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Abstrakt 

Studien syftade till att skapa en ökad förståelse för upplevelser och reflektioner av identitet 

och identitetsskapande hos personer med funktionsnedsättning. Studien tillämpade en 

intervjumetod där sju deltagare som levde med funktionsnedsättning tillfrågades om 

upplevelsen av den egna identiteten och identitetsskapandet utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide. Det insamlade intervjumaterialet bearbetades genom tematisk innehållsanalys 

genom vilken fem huvudkategorier identifierades som ämnade svara mot studiens syfte. 

Analysprocessen resulterade i fem beskrivande kategorier namngivna utifrån deltagarnas 

beskrivningar av den egna identiteten och identitetsskapandet. Resultatet utjordes av 

kategorierna kontroll, kamp, förändring, flytande tillhörighet och acceptans. De funna 

kategorierna resulterade i en möjlig tolkning av studiens slutsats. Genom de fem kategorierna 

gick att se en utvecklingskedja beskrivandes deltagarnas faser av förståelse för den egna 

identiteten samt skapandet av identiteten. Kategorierna visade på en samverkan genom vilken 

det gick att uttyda ett utvecklings och upplevelsemönster hos deltagarna.    
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Abstract 

 
The purpose of this study was to explore and create an enhanced understanding for identity 

experiences and reflections and the development of identity in individuals with disabilities. 

Using a semi-structured interview guide, the study applied a method of interviewing where 

seven participants, all living with disabilities, was asked about the experiences of their own 

identity and the creation of it. The interview data was processed through thematic content 

analysis, through which five categories was identified and intended to meet the purpose of the 

study. The analysis process resulted in five descriptive categories, named by the participants 

descriptions of their own identity and the creation of it. The result was composed of the 

categories control, struggle, change, unclear affiliation and acceptance.  
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Förord  

Genom min studietid har tillfällen av oro och ängslan inför det slutgiltiga examensarbetet 

drabbat mig och gjort sig påmint genom ofrånkomliga stresskänslor. I möten med studenter 

eller andra personer med insikt i studielivet har en tilldelats en tröstande klapp på axeln och 

medlidande ord inför den väntande utmaningen. Upplevelsen av detta examensarbete har i 

motsats till detta varit otroligt berikande och lärorikt. Detta har jag att tacka samtliga av 

studiens deltagare för. Jag vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare som så generöst delat 

med sig av intressanta, kloka och tankeväckande berättelser. Tack.      
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INTRODUKTION 

  

Människors intresse för att besvara frågan vem är jag tar upp en viktig plats hos den enskilde 

individen i dennes sökande efter förståelse för den egna existensen. Människans behov av 

samhörighet med andra, en roll och plats i ett sammanhang är betydande för vårt välmående 

och funktion. Samhällsutvecklingen med krav på ökad flexibilitet, individualitet, prestation 

och mål om framgång driver människor till att utnyttja sin fulla kapacitet av att vara just 

människa. Svedberg (2009) menar att människans förmåga att forma sin identitet sätts på 

prov i ett mer fragmenterat samhälle som allt mer saknar traditionella, tydliga sociala 

grupperingar.  Möjligheten att i en intensiv livsföring definiera sin identitet  kan i dagens 

rörliga samhälle tänkas vara ett svårt uppdrag. Ett mer uppluckrat socialt klimat utmanar 

individen i dennes sökande efter att finna stöd för skapandet av sin identitet  Svedberg (2009) 

betonar vikten av att individen förmår skapa och hitta sin identitet i ett allt mer flytande 

samhällsklimat.  

 Mot bakgrund av verklighetsbilden av människors många variationer av egenskaper 

och förutsättningar blir det intressant att söka ökad förståelse för hur identitetsskapandet tar 

sig uttryck hos personer som lever med funktionsnedsättning. Hur reflekterar personer med 

funktionsnedsättning kring sin identitet och upplevelsen av identitetsskapande? Utifrån 

perspektivet av ett individualistiskt samhälle i konstant rörelse med mål om att utvecklas och 

förbättras blir det värdefullt att skapa ökad förståelse för hur gruppen av personer som lever 

med funktionsnedsättning uppfattar och upplever sin identitet.    

 

 Funktionsnedsättning 

Socialstyrelsens (2007) rekommendationer kring användandet av termen 

funktionsnedsättning definierar begreppet genom följande beskrivning "Nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga." Vidare redogör Socialstyrelsen mer 

ingående för innebörden av begreppet genom beskrivningen "En funktionsnedsättning kan 

uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad 

skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående 

natur". 

  Begreppet funktionsnedsättning följs naturligt upp av begreppet funktionshinder som 

enligt Grönvik och Ström (2008) skapar en relation mellan samhällets struktur och 

konstruktion och individens funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår först då individen 

upplever sig hindrad och begränsad i sin delaktighet och tillgänglighet på grund av en 



  
 

6 

 

samhällskonstruktion som inskränker på individens funktionsförmåga. Individen saknar 

förmåga att agera och fungera utifrån sina förutsättningar vilket gör denne funktionshindrad. 

Grönvik och Ström (2008) resonerar kring förhållandet mellan de två begreppen för 

betydelsen hos den enskilde individen. Individens definition av sig själv som funktionsnedsatt 

bidrar till dennes självuppfattning och självbeskrivning som en del av samhället. Oavsett 

funktionsförmåga och variation blir individen jämställd andra utan funktionsnedsättning. 

Individens definition av sig själv som funktionshindrad åsyftar istället till dennes 

självuppfattning som exkluderad och avvikande. Överensstämmande betonar Ridolfo (2011) 

innebörden för huruvida en individ definierar sig som funktionshindrad eller funktionsnedsatt 

i dennes uppfattning av sin identitet. Resultatet visade att sociala och miljömässigt 

konstruerade barriärer har en viktig inverkan över om individen identifierar och skapar en 

identitet utifrån att hen upplever sig som funktionshindrad. Erfarenheter av sociala 

begränsningar visade däremot ha en större inverkan på om individen hävdade sin identitet 

utifrån begreppet funktionshindrad (Ridolfo, 2011).        

 

 Identitet 

Hogg och Cooper (2003) beskriver hur människans identitet kan betraktas uppstå ur två 

lägen, genom personlig och social identitet. För att förstå människans jag och vad som 

utmärker den enskilde individen  krävs en förståelse för hur olika kontext inverkar över en 

persons olika identiteter (Crisp & Turner,  2010). Människans beteende, tankar och känslor 

uppstår genom hennes organisering av sin omvärld genom vilka organisationer hon formar 

sina olika identiteter som står i förhållande till varandra. I förståelsen för människans 

beteende blir det avgörande att placera hennes många identiteter utifrån vilken kontext hon 

befinner sig inom för att kunna peka på vilken identitet som är mest framträdande (Crisp & 

Turner, 2010).  I sin studie redogör Marcia (2002) för resultatet som lett fram till en teori 

kring individens utveckling av sin identitet. Enligt Marcia (2002) har individens upplevelse 

av den egna identiteten ett betydande ursprung i vilka beslut och engagemang en person antar 

beträffande sina personliga och sociala egenskaper. En välutvecklad identitet bidrar till 

individens känsla av och förståelse för sina styrkor, svagheter och unikhet. Personer med en 

sämre utvecklad identitet saknar  istället en förståelse för det egna jaget(Marcia, 2002). De 

två infallsvinklarna av förståelse för vilket sammanhang individen befinner sig inom men 

också hur pass utvecklad dennes identitet är lägger en grund för iakttagelsen och förståelsen 

för människans identitet.       
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  Personlig identitet 

Människans personliga identitet kan betraktas uppstå ur tre representativa skillnader mellan 

hur individens uppfattning av sitt jag. Crisp och Turner (2010) beskriver hur individen formar 

en medvetenhet av sig själv genom upplevelsen av sitt nuvarande jag “The actuall self”, 

individens idealiska uppfattning om jaget “The ideal self” och individens uppfattning om hur 

en tror andra personer tycker en borde vara “The ought self”.Genom de tre nivåerna av 

självuppfattning besitter individen ett slags schema genom vilket hon bildar sig en 

uppfattning om sin personliga identitet. Människans personliga identitet bottnar i individens 

personlighetsegenskaper, karaktärsdrag och interpersonella relationer. Människans “ideal 

self” refererar till individens förhoppning och önskan om hur hon verkligen vill vara.      

