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Abstract 

Cerebral palsy (CP) is caused by a congenital brain injury and is formerly called spastic 

paralysis. CP is the most common childhood disability. Throughout history, there have been 

doubts about the potential of people with disabilities living a good life, as people with 

disabilities have been considered cursed, dangerous, defective and a burden to society. 

This thesis examines people with CPs orientation towards achieving a good life which is 

also termed ‘human flourishing’, and contextual limitations in accomplishing this, drawing on 

Christian Smith. It examines how interviewees initiate different identity strategies and processes 

in relation to realizing certain identities and thereby certain human goods, drawing on Douglas 

Lepisto. Derek Layder’s critique of critical realism is the project’s ontological starting point, 

which allows for an understanding of social life as ontologically differentiated. Abductive 

grounded theory is used to encode the qualitative interview data, allowing for a systematic 

examination of prominent elements across interview.  

The empirical data consists of 12 qualitative in-depth interview with young adults with CP 

with varying functional capabilities. The study finds that people with CP are oriented towards 

and limited in realizing the basic goods concerning 1) physical survival, health, and bodily well-

being, 2) exercising purposive agency, 3) coherent and affirmative identity, 4) social affiliation. 

The interviewees initiate identity work in plural ways to achieve an identity that is productive 

in supporting human goods and thereby flourishing. This involves several identity strategies 

that entail both material social, verbal, and emotional elements. The study localises two meta 

strategies, that include 1) submitting to a bodily norm and the stigma of the outside world and 

2) isolating/distancing oneself from the outside world’s negative interpretation of disability and 

creating a positive and empowered disability identity. The identity strategies the interviewees 

initiate depend on the type of disability model they subscribe to and understand themselves and 

their identity through.  

This thesis argues that people and communities can be a central prerequisite for the 

individual’s ability to act in social situations. The more positive / uplifting contact there is 

between individuals with CP and other people, the more actionable and confident the individual 

becomes in relation to establishing a preferred identity and live a good life. Furthermore, this 

thesis argues that a solution to the problem of the disabled identity in terms of flourishing 
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consists of communicative disability model and a cultural de-problematization of the disabled 

identity. This would establish a more interdependent and equal relationship between people with 

disabilities and other population groups and contribute to people with disabilities reaching better 

conditions in terms of realizing prosperity. To support this, structural changes is necessary such 

as e.g., making public spaces accessible, increasing the representation and visibility of people 

with functional variations etc. 
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1. Introduktion  

I dette speciale behandler jeg spørgsmålet om individer med Cerebral pareses (CP) 

identitetsarbejde i forhold til at realisere et godt liv. CP skyldes en medfødt hjerneskade og 

kaldtes tidligere spastisk lammelse. CP resulterer nemlig ofte i spasticitet, hvilket betyder 

særegne eller ufrivillige muskulære bevægelser og er det mest hyppigt forkomne børnehandicap 

(Stanley et al 2000).  

Historisk har der været uenighed om personer med handicaps potentiale for at leve et 

godt liv. ”Eudaimonia” betyder ”lykke”, ”glæde”, ”velvære” og er et begreb Aristoteles 

benyttede til at beskrive netop et godt og vellevet liv. Dette betegnede han også som 

menneskelig blomstring (Smith 2015:201). Han mente midlertidig ikke, at dette gode liv var 

realiserbart for mennesker med fysiske handicap, således at han engang skrev: ”let there be a 

law that no deformed child shall live” (Oberholzer 2019: 127).  

Personer med handicap er gennem historien blevet betragtet som forbandede, farlige, 

defekte og en byrde for samfundet (Craddock 1996: 18). Frem til det 20. århundrede har det 

været en udbredt forståelse, at personer med handicap ikke kan bidrage eller varetage vigtige 

roller i samfundet (Craddock 1996:18). I 60’erne mobiliserede personer med handicap sig under 

sloganet ”Nothing About Us Without Us” og definerede selv personer med handicap som en 

undertrykt befolkningsgruppe grundet samfundets manglende vilje til at skabe 

handicaptilgængelighed (Oliver 1990:82). Nutidigt er der inden for akademia og i afgrænsede 

politiske miljøer en opblomstrende tradition for at forstå handicap som en identitetsmæssig og 

kulturel erfaring der ikke i sig selv er negativ (McRuer 2006).  

Der er altså en tendens til en spirende, kulturel og solidarisk handicaps-identitetsteori - 

i civilsamfundet som indenfor den akademiske verden (Johnstone 2004; McRuer 2006:6). Dette 

kan forstås som led i en generel bevægelse i det tyve århundrede, hvor brug af identitære 

tilhørsforhold (”Kvinder”, ”Homoseksuelle”, ”Afroamerikanere” osv.) fungerer som 

samlingspunkt for politiske krav om retfærdighed m.m. (Tajfel & Turner 2004) og det gælder 

særligt for udsatte og marginaliserede identiteter, som gennem sådanne fællesskaber udvikler 

kultur, solidaritet og modstandsdygtighed (ibid.).  
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Trods denne udvikling og en tiltagende politisering af handicap anskueliggør statistiske 

analyser, at personer med handicap forsat figurerer på kanten eller uden for samfundet. En 

undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder (2021) afklarer f.eks., at personer 

med handicap i Danmark oplever en øget grad af vold, af både fysisk, psykologisk, seksuel og 

økonomisk art samt diskrimination, utilgængelighed i offentlige rum, økonomisk afsavn og 

marginalisering i forhold til folkemængden uden handicap. Flere oplever desuden væsentlige 

barrierer i forhold til at tage uddannelse og blive en del af arbejdsmarkedet. 

 

Ved at tematisere vilkårene for og måder hvorpå unge voksne med CP aktivt søger at ”blomstre” 

og koble dette perspektiv med identitetskonstruktioner, fremhæver specialet underbelyste 

dimensioner af personer med CPs arbejde for at realisere et godt liv.  I forhold til at inddrage 

blomstringsperspektivet, er dette nyttigt for at kunne undersøge et sociologisk trivselsaspekt, 

som er underbelyst inden for CP-forskning, hvor der, i overvejende grad, er fokus på kropslige 

og kognitive implikationer forbundet med CP. Med blomstrings-perspektivet er det desuden 

muligt at analysere, hvorledes specifikke identiteter kan være hindrende og befordrende i 

forhold til at realisere et godt liv. 

Specialet er baseret på 12 kvalitative dybdegående enkeltpersonsinterview i et 

semistruktureret interviewformat. Jeg anlægger en personcentreret tilgang for at pointere 

vigtigheden af at tage udgangspunkt i folk med handicaps egne forståelser, meninger og ord i 

forskning om handicap, som det historisk ikke har været tilfældet (Oliver 1990:82). Derek 

Layders kritiske realisme udgør specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, hvilket åbner 

for en ontologisk differentieret forståelse for det sociale liv og muliggør inddragelse af 

forskellige former for teori. En abduktiv grounded theory-inspireret tilgang benyttes til 

bearbejdning og kodningen af empirien, hvilket giver mulighed for en systematisk analyse af 

fremtrædende, tværgående elementer i empirien.  

Ud fra et stigma-perspektiv samt teori om en ”nobodyfølelse”, social integration og 

skam-og selvtillidsdynamikker analyserer specialet, hvordan individer med CP bearbejder 

kontekstuelle barrierer og søger at realisere et godt liv gennem identitetsarbejde. Specialet 

tematiserer hvorledes blomstring hos personer med CP forudsætter selvtillid og 

handlingsduelighed hvilket hovedsageligt skabes i samhandling med andre og under gunstige 
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strukturelle forhold. Afslutningsvis diskuteres hvorledes en afproblematisering af 

handicapidentiteten rummer potentialer for personer med CPs fremadrettede trivsel. 

1.1. Problemformulering 

Specialet tager afsæt i følgende problemformulering: 

 

Hvad kendetegner unge voksne med Cerebral pareses betingelser for at realisere menneskelige 

goder og hvori ligger et identitetsmæssigt og interaktionelt potentiale for, at personer med CP 

fremadrettet kan ’blomstre’? 

1.2. Forskningsspørgsmål 

For at besvare dette foretages en kvalitativ undersøgelse, hvor følgende forskningsspørgsmål 

(F) er centrale: 

 

F1: Hvad kendetegner unge voksne med Cerebral Pareses realisering af, og 

begrænsninger i forhold at realisere, basale menneskelige goder og derigennem at 

blomstre?  

 

I denne del behandles personer med CPs orientering imod basale goder samt begrænsninger i 

forhold til at realisere dem. Her analyseres hvad disse begrænsninger er kendetegnet ved 

herunder hvordan de, på et strukturelt, interpersonelt og personligt/emotionelt niveau, præger 

individernes liv.  

 

F2: Hvorvidt besidder unge voksne med CP en handicapidentitet og hvad kendetegner 

deres identitetsstategier i forhold til at realisere en identitet der er befordrende for at 

blomstre? 

 

I denne del behandles interviewpersonernes etablering af forskellige typer af 

handicapidentiteter samt de identitetsstrategier interviewpersonerne igangsætter, med henblik 
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på at konstruere en identitet der er befordrende for realisering af basale goder og derigennem 

blomstring.  

 

F3: Hvori ligger potentialet for, at personer med CP identitetsmæssigt og interaktionelt, 

kan blomstre og hvilke strukturelle forandringer kan understøtte denne proces? 

 

Med udgangspunkt i specialets fund, diskuteres hvorledes en positiv handicapforståelse, 

emotionel reparation og samhandling kan have positiv indflydelse på personer med CPs 

potentiale for at blomstre. Endvidere diskuteres hvorledes strukturelle ændringer som 

tilgængeliggørelse af offentlige rum, eliminering af diverse sociale barrierer, indførslen af en 

kommunikativ handicapmodel samt en afproblematisering af handicapidentiteten kan 

understøtte personer med CPs blomstring fremadrettet.  

1.3. Læsevejledning 

Indledende introduceres specialets centrale begreber, herefter placeres specialet i forhold til 

eksisterende litteratur på området. Dernæst præsenteres specialets design og metode herunder 

kritiske realistiske videnskabsteoretiske udgangspunkt, kvalitative metodologi, indsamlingen af 

empiri samt en abduktiv grounded theory-inspireret bearbejdning af empiri. Dernæst 

præsenteres overvejelser om validering, analytisk generalisering samt etik. Herefter 

introduceres specialets teoretiske ramme. Midtvejs præsenteres analysen, udført i to dele. Den 

første del er en analyse af interviewpersonernes begrænsninger i forhold til at realisere relevante 

goder der er grundlæggende for at kunne blomstre (F1). Den anden del er en analyse af 

individernes identitetsbestræbelser i forhold til at konstruere en befordrende identitet for 

blomstring (F2). Sidste afsnit består af en opsamling og diskussion af specialets fund og kvalitet 

samt en diskussion af specialets praktiske implikationer (F3). Illustrationer i hele specialet er 

udarbejdet af undertegnede. 
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2. Centrale begreber 

Specialet tematiserer personer med CPs identitetsarbejde i forhold til at blomstre. Det er derfor 

relevant med en afklaring af disse centrale begreber. 

