmede. Den empiriske 

analyse har vist at ved kjennskap og samvær over tid mister funksjonshem-

mingen sin betydning som stigma, og informantene blir fortolket mer på 

bakgrunn av sine egenskaper og andre kjennetegn. Økt deltakelse og syn-
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liggjøring av funksjonshemmede vil påvirke samfunnets fortolkning av 

funksjonshemmede som gruppe. En av informantene vektlegger betyd-

ningen av at det har gått andre elever med funksjonshemming på den 

videregående skolen hvor hun går. Kjennskap til elever med funksjons-

hemming har påvirket lærernes holdninger. Informanten opplever at hun 

blir behandlet som en likeverdig deltaker av både lærere og elever.   

 

Den offisielle diskurs om funksjonshemmede bygger på integreringsideo-

logien og en målsetting om full deltakelse og likestilling. I den empiriske 

analysen vises det likevel et sterkt kulturelt etterslep i holdninger til 

funksjonshemmede. Det hersker fortsatt en stigmadiskurs. De funksjons-

hemmede selv presenterer en likeverdighetsdiskurs, eller en mer heterogen 

normalietsdiskurs som del av sin kamp for å bli akseptert som likeverdige 

deltakere.  
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5. AVSLUTNING 
 

Flere arenaer for samfunnsmessig deltakelse er åpnet opp for funksjons-

hemmede de siste ti-årene, men samtidig lever de i et samfunn med vekt-

legging av individets personlige ansvar for selvaktualisering og til å lykkes. 

Samfunnet har sterkt fokus på utseende og kropp, og evne til å vise hvem 

en er gjennom fysisk fremstilling og livsstil. Høymoderniteten åpner for 

større mulighet for individet til selv å konstruere hvem en ønsker å være; 

til selvaktualisering, men den skaper også forskjeller, utstøting og margi-

nalisering. Mulighetene til selvaktualisering er ikke like for alle. En 

konstruktivistisk tilnærming har vært nyttig i denne studien. Men det må  

ikke glemmes at den funksjonshemmede dagligliv omfatter faktiske 

realiteter. Informantene er rullestolbrukere og rullestolen lar seg ikke 

konstruere bort, og lammelsene kan ikke fjernes på en av de etterhvert 

mange medisinske klinikker for manipulering av kropp.  

 

Samtidig åpner det moderne flerkulturelle samfunn for en større toleranse 

for individuelt mangfold. Bevegelseshemming medfører en forskjellighet i 

et samfunn av gående. Utfordringen for funksjonshemmede er å reise en 

motdiskurs til en hegemonisk diskurs hvor funksjonshemming fungerer 

som et stigma.  

 

Informantene i denne studien bruker en heterogen normalitetsdiskurs for å 

fremheve at de er likeverdige deltakere. På mange måter kan dette sees 

som et forsøk på å få aksept som likeverdige deltakere, men med 

funksjonshemming. Dette er den samme diskurs som kommer til uttrykk 

fra funksjonshemmedes organisasjoner. En diskurs om funksjonshemmede 

som fullverdige samfunnsborgere og som mobiliserer mot segregering og 

diskriminering (Handikapnytt nr. 8, 2000).   

 

Innledningsvis refererte jeg til medlemmer av Norges Handikapforbunds 

Ungdom som aksjonerte for tilgang til Oslo Sporveiers kollektivtilbud. 
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Segregeringen av funksjonshemmede foregår fortsatt i form av manglende 

tilgjengelighet til det vanlige kollektivtilbudet, til skolebygg, kafeer og 

restauranter, til arbeidsmarkedet. Samfunnet er ikke tilrettelagt for at 

funksjonshemmede kan delta som likeverdige samfunnsborgere på alle 

områder. Utilstrekkelige tilrettelegging kan sees som en samfunnsmessig 

konservering av stereotype oppfatninger av funksjonshemmede.  

 

Funn fra den empiriske analysen kan tyde på at funksjonshemmedes tilste-

deværelse på de samme arenaer som andre og aktive deltakelse i samfun-

net vil bidra til at funksjonshemming mister sin betydning som stigma. Jo 

flere ulike posisjoner funksjonshemmede innehar, jo flere arenaer som 

åpnes opp, jo vanskeligere vil det være å opprettholde stereotypiene om 

funksjonshemmede som gruppe. En politisk målsetting om full deltakelse 

bør derfor rettes inn mot å slippe funksjonshemmede til. Integreringens 

barn kjemper ikke for integrering, men for inkludering.  
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