Denna självuppfattning uppstår ur egenskaper, karaktärsdrag och kvaliteter som individen 

önskar besitta. Människans “ought self” som beskriver individens tankar om hur hon borde 

vara uppstår ur egenskaper och karaktärsdrag med ursprung i upplevelser av ansvar, plikt och 

skyldighet (Crisp & Turner, 2010). Enligt Crisp och Turner (2010) strävar människan mot att 

få det nuvarande, faktiska, jaget att samverka med självuppfattningen om ens borde och ideal 

av mer vägledande karaktär. Människan riskerar att uppleva ett känslomässigt obehag om de 

två vägledande självuppfattningarna avviker för mycket från den faktiska självuppfattningen.   

 

  Social identitet 

 Crisp och Turner (2010) beskriver hur människans identitet också kan betraktas ur ett socialt 

perspektiv. Denna identifikation visar sig genom hur människor starkt tenderar att 

kategorisera omständigheter, händelser, andra människor och sig själv i  meningsfulla och 

vägledande kategorier som skapar sätt för oss att bedöma, organisera och tydliggöra vår 

omvärld.  Genom att kategorisera oss utifrån vilka grupper vi tillhör,anser oss tillhöra eller 

önskar tillhöra skapar vi oss en viktig social identitet (Christensen, 2004). Genom ett 

medlemskap till en grupp definierar, analyserar och bedömer individen sig själv utifrån 

vilken grupp denne tillhör. Gruppen förser individen med flera kollektiva självbilder, en 

social identitet, denna identitet kan variera i antal beroende på hur många grupper som 

individen anser sig tillhöra (Hogg & Cooper, 2003).  Hogg och Cooper (2003) definierar 

begreppet grupp genom att två eller fler individer psykologiskt definierar och utvärderar sig 

själva genom att de avlägsna sig från omgivningens föreskrivna egenskaper gentemot 

gruppen och istället gemensamt anta en överensstämmande kategori. Individens medlemskap 

i en grupp bidrar  till att denne jämför sig med gruppen och antar de gemensamma 

värderingarna och normerna för gruppen. Därigenom ges individen verktyg för hur 
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vederbörande ska utröna, precisera och bedöma vem hen är och hur en ska känna, tänka och 

agera.   

 Den sociala identiteten skapar vägar för människan att förstå sig själv och skapar 

föreställningar kring andra individer genom att hon organiserar andra och sig själv i olika 

grupptillhörigheter. Genom människans sociala identitet placerar individen sig själv och 

andra människor i så kallade in-grupper, inom vilka grupper individer tillhör och ut-grupper 

inom vilka grupper individen inte tillhör i förhållande till vilka grupper hon faktiskt anser sig 

tillhöra. Utifrån indelningen i in och ut-grupper uppstår dock två viktiga konsekvenser för vår 

förståelse av oss själva och andra (Aronson, 2007). Den så kallade homogenitets effekten 

innebär att en individ tenderar att betrakta medlemmar i en ut-grupp som mer lika och 

enhetliga gentemot varandra än medlemmar i den egna in-gruppen som individen ser som 

mer unika. Den andra konsekvensen av in och ut-grupps kategorisering är det så kallade in-

grupps favoriseringen. Detta fenomen innebär att individen tenderar att betrakta sin egen 

grupp som den bättre i förhållande till andra grupper, ut-grupper. Individen favoriserar den 

egna gruppen på flera olika nivåer genom att tilldela sin grupp en vinst mässig fördel. 

I en kvalitativ studie påvisade Abney (2017) hur betydande individens sociala identitet är för 

dennes funktion genom hur studenter med inlärningsproblematik influerades positivt i sin 

bristande sociala identitet av fysisk aktivitet. Resultatet visade att fysisk aktivitet bidrog till 

ökad känsla av tillhörighet, lagkänsla, medlidande och kommunikation, vilket enligt Abney 

(2017) bidrog till en starkare social identitet.        

 

Identitetsskapande 

Människans identitet skapas utifrån individens egen uppfattning kring jaget i samspel med 

den mer framträdande grupptillhörigheten. Två dimensioner av människans identitet som 

differentierar från varandra men som delar utrymme inom ramen för människans självbild. 

Människans identitetsskapande, sprungen ur individens unika karaktärsdrag och egenskaper 

samt sociala grupptillhörighet bidrar således till en komplex process genom vilken individen 

förankrar sin självuppfattning. Forber-Pratt och Zape (2017) beskriver processen för 

identitetsskapande hos personer med funktionsnedsättning och betonar vikten av förståelse 

för denna psykologiska process. Forber-Pratt och Zape (2017) redogör för studiens resultat 

som lett fram till en modell bestående av fyra pelare som representerar de huvudsakliga 

processerna hos en person med funktionsnedsättning i dennes identitetsskapande. Den första 

pelaren utgör känslan av acceptans inför sin funktionsnedsättning. Deltagare som både 

förvärvat och hade en medfödd funktionsnedsättning pekade på vikten av acceptans gentemot 
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verkligheten av att leva med en nedsättning. Begreppet acceptans återfanns inte bara hos den 

enskilde utan också hos dennes anhöriga. Den andra pelaren utgörs av relationer vilket 

innebär individens förmåga att knyta kontakt och skapa relationer med andra personer som 

lever med funktionsnedsättning för att förstå de gemensamma värderingarna och skapa sig en 

plats i en grupp. Den tredje pelaren i identitetsskapande processen utgörs av antagande och 

handlar om att individen antar kärnvärden för funktionsnedsättningskulturen och agerar 

mellanhand mellan att träffa andra personer med liknande situation och sprida information till 

samhället i stort. Den sista och fjärde pelaren utgörs av engagemang och innebär hur 

individen antar rollen som förebild och stöttar de personer som ännu inte hittat sin plats inom 

gruppen genom att ge tillbaka det hen fått från samhället. Enligt Forber-Pratt och Zape (2017) 

kan denna modell vara en möjlig beskrivning för hur personer med funktionsnedsättning 

upplever processen av identitetsskapande. Fyra faktorer som kan tänkas beskriva viktiga 

fenomen för upplevelsen av att utveckla en identitet hos personer med funktionsnedsättning.     

    

Funktionsnedsättning och identitet 

De två begreppen identitet och funktionsnedsättning kan förenas och betraktas utifrån olika 

aspekter. 

Utifrån Socialstyrelsens definition av begreppet funktionsnedsättning beskrivs ett tillstånd av 

fysisk, psykisk eller intellektuell nedsättning till följd av skada, sjukdom eller annan 

omständighet. Beskrivningen härleder till ett mer medicinskt perspektiv av människans 

funktionsförmåga. Kelly och Millward (2004) resonerar på liknande sätt kring begreppet 

funktionsnedsättning och redogör för identitet ur ett hälsoperspektiv. Kelly och Millward 

(2004) diskuterar hur sjukdom och fysisk förändring påverkar individens identitet och jag.   

En välutvecklad och intakt identitet leder till psykologiska hälsofördelar genom ett ökad 

självförtroende, självkänsla och förbättrade skyddsmekanismer om personen skulle utsättas 

för diskriminering.  

 Weeber (2004) resonerar däremot kring identitet och framförallt kring social identitet 

genom att väva samman de två begreppen funktionsnedsättning och identitet till ett mer 

heltäckande begrepp.   Weeber (2004) beskrev i sin kvalitativa studie hur personer med 

ledarroll som lever med funktionsnedsättning påverkades i sitt skapande av social identitet. 