3.1. Cerebral Parese  

Cerebral Parese (CP) betegner forstyrrelser af muskelkontrol og skyldes en medfødt 

hjerneskade. Dette resulterer i spasticitet, altså særegne eller ufrivillige muskulære bevægelser. 

Personer med CP kan endvidere have kognitive udfordringer (Bottcher 2010) samt opleve 

barrierer forhold til social deltagelse (Shikako-Thomas et al 2008; Imms, 2008). CP præger 

mennesker forskelligt hvad angår grad. GMFCS-niveauer angiver et individs grovmotoriske 

funktionsniveau på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er mindst påvirket mens 5 er mest påvirket (Bodkin 

2003:248). Se figur 1. 

 

Figur 1: GMFCS-niveauer hos personer med Cerebral Parese 
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Endvidere kan man have flere forskellige former for CP herunder spastisk CP, der er 

kendetegnet ved stivhed og ofte leder til udvikling af fejlstillinger og indskrænket 

bevægelighed, samt dyskinetisk CP, der er kendetegnet ved ukontrollerede langsomme og 

vridende bevægelser. Endvidere kan man være påvirket af CP primært i benene (deplegi), i 

halvdelen af kroppen (hemiparese) eller i alle dele af kroppen (tetraplegi), hvor nogle har 

talehandicap som følge af dette (ibid.). Specialet baseres på enkeltpersons interview med 12 

unge voksne med forskellige typer og grader af CP. 

3.2. Menneskelig blomstring 

Specialet behandler hvorledes personer med CPs oplever kontekstuelle begrænsninger i forhold 

til at blomstre. At blomstre skal ikke forstås som øjeblikkelig handling eller følelse, men 

relaterer sig snarere til selve livet og processen af at leve et godt liv (Smith 2015:203). 

Menneskelig blomstring består af en bred vifte af menneskelige goder, der inkluderer emotionel 

og fysisk sundhed, men omfatter også moralsk og identitetsmæssig bekræftelse samt socialt 

tilhørsforhold og kærlighed (ibid.). 

3.3. Identitetsarbejde 

Speciale belyser personer med CPs identitetsarbejde i forhold til at konstruere en identitet der 

er befordrende for at blomstre. Identitetsarbejde vedrører de måder hvorpå individer engagerer 

sig i forhold til at skabe, præsentere, opretholde og nedtone bestemte identiteter. Identitet er 

således ikke bare noget mennesker har, men mennesker aktivt skaber og kæmper for at 

opretholde. Identitetsarbejde involverer særlige praksisser og strategier og aktiviteter og 

kommer til udtryk på både et fysisk, interpersonelt og personligt niveau (Lepisto et al 2015). 
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3. Status på forskningsområdet  

Da jeg nu har introduceret centrale begreber for specialet, vil jeg præsentere eksisterende 

litteratur på forskningsområdet om det gode liv med handicap. Denne litteratursøgning tog 

udgangspunkt i de præsenterede centrale begreber: blomstring og identitetsarbejde inden for 

CP-studier. Men da der ikke er så meget CP-forskning om blomstring og identitetsarbejde søgte 

jeg også i handicapstudier mere generelt. Jeg foretog en litteratursøgning i databaserne REX og 

Google Scholar hvor jeg søgte på begreberne der er opstillet i tabel 1.  

 

Tabel 1: Søgebegreber 

 

Konstant: Cerebral parese Blomstring Identitetsarbejde 

Cerebral Palsy Human flourishing Identity work 

Disability  Quality of life Identity construction 

 

Jeg indsnævrede søgningen ved at anvende ’AND’ i litteratursøgningen f.eks. ’Cerebral Palsy’ 

AND ’identity work’. Jeg har desuden søgt mere usystematisk på variationer af disse begreber 

fx ”handicap”, ”spastic”, ”well-being”, ”good life” m.m. samt forfulgt relevante artiklers 

henvisninger. 

3.1. At blomstre med handicap 

Stocker (2002) beskriver, med udgangspunkt i Nietzsche, at den vestlige verdens befolkning 

stræber efter det lette, simple og ikke-lidelsesfulde liv og ofte tolker af handicap som noget 

lidelsesfuldt og dermed en tilstand der forhindrer et let og blomstrende liv. Et andet studie peger 

på, at mennesker blomstrer på forskellige måder, og at det ikke kræver et bestemt 

funktionsniveau at blomstre, da det henviser til relative standarder for det enkelte individ 

(Merriam 2010). I stedet forklares evnen til at acceptere sig selv og ens forbundethed til andre 

mennesker afgørende for at kunne blomstre (Carse 2007:35). Et studie beskriver for, at en 

funktionsnedsættelse først bliver til et handicap, når det forringer et individs mulighed for at 

blomstre (Glover 2006:6). Maestro-Gonzalez et al (2018) og Oeffinger et al (2016) beskriver, 
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at socialt tilhørsforhold er afgørende for et godt liv i følge personer med CP selv, hvorimod 

materielt og fysisk velvære beskrives som det mindst vigtige. Jiang et al (2016) og Shen et al 

(2015) afklarer ligeledes at CP ikke i sig selv udgør en hindring for et godt liv.  Med det in 

mente, vil jeg nu præsentere studier der behandler identitet/identitetsarbejde i et 

handicapperspektiv. 

3.2. Identitetsarbejde med handicap 

Identitetsbegrebet er undersøgt på mange forskellige måder – ikke mindst inden for 

handicapstudier. Jeg vil derfor gennemgå nogle forskellige typer af analyser inden for dette felt. 

Dette sker med særligt henblik på at forstå hvilke tendenser der er inden for forskningen og få 

hvilken viden der eksisterer. 

En tendens er at se på nogle træk ved det moderne samfund, som betydningsfuldt for 

personer med handicaps identitet. Noel og Fern (2013) og Shakespeare (2012) behandler f.eks. 

hvordan det moderne samfunds øget valgfrihed og individualisering, har medført at personer 

med handicap i højere grad får mulighed for at danne sin identitet uafhængigt af traditionelle 

forskrifter. Mobilisering af politiske handicapbevægelser i moderne tid er, i dansk kontekst, 

også centralt for betydning af personer med handicaps samfundsmæssige position og mulighed 

for at konstruere sin egen identitet (Bylov 2006; 2010). 

En anden tilgang rummer et fokus på magt og hvad dette betyder for et individs 

identitetskonstruktioner (Alvesson & Willmott 2002). Et studie tematiserer, at diskursive 

processer subjektiverer personer med handicap (Van Amsterdam et al 2013) og at personer med 

handicap er underlagt social kontrol, der manifesterer sig som ufrivillig opmærksomhed i 

hverdagen (Garland-Thomson 2009; Shakespeare 2006). Historisk institutionalisering og 

umyndiggørelse af personer med handicap, i dansk kontekst, beskrives også betydningsbærende 

for personer med handicaps identitetsdannelse (Kirkebæk 2001; 2007, Holst 1977; 1993; 1998). 

Et studie beskriver endeligt at normalitets-idealer gennem historien, har præget synet på 

personer med handicap samt personer med handicaps marginaliserede position (Holst 1977; 

1993; 1998). 

En anden tendens er en interaktionistisk tilgang til analyser af identitet og handicap, 

hvor identitetsdannelse involverer en internalisering af samfundets normer og værdier (Strauss 
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1964:32, Mead:1964). Et studie tematiserer f.eks. hvorledes personer med fysisk handicap er 

udsat for stigmatisering grundet brugen af kørestol (Cahill & Eggleston 1995), i mødet med 

sundhedsvæsenet (Buzio et al 2002) og i skolesystemet (Bantjes et al 2015), hvilket påvirker 

individets identitetsdannelse og selvopfattelse negativt. Studier belyser endvidere, at flere 

voksne med CP betragter stigmatisering som en vigtig barriere for deres social deltagelse 

(McNaughton et al 2002; Yeung et al 2008; Balandin et al 2007) og at flere sommetider skjuler 

eller benægter aspekter ved deres handicap, for at håndtere andre menneskers bekymring, 

fortvivlelse eller afsky (Swain et al 2003) eller for at undgå negative konfrontationer med deres 

handicap (Jespersen og Michelsen 2019).  

Jeg vil nu fremhæve analyser med fokus på individets indre arbejde. Reeve (2002) og 

Thomas (1999) viser, at personer med handicaps identitet er blevet undersøgt meget, særligt i 

forhold til sociale og fysiske barrierer i f.eks. arbejdslivet, men at individets indre liv ikke er 

blevet studeret ret meget. Reeve (2004:86) beskriver eksempelvis, at undertrykkelse af personer 

med handicap sker gennem utilgængelige fysiske miljøer, fordi dette skaber en følelse af ikke 

at høre til (Reeve 2004:91). Overdreven medfølelse, infantilisering, diskrimination samt 

altruisme resulterer endvidere ofte i skam, dårlig selvtillid samt en følelse af ikke at være meget 

værd, eller at være ubrugelig i forskellige sammenhænge (Goodley 2010:96; Thomas 

2006:182). Bagatell et al (2017) beskriver ”empowerment”, hos personer med handicap, som 

noget der skal komme fra individets selvdeterminering, evne til at stå op for sig selv, samt 

igennem en styrket gruppeidentitet (Branscombe 2012:117)  

3.3. Delkonklusion 

Litteratursøgningen afklarer at fysisk funktionsniveau ikke beskrives som determinerende for 

en persons mulighed for at blomstre eller leve et godt liv og endvidere at personer med 

handicaps identitetsdannelse, identitetskonstruktioner og bestræbelser vedrører både 

strukturelle, interaktionelle samt emotionelle dimensioner. Flere handicapstudier berører både 

blomstringsbegrebet og emner vedrørende identitetsarbejde eller identitetskonstruktioner. Men 

ingen studier berører specifikt personer med CPs egen agens og identitetsstrategier i forhold til 

at blomstre. Tabel 2 anskueliggør dette videns-tomrum. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?GKgmfb
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=hsPLIi
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Tabel 2: Oversigt over handicaplitteratur om identitetsarbejde og blomstring 

 

 

Emne 

 

 

Litteratur 

 

Handicap og 

menneskelig 

blomstring 

 

Glover 2006; Beattie 2018; Carse 2007; Merriam 2010; Beattie 

2018. 

Voksne med Cerebral 

parese og livskvalitet 

Maestro-Gonzalez et al 2018; Oeffinger et al 2016; Colver et al 

2015; Hoon og Stashinko 2015; Jiang et al 2016; Jespersen & 

Michelsen 2019. 

Handicap, 

identitetsarbejde og 

identitetskonstruktioner 

Noel og Fern 2013; Shakespeare 2012; Van Amsterdam et al 2013; 

Garland-Thomson 2009; Shakespeare 2006; Kirkebæk 2001;2007; 

Holst 1977; 1993; 1998; Bylov 2006; 2010; Crocker et al 1998; 

McNaughton et al 2002; Reeve 2004:91; Thomas 1999; Goodley 

2010:96; Thomas 2006:182; Swain et al 2003. 

Cerebral parese, 

identitetsarbejde og 

identitetskonstruktioner 

Bantjes et al 2015; Balandin et al 2007; Buzio et al 2002; Cahill & 

Eggleston 1995; Read et al 2015; Bagatell et al 2017; Yeung et al 

2008; Bantjes et al 2015. 