Deltagarna tenderade att utveckla en ny dimension av sin sociala identitet genom att skapa en 

funktionsnedsättningsidentitet som en förlängning av den ursprungliga sociala identiteten. 

Deltagarna betonade sina olika grupptillhörigheter, däribland kön, utbildning, sexualitet och 

ålder som bärande faktorer för den sociala identiteten. Men deltagarna applicerade en etikett 
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genom begreppet funktionsnedsättning som omformade varje grupp och den sociala 

identiteten fick en djupare dimension av funktionsnedsättningsidentitet (Weeber, 2004).  

 

Read et al.(2015) beskriver hur syftet bakom sin kvalitativa studie var att undersöka deltagare 

med cerebral pares konstruktion av identitet i ljuset av stigmatisering då denne söker stöd. 

Stigmatisering innebär att en social kategori i samhället utsätts för stereotypa, negativa 

föreställningar eller fördomar från andra individer eller grupper utifrån deras egenskaper. 

Read et al. (2015) beskrev hur resultatet visade på  att en majoritet av deltagarna ansåg vikten 

av balans mellan individens personliga och sociala identitet för en god självkänsla. Individens 

konstruktion av sin identitet var beroende av kontext. Vikt lades både vid betraktelsen av 

individen som en unik person som behövde stöd utifrån dennes enskilda behov, här med 

tonvikt på personlig identitet. Samtidigt som individen sökte stöd i gruppen för att underlätta 

hanteringen av stigmatisering, här betonades den sociala identiteten. Read et al. (2015) 

betonar dock hur individens sökande efter stöd i en grupp bidrar till begränsningar och även 

inom denna grupp skapar utsatthet för stigma. Individen tvingas anta en stereotyp roll av 

“funktionsnedsatt” vilket medför en etikett som placerar in individen i ett stigmatiserat fack. 

Ovan nämnda studies resultat pekar på möjliga svårigheter som kan uppstå i processen av 

identitetsskapande där individer med funktionsnedsättning står inför ett komplicerat dilemma 

utifrån stigmatisering i sitt identitetsskapande. Människor med funktionsnedsättning kan 

tänkas stöta på hinder i arbetet med att tolka och förstå den egna identiteten utifrån aspekter 

av hur samhällets föreställningar inkräktar i denna process.           
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SYFTE 

Studien ämnar skapa ökad förståelse kring hur personer som lever med funktionsnedsättning 

uppfattar och reflekterar kring sin identitet. Genom att utforska området för identitet och 

identitetsskapande hos personer med funktionsnedsättning avses målsättningen om att uppnå 

ökad kunskap kring hur denna målgrupp reflekterar och definierar sin identitet samt om de  

upplever sig påverkas i sitt identitetsskapande. Studien betonar intresse för hur uppfattningen 

av den egna identiteten  hos en person med funktionsnedsättning eventuellt influeras av 

dennes nedsättning.    

 

Studiens huvudsakliga syfte är att skapa en ökad förståelse för hur personer som lever med en 

funktionsnedsättning upplever sin identitet och process av identitetsskapande.  

Studiens syfte leder fram till en mer konkret frågeställning:     

 

Frågeställning: 

- Hur reflekterar och upplever en person som lever med funktionsnedsättning 

sin variation i definitionen av sin identitet och process av identitetsskapande? 
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 METOD 

 

 Deltagare 

Det totala antalet deltagare för studien var sju personer varav fem var män och två var 

kvinnor. Deltagarna befann sig i ett åldersspann mellan 24 och 62 år. Studiens deltagare 

varierade utifrån vilken typ av funktionsnedsättning personen levde med. Diagnoserna 

deltagarna levde med utgjordes av ADD, Cerebral Pares, MS, hjärnskada som uppkommit 

efter hjärntumör, Hypermobilitetssyndrom, synnedsättning på grund av diabetes och 

synsvaget som uppkommit efter gråstarrsoperation.   

Urvalsförfarandet vilade mot studiens syfte som ämnade undersöka upplevelsen och 

reflektionen kring den egna identiteten hos personer som lever med funktionsnedsättning. 

Utifrån syftet hänvisades urvalet delvis mot Socialstyrelsens (2007) allmänna 

rekommendationer för innebörden av begreppet funktionsnedsättning. Urvalsprocessen vilade 

också mot deltagarnas egen uppfattning och definition av begreppet funktionsnedsättning. 

Genom att kontakt med deltagare delvis  söktes via mer öppna plattformar där personer kunde 

anmäla sitt intresse baserat på den egna definitionen av begreppet funktionsnedsättning. 

Studiens syfte erhöll således inga specifika krav gällande personers lämplighet för 

deltagande. Urvalet utgick från delvis befintliga grupper där personers medlemskap utgick 

från dennes funktionsnedsättning, samt genom mer flytande och öppna sammanhang där 

personer själva fick söka kontakt utifrån dennes definition av sig själv som funktionsnedsatt.     

 Urvalsproceduren utgjordes av delvis bekvämlighetsurval där personer kontaktades och 

tillfrågades om intresse för deltagande i studien utifrån författarens personliga sociala 

nätverk. Bekvämlighetsurvalet utgjordes även av en publikation via det sociala mediet 

Facebook där information kring studien förmedlades till ett större antal personer. Vidare 

tillämpades så kallad snöbollseffekt för urvalsproceduren genom en kontakt med 

samordnaren för studenter med funktionsnedsättning vid Linné universitetet. Genom denna 

kontakt förmedlades och vidarebefordrades information kring studien till studenter med 

funktionsnedsättning. Ytterligare tillämpning av snöbollseffekt gjordes genom kontakt med 

styrelsen för Synskadades Riksförbund i Kalmar Län. Styrelsemedlemmarna delgavs skriftlig 

information kring studiens syfte, undersökningsmetod samt förfrågan om intresse för 

deltagande i studien. Styrelsen tillfrågades även kring möjlighet att förmedla kontakt mellan 

författare och förbundsmedlemmar.  
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Instrument  

I studien samlades data in med hjälp av semistrukturerade intervjuer baserade på en 

intervjuguide konstruerad av öppna frågeställningar (se bilaga I). Frågeställningarna i 

intervjuguiden var konstruerade utifrån tidigare teoretiska anslag och forskningsresultat med 

förankring i ämnen för identitet och funktionsnedsättning vilka avsåg svara mot studiens syfte 

och frågeställning (Abney, 2017: Crisp & Turner, 2010: Christensen, 2004: Hogg & Abrams, 

2003). Intervjuguidens öppna frågeställningar avsåg att ge deltagaren möjlighet att fritt 

reflektera kring upplevelser, erfarenheter och åsikter kring den egna identiteten och processen 

av identitetsskapande.  

 

Procedur  

Innan påbörjad intervju informerades deltagaren om dennes konfidentialitet samt frivillighet 

inför deltagande. Deltagaren blev  påmind om rätt att avböja från att besvara frågor eller 

avbryta intervjun. Innan påbörjad intervju upprepades även syftet för studien samt intervju 

situationens upplägg och innehåll som avsåg att ge deltagaren en insikt i intervjusituationen.  

I samråd med författare och deltagare bestämdes plats och tid för intervju utifrån deltagarnas 

önskemål. Sex intervjuer hölls i avskild och ostörd lokal i deltagarens hem, arbetsplats eller i 

lokal på Linné universitetets bibliotek. En intervju genomfördes via  ett videosamtal  på 

kommunikationstjänsten Skype då deltagaren befann sig på annan ort. Samtliga intervjuer 

spelades in på författarens mobiltelefon. Skriftliga anteckningar togs även i de fall deltagaren 

fortsatt prata efter avslutad inspelning. Inspelningstiden för samtliga intervjuer uppmättes till 

6 timmar och 10 minuter.  

 

 Analys     

Efter utförd datainsamling bearbetades data genom tematisk innehållsanalys. Genom 

analysmetoden avsågs att genom tolkning arbeta fram och identifiera värdebärande kategorier 

ur intervjumaterialet som svarade mot studiens syfte och frågeställning (Langemar 2008; 

Burnard 1991). I ett första steg av analysprocessen transkriberades det inspelade 

intervjumaterialet och skrevs ut på papperskopior. Sanmtliga intervjuer lästes igenom för att 

ge en överblick och ett sammanhang över intervjuernas innehåll. I ett andra steg markerades 

stycken och uttalanden som haft betydelse för besvarandet av studiens frågeställning. Vid de 

markerade styckena skrevs kortare kommentarer eller nyckelord som kortfattat betonade 

styckets huvudsakliga mening. I ett tredje steg selekterades de mest betydande markerade 

styckena ur samtliga intervjuer. De stycken som valdes ut kondenserades ner och skrevs om  
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till komprimerade meningar, utan att ursprungs meningens huvudsakliga mening och 

innebörd gick förlorad (se tabell 1). I ett fjärde steg bearbetades den komprimerade meningen 

genom att kodas. Meningen fick en etikett som kort men innehållsrikt beskrev vad den 

ursprungliga meningen handlade om. Efter att samtliga utvalda original stycken 

komprimerats och kodats kategoriserades de koder som beskrev samma känsla, upplevelse 

eller erfarenhet till underkategorier. Underkategorierna tilldelades namn utifrån betydelsen av 

de bakomliggande koderna. Slutligen samlades de underkategorier som beskrev liknande 

företeelser ihop och bildade huvudkategorier som tilldelades namn utifrån en övergripande 

beskrivning av de bakomliggande underkategorierna. De konstruerade huvudkategorierna 

bildade studiens resultat som ämnade svara mot frågeställningen.    

 

Tabell 1 visar på exempel ur förfarandet av hur analysprocessen genomfördes.  

Meningsbärande 

enhet 

Komprimerat 

uttryck 

Kod Underkategori Huvudkategori 

"Jag måste få 

vara människa 

också, det får inte 

äta upp för stor 

del av min 

personlighet" 

Nedsättningen 

får inte 

definiera 

personen 

Distans Tar avstånd Kontroll 

"Jag har blivit 

bättre på att läsa 

in andra 

människor 

Ökad 

förståelse 

Empati Nya egenskaper Acceptans 

"Jag får ofta höra 

av andra att jag är 

väldigt sark och 

det är ju coolt när 

man inerst inne 

känner sig väldigt 

liten och osäler" 

Utåt sett en 

person, inåt 

sett en annan 

Dubbelhet Flytande 

identitet 

Föytande 

tillhörighet 

"Jag vill inte att 

folk ska tycka 

synd om mig då 

blir det ett sånt 

fokus och då tar 

den identiteten 

över" 

Inte ett offer 

som definieras 

utifrån 

nedsättningen 

Kamp mot 

offerstämpeln 

Extern kamp Kamp 
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Etik     

I aktuell studie beaktades etiska riktlinjer för genomförandet av undersökningen i enlighet 

med lagen om etikprövning om forskning som avser människor (2003:460). I en inledande 

fas kontaktades deltagarna angående intresse för deltagande i studien. I detta första skede 

informerades deltagarna kring studiens övergripande syfte, metod och intervjusituationen 

med avsikt att ge personerna en bild av vad de kunde förvänta sig av ett deltagande. 

Information kring deltagarnas konfidentialitet och frivillighet delgavs även i detta första 

skede. I samband med intervjusituationen upprepades de förhållningssätt som stod bakom 

tillämpningen av undersökningen där deltagarnas konfidentialitet och frivillighet respekteras i 

enlighet med 13§ Personuppgiftslagen (1998:204).  

   Utifrån 13§ personuppgiftslagen(1998:204) angående behandling av känsliga uppgifter 

beskrivs bland annat människors hälsa. Genom denna beskrivning uppstod betänkligheter 

utifrån deltagar urval. Studiens syfte avsåg undersöka upplevelsen av den egna identiteten 

hos personer med funktionsnedsättning, därmed ställdes delvis krav på information kring den 

enskildes personliga erfarenheter och upplevelser relaterade till dennes fysiska eller psykiska 

nedsättning. Detta medförde information som kunde betraktas vara känslig utifrån krav om 

hur uppgifter kring personens hälsa behandlades. Genom att deltagarna försäkrades 

frivillighet och konfidentialitet inför intervjusituationen antogs dock en förhoppning om att 

minimera risken för att skapa obehag för behandlandet av personers hälsosituation. 

Deltagarens integritet och rätt att avböja från  frågor var grundläggande. Studiens syfte 

fokuserade inte vid vilka hälsoeffekter eller eventuella besvär deltagaren upplevde, utan 

avsåg istället att intressera sig för deltagarens personliga upplevelser, erfarenheter och åsikter 

kring sin identitet utifrån ett perspektiv av att leva med funktionsnedsättning. Genom 

tillämpningen av en intervjuguide konstruerad av öppna frågeställningar gjordes ytterligare 

ett försök att försäkra deltagarens integritet och trygghet inför intervjusituationen genom att 

vederbörande själv kunde kontrollera hur och i vilken riktning samtalet färdades. Under 

analysprocessen avidentifierades allt material för att undvika att deltagares namn eller 

personuppgifter synliggjordes. Samtliga deltagare erbjöds ta del av färdig rapport.        
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 RESULTAT 

I studiens analysprocess tillämpades tematisk innehållsanalys. I analysprocessen bearbetades 

intervjumaterialet genom textmässig tolkning och kodning. Analysen av rådata materialet  

resulterade i under och huvudkategorier som ämnade svara på studiens syfte (se tabell 2). 

Genom deltagarnas berättelser kring upplevelsen av den egna identiteten ämnade dessa 

personliga inblickar skapa ökad förståelse och kunskap för upplevelser och reflektioner av 

den egna identiteten och identitetsskapandet hos personer som lever med 

funktionsnedsättning. Analysprocessen resulterade i fem kategorier som beskrev likvärdiga 

upplevelser hos deltagarna i deras reflektioner kring den egna identiteten. De fem 

identifierade kategorierna var 1)Kamp 2) Flytande tillhörighet 3) Kontroll 4) Förändring 5) 

Acceptans.   

 

Tabell 2 visar fördelningen av resultatets huvud och underkategorier. 

        Huvudkategori                                                   Underkategori  

        Kamp                                                                   Intern kamp 

                                                                                     Extern kamp 

                                                                                    - 

        Kontroll                                                               Gör val    

                                                                                   Tar kontroll   

                                                                                    Tar avstånd   

                                                                                    - 

       Förändring                                                           Upplever konsekvenser 

                                                                                    Upplever obalans 

                                                                                    Avviker från normen 

                                                                                   Förhåller sig till normen 

                                                                                  - 

      Flytande tillhörighet                                            Flytande identitet 

                                                                                  Saknar grupp 

                                                                                  - 

      Acceptans                                                            Positiv utveckling  

                                                                                   Nya egenskaper 

                                                                                    Positiv inställning 

                                        



  
 

17 

 

1)  Kamp   

Kategorin kamp representerades av upplevelser och erfarenheter av betydelsen av kamp på ett 

individuellt och personligt plan samt på ett socialt och samhällsmässigt plan. Under kategorin 

kamp vilar de två underkategorierna intern kamp och extern kamp.   