Cerebral parese, 

menneskelig 

blomstring og 

identitetsarbejde 

 

Kombinationen findes ikke 

 

Det skal dog tydeliggøres, at specialet ikke er motiveret af, at der eksisterer et vidensmæssigt 

hul i forskningen. Det er derimod motiveret af en abduktiv grounded theory-inspireret 

bearbejdning af empirien som gennemgås i afsnit 4.4. 
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4.  Design og metode 

I det følgende afsnit introducerer jeg specialets videnskabsteoretiske tilgang som er en nyere 

kritisk realisme inspireret af Derek Layder (1998). Endvidere beskrives valget af kvalitativ 

metode, herunder enkeltpersonsinterview. Jeg opridser videre empiriindsamlingen i praksis 

herunder min adgang til feltet. 

4.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 

I denne del introduceres den traditionelle kritiske realisme samt Layders kritik af den 

traditionelle kritiske realisme, hvilket udgør specialets videnskabsteoretiske tilgang. 

4.1.1. Kritisk realisme  

I den traditionelle kritiske realisme er det et kerneprincip, at verden består af forskellige 

niveauer. Det intransitive niveau henviser til verden som den er, hvilket beskrives som 

bestående af sociale strukturer, materielle genstande og sprog m.m. Dette beskrives som den 

ontologiske del, da niveauet tolkes som reelt og uafhængigt af menneskers opfattelse (Carter & 

New 2004). Dette niveau kan yderligere inddeles i to niveauer: det virkelige niveau, som er de 

strukturer og mekanismer der skaber forskellige muligheder og handlingsrum for individer og 

det faktiske niveau som er de begivenheder og fænomener der tilbliver på baggrund af det 

virkelige niveau. Den kritiske realisme forklarer endnu et niveau: Det transitive niveau, der 

henviser til empiriske fænomener og begivenheder man kan erfare og observere: den 

epistemologiske del. Dette niveau kan forstås som en delmængde af de andre niveauer. Det er 

her forskere udvikler analyser om verden. Epistemologisk tolker den kritiske realisme 

opfattelsen af det virkelige og faktiske niveau som fejlbarlig, da denne proces afhænger af 

forskerens fortolkning (Buch-Hansen & Nielsen 2005:35) 

 

Et andet kerneprincip for kritisk realisme, er forskellen på aktør og struktur (ibid.). Strukturer 

er til en vis grad vedvarende og kan motivere, muliggøre eller begrænse menneskers handlinger 

(ibid.:49). I modsætning til strukturer har aktører egenskaber såsom selvbevidsthed, 

refleksivitet, intentionalitet og emotionalitet og kan forfølge, bevare eller ændre strukturer 
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gennem handling (ibid.). Samspillet mellem struktur og aktør kan således føre til fremkomsten 

af nye strukturer og nye handlinger. Den kritiske realisme rummer derfor et essentielt begreb 

om social forandring (ibid.:53). Specialet har nogle forbehold overfor den kritiske realismes 

teori om, at et niveau kan forklare et andet niveau (Andersen 2007:68). Derfor vil jeg trække på 

Derek Layders nyere kritiske realisme, som uddybes i følgende afsnit. 

4.1.2. En dyb ontologisk præmis 

Derek Layder (1998) argumenterer for at en sociologisk vidensopbygning bør ske ud fra en dyb 

ontologisk præmis, hvor antagelsen er, at det sociale liv er ontologisk mangfoldigt. På den måde 

studeres den sociale verden som bestående af forskellige ontologiske domæner, der har deres 

egne logikker, karakteristika m.v. (Pedersen 1999:82). Inspireret heraf vil jeg undersøge 

leddene mellem forskellige ontologiske niveauerne samt hvordan de gensidigt påvirker 

hinanden (Layder 1998:67).  

Specialet søger således indsigt i en mangfoldig social virkelighed, med formålet om at 

se forbindelser mellem forskellige domæner uden at underkende domænernes forskellighed og 

særegne væsentlighed (ibid.). Specialet baseres således på et metodisk design der muliggør 1) 

indsigt i subjektive og intersubjektive forhold og 2) indsigt i strukturelle forhold der virker 

reproducerede på sociale relationer, positioner, praksisser og magtforhold.  

Det betyder i praksis, at jeg er parat til at arbejde med forskellige former, niveauer og 

typer af viden, funderet i forskellige epistemologiske positioner, hvilket lægger op til en 

refleksiv og systematisk fremgangsmåde, hvorpå jeg vil gøre mig tanker om relevansen af 

forskellige videnskabelige og teoretiske tilgange (Pedersen 1999:81). Jeg vil således løbende 

modificere min teoretiske forforståelse eller forudindtagethed gennem undersøgelsesprocessen, 

ved brug af en abduktiv grounded theory-inspireret bearbejdning af empiri.  

Med baggrund i ovenstående redegørelse for den traditionelle kritiske realisme, samt 

Layders kritiske realisme, vil en pluralistisk vidensbase, anerkendelse af den sociale 

virkeligheds brogede natur, en moderat ontologisk realisme samt en epistemologisk relativisme, 

være udgangspunktet for denne undersøgelse. Dette betyder i praksis at jeg til går forskningen 

med en idé om, at der eksisterer en virkelighed uafhængigt at min viden om den/forståelse for 

den, samtidig med at jeg tror på, at den viden jeg producerer, er socialt frembragt og ikke kan 

forstås uafhængigt af den kontekst den er frembragt i (Buch-Hansen & Nielsen 2005:34). 
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4.2. Den kvalitative metode 

Ved brug af kvalitativ metode har jeg indsamlet detaljeret empiri, hvilket har potentiale for at 

giver et dybdegående indblik i “tanker, følelser, hensigter og handlinger som kontekst og 

struktur” (Flick 2018:18). Den kvalitative tilgang giver mulighed for at undersøge det sociale 

liv som broget, niveaudelt og komplekst, hvor jeg kommer i nær kontant med genstandsfeltet 

og interviewpersonerne der deltager (Jacobsen og Jensen 2012: 14). 

4.2.1. Det kvalitative enkeltpersonsinterview 

Med enkeltpersonsinterview har jeg lagt an til et tillidsfuldt og fortroligt møde, hvor jeg har 

garantereret interviewpersonen fuld anonymitet. Dette har givet anledning til og mulighed for 

en tryg samtale, hvor interviewpersonen kunne dele ud af deres tanker, følelser og meninger, 

uden at dette ville have konsekvenser for personens sociale eller personlige liv fremadrettet 

(Jacobsen & Jensen 2012).  

Det kvalitative enkeltpersonsinterview foretages med formålet om at opnå en dyb 

forståelse for interviewpersonernes egne erfaringer, minder og holdninger om emner relateret 

til at leve med CP. I forlængelse af en kritisk videnskabsfilosofi, kan denne metode give indsigt 

i forskellige ontologiske domæner der kendetegner den sociale virkelighed, herunder 

systemiske/strukturelle, interaktionelle og personlige niveauer, samt en forståelse for 

sammenhænge og mellem disse. Interviewet forstås således som en kompleks social situation, 

hvor elementer som fysisk placering, baggrundsforhold, hierarkier, kulturelle normer 

uundgåeligt sætter sit aftryk på interviewet (Alvesson 2011:80). Dette ser jeg dog som 

uundgåeligt og som netop et udtryk for den sociale virkeligheds brogede og komplekse 

beskaffenhed. Dette er endvidere en motivation for at sætte forskellige typer teorier og 

metaforer i spil, der muliggør fortolkning af forskellige ontologiske domæner og niveauer i 

interviewet (Alvesson 2011:77). Jeg beskriver uddybende hvordan selve indsamlingen af 

empirien forløb, herunder gennemførsel af enkeltpersonsinterview, i følgende afsnit. 
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4.3. Indsamling af empiri 

I dette afsnit beskrives hvordan jeg fik afgang til feltet, hvordan jeg har samplet undersøgelsens 

interviewpersoner, gjort brug af en interviewguide samt hvordan jeg har akkumuleret viden ved 

at trække på iterative principper i empirigenereringen. Endeligt beskrives gennemførslen af 

interviewene, hvor jeg blandt andet forholder mig til min egen position i feltet, som person med 

medfødt CP. 

4.3.1. Adgang til feltet 

For at få adgang til feltet søgte jeg interviewpersoner i en facebookgruppe for personer med CP 

og deres pårørende. Efter et par timer havde jeg 28 henvendelser fra unge voksne mellem 19-

30 år, som gerne ville deltage i undersøgelsen. Flere af dem påpegede vigtigheden af forskning 

der omhandler de sociale dimensioner af livet med CP, da CP ofte tilgås forskningsmæssigt som 

et primært medicinsk/fysiologisk emne. Da jeg selv har medfødt CP, havde jeg en særlig adgang 

til og fortrolighed med feltet og jeg kunne derfor selv agere gatekeeper.  

4.3.2. Sampling  

Samplingsstrategien var at søge maksimum variation i forhold til interviewpersonernes 

grovmotoriske funktionsniveau (GMFCS-niveau), da jeg formoder at funktionsniveau præger 

individets oplevelse af at være i verden, f.eks. i forhold til oplevelsen af 

tilgængelighed/utilgængelighed. GMFCS-inddelingen bruges med omtanke, fordi redskabet 

fungerer til at klassificere personer med CP inden for en normativ forståelse for kropslig 

funktionalitet og siger ikke nødvendigvis meget om individets samlede oplevelse af at være i 

verden. Som supplement til GMFCS-inddelingen søges individer med talehandicap, da disse 

ofte ekskluderes fra interviewstudier (Cambridge & Forrester-Jones 2003). Som yderligere 

indsatser for at nuancere repræsentationen af interviewpersoner med handicap har jeg søgt 

variation i forhold til andre identitetsmarkører såsom køn, seksualitet, geografi og alder, da disse 

ligeledes kan have betydning for den enkeltes oplevelse af identitetsarbejde i forhold til at 

realisere basale goder. 
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4.3.3. Semistruktureret interviewformat 

Til gennem førelsen af interview udarbejdedes en interviewguide. Den første interviewguide 

bærer præg af, at jeg på dette tidspunkt endnu ikke vidste, hvad der ville være interessant at 

spørge ind til (se bilag 2). Den første interviewguide er således baseret på min forforståelse (Se 

bilag 1). Ved at vælge et semistruktureret interviewformat, skabte jeg gode betingelser for at 

forfølge nogle overordnede temaer og spørgsmål og samtidig være åben overfor at interviewet 

kunne tage end drejning. Jeg har således været åben overfor, at interviewet har tilpasset sig 

interviewpersonen (Kvale 1997) og at fokus i interviewene har ændret sig løbende, hvilket har 

været en hensigtsbestemt strategi i empirigenereringen. Dette muliggjorde nemlig en 

eksplorativ og cirkulær empirigenerering, som uddybes i næste afsnit. 