 Extern kamp. Begreppet extern kamp innebar individens upplevelse av att tvingas 

kämpa för sina rättigheter genom att bevisa, framhålla och hävda den egna kompetensen och 

värdet gentemot omgivande grupper, människor eller samhällsorgan. Under en intervju 

redogjorde deltagare 1 för erfarenheter av att behöva ompröva sina färdigheter för att ta ett 

körkort. Deltagare 1 beskrev upplevelsen genom orden “Jag vet att jag klarar det, jag har 

gjort testerna när jag var 18 år men nu måste jag göra om dem igen trots att jag vet att jag 

kan”. Deltagare 1 beskriver vidare hur hen redan hade bevisat sin kapacitet för att ta ett 

körkort och betonar att det var på grund av funktionsnedsättningen som det ställdes krav på 

ytterligare bevis. Deltagare 1 menade att de utan funktionsnedsättning inte behövde ompröva 

sin förmåga.. Begreppet extern kamp beskrevs av deltagare som delvis rotad i upplevelser där 

den enskilde pressades till att upprätthålla en strid mot yttre omständigheter. Striden mot yttre 

omständigheter tog  sig uttryck i både fysiska barriärer men också normbaserade 

samhällsstrukturer och föreställningar som riktade mot den enskilde antog formen av ett 

hinder. Deltagare beskrev hur dessa externa begränsningar påverkade dem till att skapa 

egenskaper av kamp och strid gentemot de omgivande hindren. Deltagare 6 beskrev 

upplevelsen av extern kamp med orden “Det är en kamp och känna att man vill vara med och 

ha ett normalt liv”.   

 Intern kamp.  Förenat med den externa kampen gentemot omgivningens etablerade 

hinder representerade begreppet kamp en intern kamp som kretsade  kring betydelsen och 

vikten av individens mentala kamp mot att sträva framåt och inte ge upp i stunder av tvivel, 

känsla av hopplöshet eller i möten med externa begränsningar. Deltagare 2 beskrev 

betydelsen av kamp genom orden “Samtidigt har jag varit rädd för att jag ska sluta kämpa för 

det är det viktigaste, det måste alla göra”. Deltagarnas beskrivningar av kamp belyste ett 

förhållande mellan den externa kampen som motiverade och skapade den interna kampen. 

Samspelet mellan de två dimensionerna av kamp födde egenskaper av vilja och envishet som 

tog sig uttryck genom en upplevelse av kamp som en avgörande pusselbit i identiteten hos 

deltagarna. Deltagare beskrev betydelsen av kamp, både som extern och intern, där denna 

egenskap sågs som en fördel i personens förutsättningar att förhålla sig till omvärlden och sig 

själv. Individens upplevelse av kamp beskrevs dock också som ett nödvändigt ont genom hur 
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individen stundom tvingades anta rollen som stridskämpe med yxan i handen för att slå sig 

fram i försök att hävda sin jämställdhet eller strävan mot norm inkludering.       

 

 2) Flytande tillhörighet 

Kategorin flytande tillhörighet innebar delar av deltagarnas upplevelser av en otydlig 

grupptillhörighet och oklarhet eller dualism i betraktelsen av den egna identiteten. Begreppet 

flytande tillhörighet  representerade känslor av rotlöshet, dubbelt medlemskap i  grupper eller 

svårigheter att hitta en självklar plats i en grupp. Flytande tillhörighet bestod av 

underkategorierna flytande identitet och saknar en grupp. 

  Flytande identitet. Underkategorin flytande identitet handlade om upplevelsen av en 

odefinierad roll och tvådelad identitet som beskrevs leda till en oklarhet och förvirring för 

förståelsen av det egna jaget. Deltagare 1 beskrev upplevelsen med orden “Jag står verkligen 

mellan två boxar, jag har aldrig kunnat tillhöra den handikappade boxen och inte heller den 

friska utan har ett slags mellanförskap”. Deltagare 1 fortsatte “Jag är väl den här brobyggaren 

mellan de friska och funktionsnedsatta”.  Samtliga deltagare beskrev en gemensam känsla 

och upplevelse av den egna identiteten som flytande mellan olika sammanhang, roller och 

medlemskap. Beskrivningen av det egna jaget som befann sig i ett slags mellanläge där jaget 

rotade sig i en grupp eller sammanhang i vissa situationer men i andra inte, var tongivande. 

 Saknar en grupp. Inom underkategorin saknar en grupp blev upplevelsen av att inte 

höra hemma i ett  sammanhang och frånvaro av jämställda personer i en jämlik situation 

framträdande genom deltagarnas beskrivningar av att sakna en grupp. Genom känslor av 

tvetydigt medlemskap försvårades försöken att fästa identiteten i en homogen samhörighet. 

Deltagare 5 redogjorde för upplevelsen av att sakna en  grupp genom orden “Jag skulle vilja 

ingå i en grupp där min funktionsnedsättning inte blir ett funktionshinder”. Deltagarna 

vittnade om olika situationer eller upplevelser av att sakna en grupp vilket kunde vara ett 

dubbelt medlemskap i grupper, avsaknad av grupptillhörighet eller en plats i gruppen men 

utan hänsyn för den enskildes behov. Delar av deltagarna beskrev hur de upplevde sig 

accepterade av grupper men saknade förmåga att helt förankra identiteten i denna utifrån 

funktionsnedsättningen som skapade en avvikande faktor. Gruppens miljö eller övriga 

medlemmar brast i försök att tillgodose den enskildes behov eller förutsättningar.      
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3) Kontroll 

Kategorin kontroll representerades av deltagarnas upplevelser av aktiva val och bestämmande 

inför betraktelsen av den egna identiteten genom en delvis distansering. Kategorin kontroll 

uppstod ur de tre underkategorierna  tar kontroll, tar avstånd och gör val.   

 Tar kontroll. Underkategorin tar kontroll utgjordes av individens känsla av makt att 

forma och definiera sig själv utifrån dennes egen önskan. Deltagarna beskrev den egna 

förmågan att skapa en identitet genom att ta kontroll över formandet av den egna identiteten.  

Deltagarna beskrev hur funktionsnedsättningen var en självklar del av deras identitet men 

denna symbios innebar inte att personen tillät sig uppslukas av funktionsnedsättningen och 

effekterna av den. Istället tillämpade deltagarna förmågor av kontroll genom vilken de kunde 

styra i vilken riktning identiteten skulle färdas i resan av förståelse för det egna jaget.     

Deltagare 3 beskriver betydelsen av kontroll genom orden “Grundtanken är alltid det 

viktigaste, hur stor plats får det ta i ditt liv?”.    

 Ta avstånd. Underkategorin ta avstånd beskrevs genom hur deltagare distanserade 

sig från funktionsnedsättningen och aktivt förhöll sig till sina förutsättningar utan att låta dem 

definiera personen som lever med dem. Genom att leva sida vid sida med 

funktionsnedsättningen beskrev deltagare ett avstånd som hjälpte dem i förståelsen för den 

egna identiteten genom att avsäga sig offerrollen och istället upprätthålla aktiva val om hur 

individen valde definiera sig och genom detta påverka hur denne blev definierad som person.  

Deltagare 4 beskrev upplevelsen av att ta avstånd genom orden  “Just den här 

funktionsnedsättningen är inte jag utan det är något jag helt enkelt får leva med”.  

 Gör val. Underkategorin har val utgjorde en avgörande del för individens 

självuppfattning genom erfarenheter av inflytande och möjlighet att påverka positionen och 

värdet av den egna identiteten. Upplevelsen av att ha ett val synliggjordes genom deltagarnas 

beskrivningar av val och beslut om att förhålla sig till, acceptera och bejaka 

funktionsnedsättningen men utan ett ensidigt övertag där funktionsnedsättningen tilläts styra 

individens identitet och självuppfattning.  

 

4) Förändring 

Kategorin förändring utgjordes av deltagarnas upplevelser av en identitetsmässig 

transformering i relation till omgivande normstrukturer. Begreppet  förändring 

karaktäriserades av deltagarnas insikt av en extern förändring genom personens antingen 

förvärvade eller medfödda nedsättning som medförde en identitetsmässig förändring i hur 

individen betraktade sig själv samt uppfattningen av hur omgivningen betraktade och bemötte 
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vederbörande. Kategorin förändring uppstod ur underkategorierna upplever obalans,, 

avvikande från normen,  föhållerl sig till normen samt upplever konsekvenser.   

  Upplever obalans. Tongivande för underkategorin upplever obalans var att 

deltagarna upplevde en dissonans i förståelsen för den egna identiteten. Självuppfattningens 

transformation innebar, i de fall personen förvärvat en sjukdom,  känslor av motsättning i 

individens försök att på nytt definiera sig själv.  Deltagarna beskrev processen av förändring 

som förenad med upplevelser av obalans i förståelsen av den nya, omkonstruerade 

identiteten. Den upplevda förändringen uttryckte sig genom en aktiv fysisk förändring som 

påverkade den enskildes självuppfattning. I en intervju reflekterade deltagare 7 kring 

upplevelsen av obalans  genom orden “Jag försöker nog bortse från min funktionsnedsättning 

hela tiden, jag påminns ju av den men jag försöker utgå från att jag inte har den hela tiden".   

 Avviker från normen. Underkategorin avviker från normen innebar en upplevelse av 

diskrepans mellan identiteten och omgivningens föreställningar gentemot individen. 

Upplevelsen av att avvika från normen beskrevs som ett uppvaknande där deltagarna 

medvetandegjordes för en omkonstruktion i den egna identiteten som stod i förhållande till 

omgivningens uppfattning av individen. Upplevelsen av förändringen uppdagades genom att 

individen uppfattade sig förändrad i relation till omgivande människor utan 

funktionsnedsättning vilket inverkade över individens betraktelse av sig själv. I en intervju 

reflekterade deltagare 7 kring innebörden av en upplevd skillnad mellan omgivningens 

föreställningar gentemot individens självuppfattning genom hur individen avviker från 

normen. “Då blir jag inte accepterad i olika grupper och det blir mer det här tycka synd om 

och det är jag livrädd för, det är fan inte synd om mig”.  

 Förhåller sig till normen. Underkategorin förhåller sig till normen innebar 

individens reaktion på förståelsen av att denne avvek från normen som påverkade 

vederbörande till att istället förhålla sig.  Deltagare beskrev hur denna insikt drev dem till att 

försöka förhålla sig till normen. Verkligheten av att personen avvek från det normala 

påverkade delar av deltagarna till att sträva mot ett förhållningssätt där individen istället 

anpassade sig till rådande normstrukturer.  

 Upplever konsekvenser. Inom underkategorin upplever konsekvenser beskrev 

deltagare  hur upplevelsen av att vara förändrad synliggjorde missförhållanden i både möten 

med andra människor och inom samhällsarenor. Genom realiteten och upplevelsen av att vara 

förändrad uppdagades antingen nya eller välbekanta problem genom missförstånd, orättvisa 

eller okunskap från omgivningen. Deltagare 2 beskrev på ett övergripande sätt upplevda 
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konsekvenser genom orden, “Det jobbigaste har varit att ändra personlighet under resans 

gång, från att vara den som kunde göra allt till att inte klara lika mycket längre”. 

 

5) Acceptans 

Kategorin acceptans representerade deltagarnas upplevelser och erfarenheter av ett positivt 

förhållningssätt och bejakande gentemot sin funktionsnedsättning.  Begreppet acceptans 

innebar deltagarnas reflektioner av funktionsnedsättningen som en tillgång eller fördel för 

den egna identiteten. Deltagarna beskrev en acceptans gentemot funktionsnedsättningen i sig 

samt upplevelser av nedsättningen som bidrog till förvärvade egenskaper, perspektiv på 

förbättrad självinsikt och en bättre utvecklad identitet. Personens acceptans mot 

funktionsnedsättningen och därmed sig själv skapade en viktig byggsten för dennes förståelse 

för jaget men också en tyngd och ett djup i betraktelsen av identiteten. Kategorin utgjordes av 

underkategorierna positiv utveckling, positiv inställning och nya egenskaper.  

 Positiv utveckling. Deltagarna beskrev underkategorin positiv utveckling genom 

upplevelser av att leva med en antingen förvärvad eller medfödd funktionsnedsättning, där 

verkligheten av att variera från normen skapade ett slags verktyg som berikade och 

förbättrade individens självbild, och förståelse för den egna identiteten. En deltagare uttryckte 

stor tacksamhet över den sjukdom hen drabbades av vilket bidragit med ett helt nytt 

perspektiv mot sig själv och omvärlden. Deltagare 5 beskrev  det med orden “Visa min 

sårbarhet vilket är en tuff utmaning men det gör mig öppnare och känsligare och det gör mig 

hel på ett sätt”. . 

 Positiv inställning. Underkategorin positiv inställning innebar upplevelser av 

meningsfullhet, möjligheter och känslor av positiva attityder i individens sätt att förhålla sig 

till sin funktionsnedsättning. Deltagare beskrev hur funktionsnedsättningen var svår att 

förlika sig med men då individen accepterat situationen och sig själv öppnades nya dörrar där 

en positiv inställning utgjorde nyckeln för att öppna dessa. Deltagare 4 beskrev detta genom 

orden “Ibland kan jag ge ifrån mig ett högt ljud och uttrycka känslor, innan kunde jag be om 

ursäkt men nu bryr jag mig inte och det är sån jag är”.  

 Nya egenskaper. Underkategorin nya egenskaper innebar deltagarens upplevelser av  

nya egenskaper och färdigheter som följt av funktionsnedsättningen. Dessa nya egenskaper 

bidrog till individens känsla av fördjupad identitet och bättre förståelse av den egna personen. 

Genom de nya egenskaperna skapades en trygghet genom vilken deltagarna erhöll ett bredare 

perspektiv för den egna identiteten och i förståelsen för andra människor.  
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DISKUSSION  

 

Huvudresultat 

I den genomförda studien avsågs att skapa ökad förståelse kring upplevelser av den egna 

identiteten hos personer som lever med funktionsnedsättning. Mer specifikt ämnade studien 

besvara hur personer med funktionsnedsättning reflekterar och upplever den egna identiteten 

och identitetsskapandet.  

 De fem identifierade kategorierna kunde kopplas samman och appliceras mot tidigare 

teorier och forskningsresultat. En möjlig tolkning av resultatet var att deltagarnas berättelser 

resulterade i kategorier som avsåg beskriva upplevelsen av identitet och identitetsskapande 

där en uppdelning kunde göras mellan de fem kategorierna. Kategorierna grupperades in i två 

olika läger av mer positiv eller negativ karaktär och genom denna uppdelning målades en bild 

upp av deltagarnas upplevelser av den egna identiteten som mer tillåtande eller förnekande. 

Genom att gruppera de två kategorierna förändring och flytande tillhörighet skapades en 

plattform på vilken deltagare stod som betraktade sin identitet ur en mer ambivalent 

synvinkel. Genom att gruppera kategorierna acceptans, kamp och kontroll skapades en arena 

inom vilken deltagare befann sig som betraktade sin identitet ur ett mer tillåtande perspektiv. 

Genom denna första tolkning synliggjordes variationer bland deltagarnas uppfattning och 

upplevelser av den egna identiteten. Marcia (2002) beskrev hur individens förståelse av den 

egna identiteten till stor del bottnade i dennes insikt om beslut och engagemang beträffande 

personliga och sociala egenskaper. Denna förståelse bidrog med en välutvecklad identitet där 

individen bättre förstod sina styrkor, svagheter och unikhet. Inom kategorierna acceptans, 

kamp och kontroll gick att finna en röd tråd av förståelse och insikt om individens egenskaper 

och förutsättningar överensstämmande med Marcias (2002) teori. Samtliga tre kategorier 

beskrev deltagarnas upplevelser av självinsikt och medvetenhet av den egna identiteten 

genom antingen kamp för värdet av det egna jaget, acceptans gentemot de egna 

förutsättningarna eller känsla av kontroll att kunna styra och påverka den egna definitionen 

av jaget. Utifrån Marcias (2002) teori gjordes en möjlig tolkning av de tre kategorierna som 

bidragande upplevelser där deltagarna uppnått en välutvecklad och trygg identitet vilket 

bidragit med insikt om individens styrkor och svagheter. Marcia (2002) beskrev även hur 

individer med en sämre utvecklad identitet riskerade att förlora förståelse för jaget. Inom 

kategorierna flytande tillhörighet beskrev deltagarna upplevelser av rotlöshet eller flytande 

identitet till följd av otydliga grupptillhörighet samt förändring genom identitetsmässig 

transformation och upplevelse av konsekvenser eller avvikande. Överensstämmande med 
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Marcias (2002) teori kunde kopplingar göras till deltagarnas berättelser om flytande 

tillhörighet och förändring. Gemensamt för de två kategorierna var deltagarnas upplevelser av 

minskad förståelse för den egna identiteten genom en obalans i försök att förena 

självuppfattningen med funktionsnedsättningen, eller otydligt och flytande medlemskap i en 

grupp. Därmed kunde en tolkning göras av att deltagarnas beskrivning av flytande tillhörighet 

och förändring samverkade med teorin om att en sämre utvecklad identitet bidrog till 

minskad förståelse för jaget.                                                                                                                                        

Som en förlängning av Marcias (2002) teori kunde kategorierna förändring och flytande 

tillhörighet vävas samman med teorin om social identitet enligt Chrisp och Turner (2010). 