4.3.4. Cirkulær empirigenerering 

Jeg har benyttet mig af en cirkulær empirigenerering hvor jeg løbende har udviklet og opdateret 

interviewguiden. Efter hvert interview noterede jeg fremtrædende elementer i interviewene (se 

bilag 3). Jeg brugte denne nye viden til at formulere spørgsmål og opmærksomhedspunkter til 

næste interview. Dette gjorde, at jeg fik adgang til nye perspektiver, som jeg ikke fra 

begyndelsen havde haft øje for. Jeg spurgte f.eks. et to af de første interviewpersoner om de 

havde haft følelsesmæssigt ubehagelige oplevelser forbundet med at have CP. Her var 

interviewpersoners umiddelbare svar, at det havde de ikke. I det tredje interview beskrev én 

interviewperson dog ubehagelighed forbundet med overdreven opmærksomhed og 

anerkendelse. Efterfølgende var det derfor muligt at spørge ind til denne type af interaktion, 

hvilket resulterede i talrige fortællinger om infantilisering og følelsen af mindreværd i sociale 

situationer. På måde lærte jeg nyt om feltet, måder at spørge ind på, ord der vækkede genklang 

osv. Jeg lod løbende interviewguiden formes af tematikker fra tidligere interview og på den 

måde har jeg arbejdet med interviewguiden som iterativ proces, hvor jeg ’byggede på’ i takt 

med, at jeg gennemførte flere interview. Empiriindsamlingsprocessen er illustreret i figur 2, 

hvor jeg demonstrerer, hvordan jeg med udgangspunkt i min forforståelse har akkumuleret 

viden.  
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Figur 2: Cirkulær empirigenerering 

 

 

Inspireret af hermeneutikken benyttede jeg min forforståelse til at få begreb om andre 

menneskers oplevelse af at være i verden. På den måde har jeg set det som min opgave at udvide 

min forforståelse, kvalificere den, og reflektere over den i mødet med det felt og de mennesker 

jeg har talt med (Kristiansen 2017:156). Jeg vil nu beskrive hvordan jeg gennemførslen af 

interview er foregået i praksis. 

4.3.5. Gennemførsel af interview 

I de fleste tilfælde er interviewene gennemført i et fysisk møde enten hjemme hos 

interviewpersonerne eller på Københavns Universitet. I begge tilfælde sikrede jeg et uforstyrret 

rum, så interviewet ikke ville blive forstyrret af larm, afbrydelser eller medlyttere. Grundet 

Corona-krisens krav om fysisk afstand, er 4 ud af 12 af interviewene udført online. Ét interview 

er desuden foregået skriftlig i et chatrum, da interviewpersonen foretrak dette grundet et 

talehandicap. Det oplevedes som positivt at kunne kommunikere med onlineredskaber, da 

undersøgelsen på den måde blev fysisk let tilgængelig for interviewpersonen (Nielsen 2020), 

endvidere muliggjorde dette en geografisk spredning. Under interviewene var kun jeg og 

interviewpersonen til stede, for at bevare mødets fortrolige karakter. Undersøgelsen er baseret 

på interviewpersonernes velvillighed i forhold til at deltage i undersøgelsen, hvilket indebærer 

muligheden for at trække sig, og giver interviewpersonen en vis magt (Karnieli-Miller et al 

2009:280f). På trods af dette er interviewet som helhed præget af en asymmetrisk magtrelation 

mellem interviewer og interviewpersonen, da undertegnede åbenlyst satte rammerne for 

interviewet. Personer med CP er vant til at have det “professionelle blik” hvilende på sig og 
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flere kan have dårlige minder og erfaringer med at møde forskere og fagprofessionelle. Som 

Elin, der er anonymiseret, påpeger: 

 

“Hvor mange voksne mennesker har ikke kigget på vores kroppe? Hvor man tænker, 

hvem spurgte mig om det? Det var der sgu aldrig nogen, der spurgte mig om. Men jeg 

skulle alligevel gå rundt i underbukser for lægen. Så han kunne kigge på alle mine 

muskler. Men var der nogen, der spurgte mig om det?” (Elin 5287). 

 

Selvom jeg ikke har interviewpersonernes kroppe som forskningsgenstandsfelt og derfor ikke 

må bede interviewpersonerne rent fysisk klæde sig af, som lægerne gør i deres praksis, kan det 

alligevel på samme måde virke invaderende og grænseoverskridende at deltage i et interview 

om ens personlige liv. Forud for interviewene gjorde jeg mig således bevidst om den position 

jeg indskriver mig i som forsker/studerende på CP-området, hvilket er en position som personer 

med CP tidligere har oplevet som overvågende og normaliserende, når de f.eks. skulle 

observeres i ganglaboratorier, undersøges forud for kirurgiske indgreb eller testes af 

fysioterapeuter eller ergoterapeuter. Jeg anlagde derfor en receptiv og validerende 

interviewerstil for at tilgå interviewet og interviewpersonerne empatisk og endvidere for at 

etablere en mere symmetrisk relation (Brinkmann 2014:51). Det har således også været vigtigt 

løbende at sikre samtykke. Desuden var frugtbart, at jeg kunne bruge mine egne erfaringer i 

mine spørgsmål som f.eks.: “Jeg er selv blevet opereret i mine ben flere gange. Er du også det? 

Og hvordan har det været for dig?”. Ved at udvise sensitivitet, dele mine egne oplevelser og 

forstå interviewpersonernes præferencer og bekymringer, kunne jeg opnå en særlig tillid hos 

den anden (Poder 2006:195), hvilket var nyttigt i denne relativt følsomme situation. Frej påtaler 

hans oplevelse af at mødes og tale med mig: 

 

”…Da jeg mødte dig, jeg blev helt glad, fordi jeg var sådan lidt: ’jeg er ikke alene’. 

Fordi det var tit den der følelse, man kunne have, da man var yngre. Og nu finder man 

ud af, man er ikke alene” (Frej 4038). 

 

Flere virkede glade for at få et rum til at fortælle om livet med CP fra deres perspektiv (Johan 

2373; Elin 5372; Konrad 6393). Andre blev berørte undervejs (Frej: 3710; Joanna:1550; 
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Agnes:3093) hvilket kan tolkes som en reaktion på at emnet er personligt og rummer mange 

betydningsfulde minder og oplevelser som kan vække stærke følelser. Flere blev motiverede af 

samtalen og fik idéer til at lave en podcast, en tv-serie, bog eller dokumentarprogram for at 

udbrede viden om handicap (Frida 361; Isack 5629; Konrad 6548; Joanna 1373).  

4.4. Præsentation af interviewpersoner 

Empirien består af 12 enkeltpersonsinterview af omkring en times varighed. 

Interviewpersonerne har mellem niveau 1-4 GMFCS-niveau, hvilket betyder at der er variation 

i deres grad af CP (jf. GMFCS-skemaet). Der er desuden forskel på hvilken type CP de har, 

hvor de fleste har den mest udbredte spastiske CP mens én har dyskinetisk CP. 

Interviewpersonerne er i alderen 19 og 30 år, flere er i gang med uddannelse, og fire er 

færdiguddannede er på arbejdsmarkedet, mens kun én er ledig. Disse personer med CP kan med 

deres varierende GMFCS-niveau, køn, beskæftigelse, geografiske placering og alder give 

indblik i unge voksne med CPs identitetsarbejde i forhold til realisering af goder. 

Interviewpersonerne er præsenteret i Tabel 7, hvor de er illustreret i anonymiseret form af 

undertegnede. 

 

Tabel 7:  Præsentation af interviewpersoner 

 

 

 
 

Elin er 30 år, har to børn og bor med kæreste, arbejder som 

konsulent og har spastisk CP, tetraplegi, GMFCS-niveau 4. 
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Magnus er 27 år, bor alene og kan lide at spille skak, studerer 

journalistik og har spastisk CP, tetraplegi, herunder talehandicap, 

GMFCS-niveau 3. 

 
 

Isack er 23 år, har en kæreste og bor i kollektiv, studerer økonomi 

og har spastisk CP, deplegi, GMFCS-niveau 4. 

 
 

Joanna er 24 år, bor hos forældre og går op i politik, studerer 

etnografi og har spastisk CP, deplegi, GMFCS-niveau 2. 

 
 

Konrad er 28 år, bor alene og kan lide at producere elektronisk 

musik, studerer dansk og har dyskinetisk CP, tetraplegi, CMFCS-

niveau 2 og har kognitive udfordringer. 
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Frida er 25 år, bor med kæreste, lige færdiguddannet og arbejder 

som kommunikationsmedarbejder og har spastisk CP, deplegi, 

GMFCS-niveau 3 

 
 

Alberte er 30 år og arbejder som forsker, bor med sin kæreste og 

har spastisk CP, hemiparese, CMFCS-niveau 1. 

 
 

Agnes er 29 år, bor alene, er optaget af sport, arbejder som 

folkeskolelærer og har spastisk CP, hemiparese, GMFCS-niveau 

1 og har kognitive udfordringer. 

 
 

Laura er 19 år, lige færdig med gymnasiet og går på højskole, har 

sabbatår og har spastisk CP, hemiparese, GMFCS-niveau 2. 
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Bjørg er 25 år, bor med sin kæreste, identificerer sig som 

handicapaktivist, er gymnasieelev på HF og har spastisk CP, 

hemiparese GMFCS-niveau 3. 

 
 

Johan er 29 år, bor alene, kan lide at spille fodbold, er ledig og 

søger job, har spastisk CP, hemiparese, GMFCS-niveau 2 og har 

kognitive udfordringer. 

 

Frej er 27 år, bor alene og engagerer sig i foreningsliv, arbejder 

som konsulent og har spastisk CP, hemiparese, GMFCS-niveau 2. 

 

4.5. Bearbejdning af empiri 

Projektet er baseret på empiri som jeg har indsamlet og transskriberet i løbet af min studietid på 

min kandidatuddannelse i sociologi. Projektet udgår fra en personlig og sociologisk interesse, 

hvilket resulterede i at jeg løbende over det sidste 1,5 år har interviewet 12 unge voksne med 

CP. Ved specialeprocessens begyndelse havde jeg gjort mig nogle overordnede tanker om 

materialet som blevet afsæt for at finde specialets fokus gennem en abduktiv grounded theory-

inspireret kodningsproces. Denne proces er tydeliggjort i figur 3: 
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Figur 3: Tidslinje: fra empiriindsamling til kodning af empiri 

 

 

Som figuren viser, har processen omkring indsamling og bearbejdning af empiri været adskilte. 

Jeg har gjort mig nogle overordnede overvejelser og tanker om empirien før specialet skulle 

begynde, men jeg har kodet og bearbejdet empiren under specialeprocessen. Denne 

kodningsstrategi præsenteres i det følgende afsnit. 

4.5.1. Abduktiv GT-inspireret kodning 

For at introducere specialets abduktive GT-inspirerede kodningsstrategi, må jeg først klargøre 

indholdet af en traditionel GT-tilgang. En af de definerende egenskaber ved traditionel GT er, 

at den induktivt sigter imod at generere teori der er baseret på empiriske fund (Flick 2018). 

Glaser og Strauss (1967) anskues som grundlæggere af GT og de argumenterede for, at GT kan 

evalueres ud fra gennemsigtigheden i den metodologiske proces (ibid.:91). Derved opfordrede 

de kvalitative forskere til at undgå teoretiske hypoteser og teoretisk forudindtagethed (ibid.:97). 