Människans sociala identitet betraktades uppstå genom hennes kategorisering av sig själv och 

andra människor där hon placerade in sig grupptillhörigheter genom vilka hon skapade en 

social identitet (Chrisp & Turner, 2010).    Deltagarnas beskrivning av förändring och 

flytande tillhörighet överensstämde med en omvänd betraktelse av social identitet där denna 

identifikation istället brast hos individen. Deltagarnas berättelser om otydliga medlemskap 

genom flytande tillhörighet eller förändring genom omkonstruktion av identiteten till följd av 

personens upplevelse av hur hen avvek från normen och brast i förståelsen för den egna 

identiteten. Abney (2017) betonade i sin studie vikten av en stark social identitet för 

individens funktion. Abney (2017) menade att bristande social identitet inkräktade på 

individens förståelse av jaget samt utvecklandet av fördelaktiga egenskaper. Mot bakgrund av 

tolkningen att deltagare som upplevde förändring och flytande tillhörighet i viss mån brast i 

sin sociala identitet återfanns stöd även i Abneys (2017) resultat om att en stark social 

identitet birdrog till förbättrad självinsikt och egenskaper.   

 

 Forber-Pratt och Zape (2017) redogjorde för betydelsen av den psykologiska processen i 

identitetsskapandet hos personer med funktionsnedsättning. Forber-Pratt och Zape (2017) 

presenterade en modell där en av modellens fyra pelare utgjordes av individens acceptans och 

vikten av detta i dennes identitetsskapande. Genom denna bärande pelare återfanns stöd för 

studiens kategori acceptans som i enlighet med Forber-Pratt och Zape (2017) betonade 

individens upplevelser av tillåtelse och bejakande gentemot funktionsnedsättningen. 

Beskrivningen av acceptans enligt Forber.Pratt och Zape (2017) återfanns även inom 

kategorin kontroll genom vilken deltagare beskrev upplevelser av makt och förmåga att styra 

hur vederbörande ville definiera sin personlighet. Inom denna kategori beskrev deltagare 

upplevelser av hur de aktivt förhöll sig till sin funktionsnedsättning genom att leva sida vid 

sida av den men tillät den inte definiera dem som person. Denna redogörelse vittnade också 
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om en acceptans gentemot individens verklighet av att leva med funktionsnedsättning. En 

acceptans som hjälpte deltagarna att ta kontrollen över den egna identiteten.  

 

I en kvalitativ studie riktade Ashby (2010) kritik mot de normstrukturer som styr de 

pedagogiska metoderna och undervisnings strukturen i skolan. Ashby (2010) undersökte i sin 

studie hur elever med utvecklingsproblematik upplevde studiesituationen.Ashby (2010) 

beskrev hur resultatet visade på en normstruktur inom skolan som exkluderade och 

försvårade inlärningen hos elever med funktionsnedsättning. Ashby (2010) påtalade stora 

svårigheter för eleverna att lära sig  på samma villkor som andra till följd av föreställningar 

om att alla ä’r likadana. Genom denna studies resultat gick att finna stöd i deltagarnas 

upplevelser av betydelsen av den enskildes kamp gentemot omgivningen samt en mental 

inställning av kamp. Resultaten från respektive studie framhöll den enskildes förmåga att 

kämpa mot omgivningens ogrundade föreställningar mot den enskildes inkompetens.  

 

Inledningsvis resonerade Svedberg (2009) för ett allt mer flytande  och uppluckratsamhälle, 

där sociala strukturer allt mer försvunnit. Det intensiva, individuella och prestationsinriktade 

samhället fick allt mer utrymme hos samhällsmedvetandet. Utifrån denna beskrivning gick att 

se ett samband och möjlig slutsats av studiens resultat. Deltagarnas upplevelser av de fem 

kategorierna som ämnade beskriva betraktelsen av identiteten hos personer med 

funktionsnedsättning kunde ses som delar i en kedja. Samtliga fem kategorier samverkade 

och influerade varandra, ingen stod helt isolerad från de andra. Detta med anledning av 

deltagarnas berättelser som skiftade i upplevelse skildringar och erfarenheter. Berättelserna 

antog varken vit eller svart karaktär utan bestod av en blandning av alla eller flertalet av de 

identifierade kategorierna. En möjlig tolkning av kategoriernas förhållande till varandra, som 

lett fram till en möjlig slutsats, var att de fem upplevelsemönstren följer varandra. Likt olika 

faser gick att se kopplingar mellan kategorierna som bottnade i Svedbergs (2009) antaganden 

om en mer fragmenterad värld och samhällsstruktur. Deltagare med funktionsnedsättning 

upplevde en förändring och flytande tillhörighet i betraktelsen och förståelsen av identiteten. 

Mer labila förhållanden som försvårade, rörde om och utmanade individen i dennes 

utveckling och förståelse av sig själv. Ur dessa faser föddes däremot upplevelser av 

acceptans, kamp och kontroll där individen istället trädde in i en mer aktiv fas genom vilken 

hon erhöll en ökad och förbättrad förståelse och insikt för jaget. Som ett slags fog eller 

bränsle mellan dessa faser kunde noteras samhällets omgivande påtryckningar och 

föreställningar. I enlighet med Read et al. (2015) som betonade effekten av stigmatisering 
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och samhällets normer på individens identitetsskapande kunde här göras en koppling. 

Deltagarnas olika faser genom de upplevda kategorierna kunde tänkas påverkade av den 

omgivande miljön med fördomar, krav, bristande förståelse. Genom dessa upplevelser av 

stigmatisering påverkades deltagarna i sitt identitetsskapande och förståelse för det egna 

jaget. Inledningsvis kunde tänkas att flytande tillhörighet och förändring påverkades negativt 

av samhällets fördomar och normstrukturer. Acceptans, kamp och kontroll influerades 

däremot mer positivt av omgivningens föreställningar och individen erhöll där en 

kämparglöd, förståelse och utvecklade egenskaper som gynnade förståelsen för den egna 

identiteten. Genom studiens resultat gick alltså att identifiera ett förhållande och samverkan 

mellan de fem kategorierna där dessa bildade en utvecklingskedja av hur individer betraktar 

och upplever den egna identiteten.      

 

Metoddiskussion   

Studien tillämpade en kvalitativ intervjumetod där sju deltagare intervjuades utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden var konstruerad med öppna frågeställningar, 

förankrade i tidigare teorier och forskningsresultat som ämnade belysa kärnan i studiens 

syfte. Intervju som datainsamlingsmetod föreföll relevant med hänvisning till studiens syfte 

och frågeställning som fokuserades vid deltagarnas upplevelser, erfarenheter och reflektioner. 