På samme tid bemærkede de, at teoretisk og empirisk indsigt kræver “teoretisk sensitivitet”, 

men argumenterede stadig for, at sociologisk kreativitet går tabt, når man ikke undsiger sig sin 

faglighed og teoretiske doktriner (ibid.:46).  
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Timmermans og Tavory (2012) anskueliggør, at den induktive tilgang som GT traditionelt set 

opfordrer til rummer både et epistemologisk og praktisk dilemma (ibid.:172). I stedet foreslår 

de en abduktiv GT, hvilket involverer en rekursiv proces med gensidig tilpasning af empiri og 

teori. Med en abduktiv GT-inspireret kodning har jeg, snarere end at fralægge mig alle teoretiske 

ideer samt forforståelse i løbet af forskningsprojektet, tilgået feltet med den dybeste og bredeste 

teoretiske base som muligt og udviklet mit teoretiske repertoir gennem undersøgelsesprocessen. 

Når der er forekommet overraskelser i empirien, har det udgjort fundament for introduktionen 

af ny teori (ibid.:172). Denne abduktive GT lægger op til en grundig kodningsproces og analyse 

på baggrund af og i samspil med min sociologiske forforståelse og relevant feltspecifik teori. 

Jeg vil nu gennemgå hvordan kodningen konkret er foregået. 

4.5.2. Kodningsprocessen 

Inspireret af Tie et al (2019:4) har jeg kodet empirien af tre omgange: En indledende 

kodningsfase, en mellemliggende kodningsfase og en avanceret kodningsfase med en gensidig 

tilpasning af empiri og teori. Den indledende kodning af empirien er var det forberedende trin, 

hvor jeg satte gang i processen ved at søge ligheder og forskelle i empirien og generere så mange 

koder som muligt, ved at identificere vigtige ord eller sætninger. Under den indledende kodning 

har jeg gjort mig nogle metareflektioner om empirien: Hvad handler det her om? Hvad 

repræsenterer empirien mere generelt? Denne eksplorative indgangsvinkel var produktiv i 

forhold til at skabe overblik over empirien. Nogle af de centrale begreber i denne fase ses i figur 

4. 

 

Figur 4: Centrale begreber i indledende kodningsfase 
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Den mellemliggende kodning var næste skridt i bearbejdningen og handlede om at transformere 

de indledende koder til mere abstrakte begreber, hvilket gjorde det muligt at se teoretiske linjer 

i empirien (ibid.:5). I denne kodningsproces fandt jeg, i en gensidig vekselvirkning mellem teori 

og empiri, at interviewpersonerne er identitetsmæssigt optaget af passe ind og kunne deltage i 

samfundet, hvilket jeg begrebsliggjorde som identitetsmotiver. Jeg fandt også, at individerne 

oplever kontekstuelle begrænsninger i forhold til at realisere deres identitetsmotiver, hvor jeg 

kunne lokalisere materielle, sociale og personlige begrænsninger. Endeligt fandt jeg at 

interviewpersonerne har nogle forskellige identitetsmæssige strategier i forhold til at håndtere 

disse kontekstuelle begrænsninger og i forhold til at realisere motiver, som både indebar at 

reducere, politisere og genvinde deres handicap. I tabel 5 nedenfor, har jeg opstillet de abstrakte 

begreber, der stod centralt i denne mellemliggende kodning.  
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Den tredje fase var den avancerede kodningsfase. Her introducerede jeg en relevante 

teoretiske begreber, som jeg kodede efter. Jeg introducerede f.eks Smiths (2015) teori om basale 

goder, hvilket gav mulighed for at kode interviewpersonernes identitetsmotiver mere 

dybdegående. Denne teoretiske ramme gjorde det muligt at undersøge autonomi/agens samt et 

kropsligt funktions-og sundhedsaspekt, som et identitetsmæssigt motiv, hvilket jeg ikke havde 

haft blik for tidligere i kodningsprocessen. Jeg trak desuden på Lepisto et al (2015) begreber 

om identitetsarbejde hvilket gjorde det muligt at komme i dybden med de strategier og 

identitetskonstruktionsprocesser interviewpersonerne iværksætter. Den mellemliggende og 

avancerede kodning er illustreret i tabel 5. En del af begreberne er teoretisk informerede, disse 

er markeret med en stjerne (★). Disse begreber redegøres desuden for i afsnit 5. 

Tabel 5: Kodningsfaser: indledende, mellemliggende og avanceret kodning 
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Den abduktive kodning har skabt rød tråd gennem specialeprocessen, der har været baseret på 

en dialektik mellem teoretisk sensitivitet og metodologisk systematik (Timmermans & Tavory 

2012:172). I det følgende vil jeg gå i dybden med processen af validering i specialet. 

4.6. Validering 

Der har længe været uenighed blandt forskere om hvilke krav man bør og kan stille til 

validitet/validering inden for kvalitativ forskning, hvor Cho og Trent (2006:319) beskriver 

forskellige to overordnede paradigmer i validitetsspørgsmålet. Specialet drager nytte af 

elementer fra begge paradigmer, som jeg nu vil specificere. Inspireret af den såkaldte 

transaktionelle tilgang vægtes procedure og teknikker.  Jeg har transskriberet interviewene 

ordret og i deres fulde længde og jeg benytter direkte citering, for at løfte undersøgelsens 

deskriptive validitet (Maxwell 2002:45). Hvad angår undersøgelsens fortolkende validitet, 

fortolker jeg kun på analytiske pointer der eksisterer på tværs af det empiriske materiale og 

udelader udsagn, hvis jeg er tvivl om intentionen eller meningen med dem (Maxwell 2002:48). 

Jeg anvender endvidere en systematisk kodning af kvalitativt materialet. Den abduktive GT-

inspirerede kodningsstrategi fordrer en refleksiv og processuel udvælgelse af undersøgelsens 

teoretiske perspektiver og relevans i forhold til empirien. Dette resulterer i, at jeg ikke blot 

trækker på sociologisk teori, men også inddrager feltspecifikt handicaplitteratur, som har givet 

teoretiske indsigter, jeg ikke ville få adgang til ved udelukkende at trække på sociologisk 

litteratur. Dette løfter undersøgelsens teoretiske validitet (Maxwell 2002:50). Den 

transformative tilgang stiller sig undrende overfor naturvidenskabelig inspireret valideringen af 

kvalitativ forskning og plæderer for valideringskrav på de kvalitative metoders egne præmisser. 

Inspireret af dette, stiller jeg krav til min egen selvrefleksivitet igennem hele specialeprocessen 

samt en helhedsorienteret og samvittighedsfuld bearbejdning og indsamling af empirien (Cho 

& Trent 2006:333). Jeg har desuden haft et langvarigt engagement i feltet og har tilgået det med 

en nærværende, fokuseret og bekræftende forsker-stil for give interviewpersonerne en positiv 

og styrkende oplevelse af dele deres perspektiver med mig (Cho & Trent 2006:333). 
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4.7. Generalisering  

Specialet har ikke ambition om at generalisere via enheder eller individer, som der er tradition 

for inden for kvantitativ forskning. I stedet anskues det som efterstræbelsesværdigt at 

generalisere fra mønstre til kategorier, eller generalisere via. variable herunder kategorier, 

processer dynamikker osv. Det kan lyde modsætningsfyldt, fordi kvalitative metoder netop 

kommer så tæt på individet, men fordi specialet baserer sig på relativt få individer, giver det 

ikke mening at udtale sig om dem. I stedet bestræber specialet sig på at kunne sige noget 

analytisk generelt om indholdet af interviewene herunder konteksterne, processerne, 

dynamikkerne, interaktionerne, følelserne m.m. (Kvale 1997:205). Inden for den kvalitative 

tradition er det heller ikke efterstræbelsesværdigt at udvide mængden af empiri. I stedet vil jeg 

udvide abstraktionsniveauet. Teori er i dette henseende væsentligt i forhold til at analysere 

genkendeligheder på tværs af kontekster, ud fra Delmars teori om situationens dobbelthed, hvor 

argumentet er, at der altid er noget/nogle træk der rækker ud over det unikke/specifikke som 

kan tolkes som noget analytisk generelt (Halkier 2010:787). I det følgende vil jeg præsentere 

overvejelser om specialets etik. 

4.8. Forskningsetiske overvejelser 

I denne del vil jeg gøre mig tanker om anonymisering, etisk godkendelse, samt relationsetik i 

kvalitativ forskning.  

Interviewpersonerne er informeret mundtligt om undersøgelsens formål og omfang samt 

at deres deltagelse er frivillig, og at de kan trække sig tilbage når som helst uden konsekvenser. 

Interviewpersonerne er garanteret fortrolighed i interviewet og fuld anonymitet, så deres udsagn 

ikke kan lede tilbage til dem. De er endvidere informeret om, at empirien er behandlet som 

fortrolige oplysninger. I følge Videnskabsetisk komité skal undersøgelsen ikke have etisk 

godkendelse, fordi det er baseret på rene data (komitélovens § 14, stk. 2). Undersøgelsen følger 

desuden The American Sociological Associations etiske kodeks for sociologer.  

Som det tidligere er beskrevet, kan et interview om livet med CP være følsomt. Derfor 

har jeg gjort flere ting for at sikre, at interviewpersonerne har det godt under interviewet. Dette 

har jeg gjort ved at få interviewpersonerne til at føle sig selvsikre og trygge under interviewet 
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og ikke udfordre deres personlige grænser. Jeg har tilstræbt at holde varigheden af 

enkeltpersonsinterview på en time for ikke at udtrætte interviewpersonerne, da fatigue eller øget 

træthed er en udbredt gene blandt personer med hjernepåvirkning (Brunton 2018). Hvis 

interviewpersonerne selv har haft interesse i eller ønske om at forsætte interviewet i længere 

tid, har jeg ikke afsluttet interviewet.  

 

Da jeg som nævnt selv har CP, har jeg en særlig adgang til feltet, hvilket jeg har benyttet mig 

aktivt af, for at skabe tryghed og fortrolighed med mine interviewpersoner (Atkinson & Coffey 

2003:10). Denne fortrolighed gav indsigt i flere personfølsomme emner, som et par af 

interviewpersonerne bad min udlade fra transskriptionerne. Alligevel kan jeg bruge denne viden 

til at få dybere forståelse for feltet. Dette rummer dog også nogle etiske udfordringer, som blandt 

andet handler om, at interviewpersonerne potentielt kan have oplevet interviewet som 

’forførende’ hvilket kan have ledt til, at de har talt over sig, og senere kan fortryde deres udsagn 

eller bidrag (Fog 2007:229). For at imødekomme dette, har jeg løbende ekspliciteret mine 

vidensinteresser og min position som studerende/forsker, for på den måde at undgå, at 

interviewpersonerne føler sig ført bag om lyset. Dette har jeg gjort med inspiration fra Ellis 

(2007) begreb om relations-etik, hvilket handler om at tage ansvar for de interpersonelle bånd 

man, som forsker, skaber igennem empiriindsamlingen. Det betyder f.eks. at jeg har kontaktet 

interviewpersonerne via mail, et par dage efter hvert interview og takket dem for deres 

deltagelse og har inviteret dem til at tale om oplevelsen, hvis de har haft lyst til eller brug for 

dette. Tre af interviewpersonerne har, efter interviewet, ønsket at mødes og tale uddybende om 

det. Flere har også været nysgerrige på min situation, og har ønsket at jeg også skulle dele min 

erfaring med CP. Her er jeg flere gange blevet sat i et dilemma, hvor jeg enten har skulle afvise 

interviewpersonen eller bruge både tid og personlige ressourcer på at fortælle min historie 

gentagende gange. Jeg valgte et kompromis, for at opretholde en symmetrisk og tillidsfuld 

relation og for ikke at afvise interviewpersonerne i deres nysgerrighed, hvilket også er afledt af 

relationsetikken, som er specificeret af Ellis (2004).  
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5.  Teoretisk fundament 

I denne del vil jeg først præsentere de teoretiske metaforer der anvendes i analysearbejdet. 