Genom användandet av studiens semistrukturerade intervjuguide tilläts deltagarna på ett fritt 

sätt styra samtalet. De öppna frågeställningarna bidrog till en kravlös och avslappnad arena 

inom vilken deltagarna själva fick välja samtalets karaktär. Bortsett från intervju 

konstruktionens fördelar av fria, öppna och målande berättelser från deltagarna uppstod dock 

begränsningar till följd av denna struktur. Delar av deltagarna tenderade att låsa sig vid vissa 

utav frågorna som ställdes. Inledningsvis tillfrågades deltagaren om hens upplevelse av att 

leva med funktionsnedsättning. Genom denna fråga noterades att flera av deltagarna lät detta 

bli ett tema över resterande intervju.  Då frågor ställdes kring deltagarnas reflektioner eller 

upplevelser av den egna identiteten eller grupptillhörighet svarade delar av deltagarna på 

dessa frågor utifrån ett perspektiv av att leva med funktionsnedsättning. Vissa av svaren 

antog en form som enbart speglade individens funktionsnedsättning. Därigenom gjordes 

reflektioner av att möjlig värdefull information och reflektioner gick förlorad. Konstruktionen 

av intervjuguiden brast således genom ordningsföljden av frågorna som ställdes till 

deltagarna. Beroende på om frågor ställdes kring personens uppfattning av den egna 

identiteten, utan inblandning av upplevelsen av funktionsnedsättningen, påverkade detta hur 

resterande samtal kom att färgas av ett perspektiv på funktionsnedsättningen eller inte. Under 
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delar av de inledande  intervjuerna noterades att deltagare missuppfattade eller hade svårt att 

förstå vissa frågeställningar. I försök att förtydliga dessa frågor för deltagarna brast 

författaren och ställde ibland ledande frågor vilket påverkade svaret som blev mer enformigt 

och kortfattat. Delar av följdfrågor som ställdes mot deltagarens berättelser brast ibland och 

antog en mer ledande och direkt karaktär. Trots vissa begränsningar under datainsamling 

bedömdes intervju som metod vara mest lämplig utifrån studiens syfte och frågeställning.      

 

Utifrån en betraktelse av studiens generaliserbarhet kunde en bedömning göras gentemot 

studiens urval. Representationen mellan deltagarna betraktades som delvis god genom en 

variation av typ av funktionsnedsättning, ålder och bakgrund hos deltagarna., Däremot 

återfanns inte en tillräckligt varierat urval utifrån representation av funktionsnedsättningar 

hos deltagarna. Datamaterialet och resultatet saknade synpunkter, perspektiv och upplevelse 

skildringar från personer med bland annat psykisk, intellektuell eller utvecklingsmässig 

funktionsnedsättning. De aktuella deltagarna levde med mer fysiskt betingade 

funktionsnedsättningar vilket medförde en vinkling av resultatet och möjlig exkludering av 

viktiga perspektiv av upplevelser hos individer med anna typ av funktionsnedsättning.  

 

Slutsats och framtida forskning 

Studiens resultat beskrev fem kategorier som möjligen kan ge en ökad förståelse för hur 

personer med funktionsnedsättning reflekterar och upplever sin identitet. Detta genom de 

identifierade kategorierna som var kamp, kontroll, förändring, flytande tillhörighet och 

acceptans. Mer ingående beskrevs hur kamp utgjorde individens upplevelse av både 

känslomässiga och fysiska kamp mot omgivande sociala barriärer och fysiska hinder. 

Kontroll innebar individens upplevelser av hens makt att påverka och välja en ville definiera 

den egna identiteten. Förändring innebar upplevelser av identitetsmässig transformation där 

personen tvingades omkonstruera jaget utifrån omgivande strukturer. Flytande tillhörighet 

beskrev som upplevelser av identiteten som flytande mellan olika grupper till följd av en 

dualism och känsla av rotlöshet. Acceptans innebar upplevelser av nedsättningen som blivit 

en positiv faktor hos personens identitet där nedsättningen istället sågs som en tillgång och 

fördel för självuppfattningen.   

 Utifrån resultatet synliggjordes möjligheter för utvecklandet av studiens syfte genom 

fortsatt forskning inom området för upplevelser av den egna identiteten hos personer med 

funktionsnedsättning. Fortsatta studier inom området för identitet hos personer med 

funktionsnedsättning bedömdes betydande utifrån det sociala arbetet inom till exempel 
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kommunala verksamheter. En ökad förståelse för hur individer betraktar sin identitet och 

upplevde processen av identitetsskapande kunde möjliggöra förbättrat bemötande inom stöd 

och hjälpinsatser hos personer i behov av detta. Studiens resultat pekade även på upplevelse 

beskrivningar som indikerade på bristande förståelse och anpassning för personer med 

funktionsnedsättning. Utifrån de upplevelser av me kritisk karaktär uppmärksammades behov 

av förbättrad tillgänglighet och delaktighet genom ökad förståelse. Studiens resultat 

bedömdes betydelsefull inom olika brukarorganisationer eller politiska beslutsprocesser som 

kunde tänkas skapa ett stöd och markering mot utvecklingsarbete och förbättrade villkor för 

personer med funktionsnedsättning. Utifrån resultatet väcktes reflektioner för fortsatt 

forskning kring betydande faktorer eller indikatorer som kunde tänkas påverka hur personer 

som lever med funktionsnedsättning definierar sig själv. Här skapas en önskan om fördjupat 

forskningsarbete som ämnar identifiera mer generella faktorer som påverkar en person i 

dennes identitetsuppfattning. Ett mer utforskat område av identitet och identitetsskapande hos 

personer med funktionsnedsättning kan även tänkas leda till förbättrad hälsa och sjukvård. 

Genom ökade kunskaper uppmärksammas sjukvårdspersonal och socialarbetare för 

eventuella riskfaktorer som kan följa av bristande identitetsutveckling.        
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Bilaga I   

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation-Lära känna 

- Ålder 

- Sysselsättning/yrke 

- Utbildning 

- Vill du berätta om din funktionsnedsättning? 

 

Personlig identitet 

- Vill du berätta om hur du upplever dig själv, ditt jag just nu? 

- Vill du berätta om hur du idealiskt sett upplever dig själv, hur du borde vara? 

- Vill du berätta om hur du upplever att andra tror att du är? 

- Svagheter?Hur reflekterar du kring dina egenskaper och karaktärsdrag? 

- Berätta, hur upplever du dina styrkor? 

- Svagheter? 

 

Social identitet 

- Vill du berätta eller ge exempel på vilka grupper du anser dig vara en del av? 

- Hur skulle du beskriva din upplevelse av att tillhöra en grupp? 

- Vill du berätta vad det innebär för dig att tillhöra en grupp? 

- Hur reflekterar du kring betydelsen av att tillhöra en grupp? 

- Hur reflekterar du kring fördelar och/eller nackdelar med att tillhör en grupp? 

- Vill du berätta om upplevelsen av att inte tillhöra en grupp? 

- Vill du berätta om vad det innebär för dig att inte tillhöra en grupp? 

- Vill du berätta om din reflektion kring önskan om att tillhöra en grupp? 

 

Identitetsskapande 

- Vill du berätta om din upplevelse av att utveckla en identitet, en självuppfattning? 

- Vill du berätta om hur du upplever att din identitet har förändrats eller utvecklats? 

- Vill du berätta om tillfällen som du upplevt betydelsefulla för dig när du försökt förstå 

vem du är? 

- Hur reflekterar du kring betydelsen av att skapa en identitet för dig? 
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Funktionsnedsättning och identitet 

- Berätta lite om vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning för dig? 

- Vill du berätta om du upplever dig begränsad/hindrad? 

- Vill du ge exempel? 

- Vill du berätta om du upplever fördelar/tillgångar till följd av nedsättningen? 

- Vill du ge exempel?   

- Vill du berätta om hur du reflekterar kring begreppet funktionsnedsättning? 

- Vad betyder begreppet för dig? 

- Vill du berätta hur du reflekterar kring begreppet funktionshinder? 

- Vad betyder begreppet för dig? 

- Vill du berätta hur du reflekterar kring relationen mellan din identitet och din 

funktionsnedsättning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                           

       

 

 