Efterfølgende vil jeg redegøre for specialets teoriapparat mere dybdegående.  

5.1. Refleksivt tolkningsarbejde 

Alvesson (2011:75) påpeger, at en dyb ontologisk forståelse af den sociale virkelighed opnås 

ved at trækker på forskellige former for teori. Han advokerer for, at man sætter forskellige 

metaforer i spil, for at kunne analysere de lag der er i interviewet og at dette muliggør en 

refleksiv behandling af empiri (Alvesson 2011:77). Han fremlægger forskellige metodologiske 

muligheder for forskeren, men opfordrer også mere overordnet til, at forskere lader sig inspirere 

til en “sofistikeret tænkning”, hvilket indebærer at udvælge et begrænset antal relevante 

metaforer/teorier eller andre typer af synteser som forskeren hele tiden må forholde sig 

refleksivt til og bruge når det er relevant (Alvesson 2011: 102). 

For at specificere hvilken teoretisk syntese specialet baserer sig på, trækker jeg på 

Thompsons (2017) beskrivelse af samfundet som udgjort af seks forskellige elementer. Figur 5 

illustrerer hvorledes han tænker samfundet som udgjort af hhv. strukturer, processer, 

institutioner, diskurser, forventninger og relationer. Disse elementer forstås som en del af et 

netværk eller et ”spind”, da elementerne er gensidigt forbundne. Særligt tre elementer er 

relevante i kommende fortolkningsarbejde. Disse elementer er markeret med blå i figur 5 og 

præsenteres nedenfor. 

 

Figur 5: Samfundets spind, oversat fra Thompsons 2017:190 
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Strukturer, herunder handicaphistoriske strukturerer, akitektoniske strukturer såvel 

som sociale strukturer i form af fx sociale hierarkier.  

 

Relationer, herunder spørgsmålet om gruppetilhørsforhold og sociale konflikter. 

 

Processer, herunder sociale processer som stigmatisering og emotionelle skam-og 

selvtillidsdynamikker. 

 

I analysen har jeg desuden fokus på kontekst samt menneskelige erfaring, hvor analysen 

orienterer sig mod både tanker, følelser og handlinger (ibid.:190). Jeg vil nu uddybe valget af 

teorier og deres relevans i forhold til analysen. 

5.2. Valg af teorier 

Christian Smiths (2015) teori om basale goder og blomstring benyttes med formålet om at 

analysere, hvorledes interviewpersonerne orienterer sig mod og erfarer begrænsninger i forhold 

at blomste. Douglas Lepistos et al (2015) teori og begreber vedrørende identitetsarbejde 
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anvendes til at analysere interviewpersonernes processuelle identitetsbestræbelser, strategier 

m.m. i forhold til at nedtone eller fremhæve bestemte identiteter. Teorierne dækker over 

forskellige genstandsområder og processer, men de er også overlappende. Smiths begreber 

bruges som baggrundsteori og informerer tænkningen om identitetsstrategier som etablerer, 

opløser, hindrer bestemte identitetsdannelser og bestræbelser. Henri Tajfel og Jon Turners 

(2004) teori om personlig og social identitet benyttes til at analysere hvorledes 

interviewpersonerne på forskellige tider og i forskellige kontekster etablerer en forståelse af sig 

selv, som mennesker der besidder en handicapidentitet. 

For at forstå de historiske og strukturelle betingelser for personer med CP forståelse af 

handicap og etablering af handicapidentitet, introduceres den medicinske, sociale og post-

sociale handicapmodel. Med Robert Fullers (2018) teori om ”rankisme” begrebsliggøres 

hvordan der opstår misbrug af sociale funktionsrangordninger i empirien og hvad dette har af 

emotionelle effekter på interviewpersonerne i form af en ”nobody-følelse”. 

Erving Goffmans (2018) stigmaperspektiv benyttes til at analysere, hvorledes CP tolkes 

som et miskrediteret tegn i social interaktion og hvordan interviewpersonerne internaliserer 

dette stigma. Thomas Scheff og Suzanne Retzingeers (1997) teori om kvaliteten af sociale bånd 

samt skamfølelsen benyttes til at forstå individernes identitetsmotiver og strategier. 

Efterfølgende introduceres Arlie Hochschilds (1983) teori om statusskjolde, Peter Freunds 

(1990) teori om dramaturgisk stress og endelig Poul Poders (2006) teori om selvtillid og 

emotionel energi som en magtressource. 

3.4. Blomstring og identitetsarbejde 

I dette afsnit redegøres for begreber om menneskelig blomstring, social og personlig identitet 

samt identitetsarbejde. 

5.2.1. Christian Smith: Menneskelig blomstring 

At blomstre er Smiths (2015:202) begreb for at: “gro og blomstre på modne, frugtbare og 

smukke måder.” [Oversat fra engelsk]. Det, at blomstre, skal ikke forstås som øjeblikkelig 

handling eller følelse, men relaterer sig snarere til selve livet, processen af at leve et godt liv 

(ibid.:203). Antagelsen bag begrebet blomstring er: 
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”People want to be as happy, fulfilled, flourishing, and achieving their potential […] 

People have a natural disposition to grow, learn develop, and realize their inherent 

capacities and powers” (ibid.:204)  

 

Smith introducerer altså en fællesmenneskelighed som grundlag for blomstring, og dertil 

knytter sig en påstand om, at lige præcis seks menneskelige goder er væsentlige og 

grundlæggende for denne. Smith beskriver disse basale goder således: 

 

a) Bodily survival, security and pleasure: ”avoiding bodily death, injury, 

sickness, disease and sustained vulnerability to harm, maintaining physical and 

bodily health and safety, sensual enjoyment, satisfaction, delight or gratification 

of appetitive and perceptual desires of the body and the absence of physical 

pain” (ibid.:181). 

 

b) Knowledge of reality: ”Learning about the world and ones place and potential 

in it; increasing awareness and understanding of material and social realities; 

developing or embracing believed-in truths about what exists and how i works 

that provide order, continuity and practical know-how to life experience” (ibid.)   

 

c) Identity coherence and affirmation: “Developing and maintaining continuity 

and positive self regard in one’s sense of personal selfhood over time and in 

different contexts and situations” (ibid.). 

 

d) Exercising purposive agency: “exerting influence or power (broadly 

understood as transformative capacity) in the social and material worlds, 

through the application of personal capabilities for perception, reflection, care, 

evaluation, self-direction, decision and action, which causes desired (and 

unanticipated) effects in ones environment” (ibid.). 
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e) Moral affirmation: “Believing that one is in the right or is living a morally 

commendable life, by being doing, serving, thinking and feeling what is good 

correct, just and admirable; avoiding moral fault, blame, guilt, or culpability” 

(ibid.)  

 

f) Social belonging and love: “enjoying recognition by inclusion and membership 

in and identification with significant social groups, loving and being loved by 

others in significant relationships” (ibid.:82) 

 

Smith argumenterer for, at alle mennesker grundlæggende er drevet af og orienteret imod at 

realisere disse goder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at mennesker nødvendigvis lykkes 

med at realisere dem (ibid.:180). Kontekstuelle elementer (f.eks. sociale, personlige, 

institutionelle, materielle og biologiske) har nemlig betydning for, om individet rent faktisk 

lykkes med at realiserer goderne og dermed blomstre (ibid.:199). Dette har jeg illustreret i figur 

6.  

 

Figur 6: Realisering af menneskelig blomstring, figur inspireret af Smith 2015:199 
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Realiseringen af de basale goder kræver menneskelig agens, så vel som solidaritet, anerkendelse 

og ressourcer. Således uddyber Smith, hvorledes realisering af basale goder og den 

menneskelige persons blomstring kræver en form for åbne mulighedsstrukturer. 

5.2.2. Henri Tajfel og Jon Turner: Personlig og social identitet 

Henri Tajfel og Jon Turner (2004) beskriver, at identitetsteori ofte anvendes til at analysere 

interviewpersonernes identitetsmæssige forestillinger om sig selv og deres identitet i relation til 

sociale kontekster. Dette kaldes også personlig- og social identitet, hvilket referer til to 

forskellige aspekter ved et menneskes identitet (Tajfel & Turner 2004:7). Personlig identitet 

handler om, hvordan individet opfatter sig selv og social identitet handler om, hvordan et 

individ tildeles et medlemskab af en eller flere forskellige grupper (ibid.). Roller kan i følge 

Ashforth et al (2008) være en stor del af, hvordan individet opfatter sig selv og kan indvirke på 

individets personlige identitet. Når individet indtager en bestemt rolle, eller tilskrives en bestemt 

rolle, handler individet ofte for at opfylde forventningerne til denne rolle (Crocker 1990:60). 

Individets handlinger og adfærd, samt opfattelse af sig selv, præges også af hvilken rolle det har 

eller tilskrives i bestemte situationer (Tajfel & Turner 2004:20). På den måde kan en personlig 

og social identitet tolkes som indbyrdes konstituerende. 

5.2.3. Douglas Lepisto et al: Identitetsarbejde  

Teori om identitetsarbejde anvendes til at undersøge interviewpersonernes 

identitetsbestræbelser, processer og strategier der igangsættes i forhold til at blomstre. Douglas 

Lepisto et al (2015) beskriver, at identitetsarbejde handler at mennesker er engageret i at forme, 

opretholde, styrke og reparere visse identiteter og nedtone andre identiteter. Identitet er således 

ikke bare noget mennesker har, men noget der aktivt skabes og kæmpes for at opretholde. 

Identitetsarbejde involverer således særlige praksisser og strategier og aktiviteter (ibid.:11) og 

hævder, at identitetsarbejde ikke kun involverer verbal kommunikation, men også involverer 

fysisk udseende og tilknytning til andre mennesker og grupper, samt den kontekst individet 

indgår i.  

Flere foreslår, at identitetsarbejde udgår fra individets ønske om en positiv og anerkendt 

identitet samt et ønske om at kunne opnå noget via bestemte identiteter (Ashforth & Kreiner 

1999; Tajfel og Turner 1986). Identitetsarbejde beskrives også som en reaktion på kontekstuelle 
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hændelser, hvor eksempelvis individets identitet bliver udfordret eller problematiseret (Lepisto 

et al 2015:18). Identitetsarbejde igangsættes ofte når en rutineret praksis afbrydes af usikkerhed, 

frygt og manglende selvtillid. På den måde bygger specialet på en forståelse af, at individet kan 

”sættes i arbejde” af kontekstuelle hændelser, hvor et individets identitet problematiseres eller, 

hvor individet oplever begrænsninger i forhold til at opnå noget grundet sin identitet (ibid.). Det 

kan dog også være inspirerende erfaringer, der funderer i en stræben efter en bestemt identitet. 

Lepisto et al (2015) behandler hvad drivkraften er for individets identitetsarbejde, hvilket 

begrebsliggøres som identitetsmotiver. Her beskrives at identitetsarbejde udspringer af 

individet oplevelse af et identitetsmæsigt press “...towards certain identity states and away from 

others, which guide the processes if identity construction” (Vignoles et al 2006 i Lepisto et al 

2015). Identitetsmotiver er ikke åbenlyse eller instrumentelle for individet. Ønsket om selvværd 

kan f.eks. være en primær drivkraft for identitetsarbejde eller en stræben efter specifikke 

kompetencer. Ønsket om at være autentisk og have et socialt tilhørsforhold beskrives også som 

noget der kan være drivende for individets identitetsarbejde (ibid.).  

Individet kan igangsætte nogle forskellige strategier i sit identitetsarbejde, hvilket 

handler om hvilke elementer individet sætter i spil for at opnå identitetsmæssige motiver eller 

imødekomme identitetsmæssige begrænsninger (ibid.). Overordnet er der tre forskellige typer 

af strategier: Fysiske strategier der inkluderer fysisk performance, ved brug af f.eks. artefakter. 

Verbale/sociale strategier der indebærer retoriske strategier, narrative strategier; som f.eks. at 

skabe et nyt narrativ ved brug af sproglige formationer. Personlige/kognitive strategier 

handler om individets personlige forståelse af sig selv og kan være en fortrængning eller 

fremhævelse af bestemte aspekter, nye selvfortællinger eller omfortolkning af begreber (ibid.) 

Identitets konstruktionsprocesser involverer tilføjende-, bevarende -og subtraherende 

processer (ibid.:20): Tilføjende identitetsprocesser handler om, hvorledes individet engagerer 

sig i at danne, vinde, forbedre eller på anden måde tage en identitet på sig. Individet kan tilføje 

identiteter gennem hele deres liv ved at pynte, berige eller udvide deres identitet. Bevarende 

identitetsprocesser indebærer opretholdelse, styrkelse, bekræftelse eller stabilisering af en 

identitet. At bevare en identitet handler om vedligeholdelse, opretholdelse, styrkelse eller fortsat 

validering af en identitet. Subtraherende identitetsprocesser involverer at slette, distancere 

sig fra eller eliminere en identitet. Disse processer er i analysen relevante for kunne 
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begrebsliggøre, interviewpersonernes modsatrettede strategier i forhold til at blomstre, som 

både involverer at nedtone og betone deres handicapidentitet (ibid.). 

3.4.1. Delkonklusion  

Basale goder og kontekstuelle begrænsninger benyttes som teoretisk ramme i forhold til at 

undersøge interviewpersonernes identitetsbestræbelser i forhold til at realisere en befordrende 

identitet for blomstring. Dette illustreres i figur 7  

 

Figur 7: Brugen af teori om identitetsarbejde i forhold til at realisere basale goder 

 

 

 

De præsenterede teorier udgør rammen for analysen. Jeg vil nu gå videre til præsentationen af 

de teorier der bidrager med en nuancering og tematisering af de strukturelle, relationelle og 

processuelle elementer og betingelser der præger interviewpersonernes identitetsbestræbelser i 

forhold til at blomstre.  

5.3. Handicapbegrebet 

Da undersøgelsens baggrundsteori nu er præsenteret, er det tid til at redegøre for begreber der 

åbner for en strukturel forståelse for interviewpersonernes identitetsmæssige forudsætninger for 
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netop at blomstre i en specifik handicapkontekst. Herved inddrages handicapteori herunder 

forskellige handicapmodeller, der virker strukturerende for interviewpersonerne forståelse af 

handicapbegrebet og etablering af en handicapidentitet. Den religiøse, medicinske, sociale og 

post-sociale handicapmodel udgør baggrunden for at forstå denne historiske og kulturelle 

kontekst interviewpersonernes identitetskonstruktioner og arbejde. 

5.3.1. Den religiøse handicapmodel 

Mellem det 13. og 19. århundrede forstod man handicap i religiøse og overnaturlige termer. Den 

handicappede krop fortolkede man som en straf for synd eller som et resultat af en forbandelse 

(Craddock 1996:18). Den religiøse handicapmodel anskuer altså handicappet som et på sin vis 

udefrakommende eller transcendentalt (moralsk) onde der vha. magi eller guddommelig 

retfærdighed har besat en persons krop. Løsningen på dette problem har således været at dræbe, 

udrense, gemme den uforståelige krop væk fra offentligheden eller modsat udstille den til skue 

for almenbefolkningen som både kunne fungere som underholdning og som et symbol til stræk 

og advarsel (Funch 2017).  

5.3.2. Den medicinske handicapmodel 

Oplysningstiden og lægevidenskaben påvirkede og omformede forståelsen af handicap. Dette 

skyldes at nye videnskabelige teknikker og procedure muliggjorde klassificering af afvigende 

karaktertræk, sygdomme samt udvikling af behandlingsmetoder (Abberley 1985). Det betød, at 

man overgik fra en forståelse af personer med handicap som forbandede, til en forståelse af 

personer med handicap som syge (Brandon & Pritchard 2011; Craddock 1996; Woodhams & 

Corby 2003:161). Denne udvikling medførte udviklingen af den medicinske model, hvor man 

definerer handicap som en kropslige, psykologisk eller social struktur i mennesket, en fejl, og 

noget der i sig selv reducere den enkeltes livskvalitet og forårsage barrierer for, at den enkelte 

kan leve et godt liv (Oliver 1996). Således er det en udbredt tolkning, at handicap er et kropsligt 

og individuelt problem, der derfor netop må behandles kropsligt og individuelt via bl.a. 

operationer m.m. På den måde opfattes deltagelsesbegræsninger som et vilkår for den der lever 

med handicap, hvilket er illustreret i figur 8.  

 

Figur 8: Den medicinske handicapforståelse 
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5.3.3. Den sociale model 

I 1960’erne begyndte sociale bevægelser at præge definitionen af handicap (Craddock 1996:1). 

Disse rejste sig i modstand mod utilgængelighed og andre handicapgørende mekanismer i 

samfundet (ibid.). Disse sociale bevægelser har sikret personer med handicap, som 

befolkningsgruppe, civile, politiske og sociale rettigheder (De Jong 1981;Scotch 1989;Oliver 

1990:82) og har været fremmende for udviklingen af det man også kalder den sociale model. 

Med den sociale model er holdningen og forståelsen, at det er samfundet der pålægger 

mennesker med funktionsnedsættelser deres handicap (derfor: handicapgørelse) (Bingham et al 

2013; Brandon & Pritchard 2011; Oliver 1990:83). Handicapgørelse forklares som en strukturel 

proces der opstår i mødet med diverse barrierer i samfundet. I figur 9, har jeg illustreret 

hvorledes en funktionsnedsættelse i mødet med en samfundsbarriere resulterer i handicap, der 

forsager deltagelsesbegrænsninger. 

 

Figur 9: Den sociale handicapforståelse 
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Den sociale model hævder modsat den medicinske, at en funktionsnedsættelse ikke i sig selv 

mindsker en persons trivsel eller deltagelsesmuligheder (Blustein 2012) og endvidere, at mange 

problemer relateret til handicap kan reduceres gennem sociale/samfundsmæssige interventioner 

og arkitektoniske rekonstruktioner af fysiske rum (Brittain 2004). Her påstår forfattere, der 

abonnerer på den sociale model i sin stærke form, at en tilstrækkelig reaktion fra samfundet kan 

fjerne et handicap fuldstændigt (LoBianco & Sheppard-Jones 2008), og kræver således 

handicaprelaterede forbedringer i form af politisk handling og social forandring snarere end 

befrielse fra en forbandelse eller medicinske indgreb (Bingham et al 2013).  

5.3.4. Den post-socialemodel 

Poststrukturalistiske teorier har de sidste år udfordret det etablerede modsætningsforhold 

mellem det ‘normale’ og ‘handicappede’ menneske. Inden for denne tradition er man optaget 

af, hvorledes sprog, politik, kultur, er med til at konstruere indholdet af og begrebet om 

handicap, samt hvilken indflydelse dette har på mennesker som lever med handicap og 

samfundet i sin helhed (Feely 2016). I denne tradition er man forstå personer med handicap som 

en kulturel befolkningsgruppe der deler identitets-, politiske og følelsesmæssige erfaringer 

(McRuer 2006). Handicap betragtes ikke som noget der i sig selv er negativt eller har negativ 

indvirkning på individet. Derfor skelner man i denne tradition ikke imellem begreberne 

funktionsnedsættelse og handicap, som man gør i den sociale model. Snarere beskrives handicap 

som noget der bringer værdi til verden. Som en identitetskategori henviser handicap ikke 

ensidigt til en individuel krop, men til et medlemskab af en kulturel gruppe. Denne 

handicapforståelse er skitseret i figur 10.  

 

Figur 10: Den postsociale handicapforståelse 
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Denne tradition lægger sig i forlængelse af den sociale model, hvor man tror på at en mere 

handicapvenlig verden ligger forude (ibid.). En teoretisk undergruppering er ‘Crip Theory’ der 

er optaget af at genvinde de praksisser og ord, der historisk har været brugt til at objektivere og 

patologisere personer med handicap (ibid.). ‘Crip’ betyder ‘krøbling’ og er et historisk 

nedsættende begreb om personer med handicap som man igennem Crip-kultur/praksisser 

forsøger at genvinde. Handicapmodellerne ses i tabel 6 

 

Tabel 6: Handicapmodellernes problemfokus og løsningorientering 

 

Da jeg nu har redegjort for handicapteori, herunder de forskellige måder hvorpå handicap kan 

begrebsliggøres, vil jeg gå videre til en redegørelse for sociologisk interaktionsteori og 

følelsesteori, der kan specificere interviewpersonernes identitetskonstruktioner. 

5.4. Sociale og emotionelle processer 

I denne del redegøres for stigmatiseringsteori, teori om social integration, emotionsteori der 

vedrører skam og selvtillidsdynamikker, teori om statusskjolde, dramaturgisk stress og endeligt 

teori om selvtillid og emotionel energi som en magtressource. Denne teori udgør baggrunden 

for at forstå relationelle og emotionelle aspekter ved personer med CPs identitetsbestræbelser, 

i forhold til at realisere basale goder. 

 Religiøs model Medicinsk model Social model Post-social model 

Problem Den overnaturlige 

forbandelse 

Den kropslige 

dysfunktion eller 

defekt 

Det 

samfundsmæssige 

miljø 

En negativ tolkning 

af handicap  

Løsning Dræbe, gemme 

væk eller udstille 

person med 

handicap. 

 

Medicinsk 

behandling af den 

handicappede 

biologiske krop 

Reduktion eller 

eliminering af 

samfundsbarrierer 

 

Tolkning af handicap 

som en kulturel og 

identitetsmæssig 

erfaring der ikke i sig 

selv er negativ 
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5.4.1. Erving Goffman: Stigmateori 

De kropslige effekter af CP tolkes ofte, af omverdenen og af personer med CP selv, som et 

miskrediteret tegn og interviewpersonerne er vant til at håndtere strategier til stigmastyring og 

indtrykshåndtering. Dette er motivationen for at inddrage Erving Goffmans (2018) begreb om 

stigmatisering, der bruges til at definerer de stigmatiserede i forhold til de normale og således 

hvordan nogle mennesker andet-gøres fra den normale befolkning. Stigmatisering er et resultat 

af samfundets negative vurdering af bestemte tegn og karaktertræk og vedrører således 

mennesker der bærer miskrediterede tegn og manifesterer sig i praksis som forskellige former 

for diskriminerende og afstandtagende adfærd (ibid.:46f). Stigmatisering er altså en social 

dynamik, der finder sted mens den stigmatiserede er til stede. Folk tildeles således deres 

’stigma’ i mødet med andre mennesker og kan manifestere sig gennem et blik, en kommentar 

eller en mere åbenlys form for forskelsbehandling. Begrebet anvendes til analysen af, hvordan 

en negativ social relation opstår, når personer med CP ikke lever op til en bestemt kropslig norm 

(ibid.), og endvidere til at analysere hvorledes et individ inkorporerer det “normale standpunkt” 

og dermed også får forståelse for sin egen afvigelse (Goffman 1986:32). Stigma er således ikke 

kun som en relation mellem mennesker, men også noget individet kan udøve overfor sig selv, 

hvilket kan begrebsliggøres som en internalisering af samfundets stigmatisering. Teorien 

anvendes også i forhold til at forstå, hvorledes mennesker der bærer miskrediterede tegn ofte 

med forklares med stereotype og unuancerede fremtidsudsigter (ibid.).  

5.4.2. Robert Fuller: Nobody-følelsen 

For at kunne analysere interviewpersonernes følelser forbundet med stigmatiseringsprocesser 

inddrages Robert Fullers (2016) teori om nobody-følelsen som resultat af rankisme. Han 

beskriver, at hierarkier er bygget op omkring graderinger af magt og derfor også kan slå over i 

misbrug af magt (ibid.), hvilket begrebsliggøres som rankisme. Rankisme er et paraplybegreb 

for andre ”ismer”: racisme, sexisme, ageisme, ableisme (ibid.:5). Ableisme kan med Fullers 

termer beskrives som en specifik form for rankisme, centreret omkring værdsættelsen af den 

funktionelle, ikke handicappede krop og nedværdigelsen af den handicappede krop (Wolbring 

2012). De fleste mennesker har på forskellige tider været både ofre og gerningsmænd for 

diskrimination baseret på rang (ibid.:8), og et menneskes placering i en rangordning kan være 
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varierende i forhold til kontekster, hvilket ligner Goffmans kontekstuelle stigmatiseringsbegreb. 

Fullers analyse centrerer sig også om den subjektive oplevelse af rankisme, hvilket har 

betydning for individets følelse af at være en ’nobody’ eller en ’somebody’ og udgår fra tanken 

om, at mennesker kan bevæge sig frem og tilbage mellem disse følelser. Hvor somebody-

følelsen kan være et udtryk for gensidig accept i en social situation og et udtryk for, at individet 

besidder en identitet der er fuldt ud godkendt og accepteret af andre, kan nobody-følelsen være 

et udtryk af at føle sig afvist og fremmedgjort fra andre: 

 

“None of us likes to be taken for a nobody. In order to protect our dignity, we cultivate 

the skill of presenting ourselves as a somebody. But despite our best efforts, it may come 

to pass that we wake up one morning and find ourselves in Nobodyland” (ibid:1).  

 

Individet arbejder altså for at gøre sig gældende, fremstille sig selv som et menneske der er 

værdsat af andre mennesker og i fællesskaber. Teorien er derfor anvendelig i forhold til at 

begribe hvorledes mikroulighed (i form af nobody-følelsen) kan resultere i makroulighed 

mellem forskellige mennesker og grupper og give indsigt i, hvordan sociale bånd kan styrkes 

eller afbrydes. Dette benyttes i analysen af, hvordan individer eller grupper der hjælper 

hinanden med at opretholde værdighed, styrker eller opretholder det sociale bånd, mens det 

modsatte skaber konflikt og distance (ibid.:25). Fullers tematiserer hvorledes overdreven 

anerkendelse og uforholdsmæssigt lidt anerkendelse kan benyttes til at forstå emotionelle 

virkninger af, når interviewpersonerne fratages muligheden for at deltage eller bidrage: “You 

are so obviously worthless that we’re not even going to give you a chance to show us what you 

can do. You might as well not exist” (ibid.: 26). Fullers model rummer et lidt abstrakt postulat 

om, at man bare gerne vil anerkendes for den identitet man har – for så er man somebody og 

ikke nobody. Her kan Smiths (2015) teori bruges til at sige, at identitet ikke bare er noget man 

bevarer, fordi man nu en gang har fået den – men det også handler om, hvorvidt en given 

identitet eller somebody-følelse muliggør blomstring. 

5.4.3. Thomas Scheff: Social integration og skamfølelsen 

Analysen fremstiller, hvorledes manglende eller overdreven accept ofte leder til en nobody-

følelse, hvilket resulterer i, at interviewpersonerne underlægger sig eller isolerer fra bestemte 
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sociale relationer eller situationer. Dette er motivationen for at inddrage Thomas Scheff (2021), 

der beskriver at social integration netop består i opretholdelse af det sociale bånd mellem 

mennesker. Det er dog ikke ligegyldigt hvordan det sociale bånd opretholdes. Dette sker nemlig 

ved at sikre en god balance imellem nærhed og distance. Det første forhold refererer til at være 

for afhængig/opslugt af et forhold, som er forskellige typer af sociale relationer, og det kan lede 

til, at én eller flere parter opgiver dele af deres egen identitet for at imødekomme den anden. 

Det andet og modsatte forhold indebærer, at en part isolerer sig og subordinerer andres behov 

til fordel for egne. Scheff mener, at succesfuld solidaritet indebærer en interdependens, hvilket 

består af sociale bånd der hverken karakteriseres ved opslugthed eller isolation (ibid.). En sådan 

balancegang resulterer i stærke sociale bånd og fremmer solidaritet mellem mennesker og 

grupper. Scheff beskriver, at al kontakt mellem forskellige mennesker og grupper præger båndet 

mellem grupperne og at den sociale integration imellem grupperne både kan styrkes og 

nedbrydes (ibid.) I forlængelse af dette, er det relevant at dykke ned i en konkret følelse af skam, 

der optræder en del i empirien.  

Skam er en følelse der både udgør en trussel imod det sociale bånd, men også rummer 

potentiale for reparation. Thomas Scheff og Suzanne Retzingeer (1997) afklarer, at uerkendt 

skam kan resultere i et ”skam-loop”, hvor individet kan skamme sig over at skamme sig, osv. 

Dette kan lede til social tilbagetrækning og isolation, eller resultere i, at skammen bliver 

styrende for individets handlinger (ibid.). Men skammen har også nogle positive facetter:  

 

”The very fact that shame is an isolating experience also means that if one can find ways 

of sharing and communicating it, this communication can bring about particular 

closeness with others....” (Lynd 1958:66).  

 

Delt skam kan, modsat uerkendt, være med til at ”reparerer” et menneske ved at skabe bånd til 

andre mennesker (Scheff & Retzinger 1997:301). I undersøgelsen benyttes teorien til at kunne 

sige noget om kvaliteten eller styrken af det sociale forhold hvor skam opstår, og kan give et 

billede på hvilken type social relation der er på spil. Skam signalerer trussel og fare i relationen, 

mens stolthed signalerer f.eks. en sikker, tryg og ikke fremmedgjort social relation (ibid.). 
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5.4.4. Peter Freund: Dramaturgisk stress 

Freund (1990) beskriver hvorledes individer der er dårligt stillet i bestemte hierarkiske 

systemer, påvirker sandsynligheden for at føle sig ugyldig, eller magtesløs og føle sig usikker. 

Dette er analytisk anvendeligt til at forstå, hvorledes en magtesløs social position kan resultere 

i større emotionelt ubehag. Individets sociale position er altså afgørende for, hvor intenst det 

bliver bevæget, nedbrudt eller ugyldiggjort i forskellige sociale situationer. Herpå benyttes 

begrebet om dramaturgisk stress til at forklare, hvorledes individer der befinder sig lavt i et 

statushieraki kan lide under større emotionelt ubehag end personer der ikke gør.  

5.4.5. Arlie Hochschild: Statusskjolde 

Social status afhænger ifølge Hochschild (1983) af hvorvidt man har ”statusskjolde” til 

rådighed. Statusskjolde beskytter individets imod andre menneskers aggression (ibid.:174) og 

kan endvidere være med til at beskytte individets terræn og selvtillid. Dette anvendes i analysen 

til at begribe, hvad der foregår når individet mangler statusskjolde og således er afmægtige over 

for modstand. Man kan endda udvide perspektivet og sige, at statusskjolde kan beskytte 

individet mod andres indifference og at man kan have en form for beskyttelse imod nobody-

følelsen. 

5.4.6. Poul Poder: Introduktionen af et emotionelt magtbegreb  

Poul Poder (2006) beskriver, hvordan følelser kan forstås som magtressourcer der ligger til 

grund for frihed og advokerer for et relationelt følelsesbegreb, hvor “Aktører er forbundne kar 

som enten fylder eller tømmer hinanden for energi” (ibid.:178). Følelser er således ikke er 

noget, et individ isoleret kan tage til sig selv. Derimod kan individet både oplades af og løbe tør 

for energi i mødet med andre og på den måde griber mennesker ind i hinandens liv og påvirker 

hinandens følelser, syn på sig selv og mulighed for at agere i verden (ibid.:). Muligheden for at 

’energenisere’ andre forstås som noget der udspringer af makroforhold som magt, 

statushierakier og kulturelle forventninger (ibid.:178). Frihed, i denne forlængelse, er således 

også energi, forbundet til følelser. Emotionel energi kan derfor betragtes som en magtressource 

der kan mobiliseres ved sensitivitet. Sensitivitet handler om evnen eller viljen til at forbinde sig 
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til andre ved at forstå andres særlige og unikke karakteristika (ibid.). Herpå præsenteres et 

emotionelt frihedsbegreb der tilvejebringes af en sensitivitet mellem mennesker (ibid.)   

Analytisk kunne det videre være relevant at sige noget mere konkret om, hvad der skal 

til for at individet bliver modstandsdygtigt og handlingsdueligt, hvorfor Poders (2006) begreb 

om selvtillid er relevant. Selvtillid beskrives som en følelse der etableres i en tryg relation og 

som det modsatte af beskedenhed, generthed og skam (Barbalet 1996 i Poder 2006:190). Det er 

en følelse der opstår i og præger individet, men kan ikke forstås som et individuelt fænomen, 

da det etableres i interaktionen med andre mennesker. Der skal altså to ting til, for at et individ 

udvikler selvtillid: 1) accept og anerkendelse og 2) adgang til ressourcer der er nødvendige for 

handlen (Poder 2006:189). Disse begreber er relevante, for at kunne analysere, hvorledes 

mennesker kan understøtte blomstring hos andre. 
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6.  Analyse   

I analysen anlægges en temacentreret tilgang hvilket betyder, at analysen rummer fokus på 

tematikker der optræder og kommer til udtryk på tværs af interviewpersonernes fortællinger. 

Det vurderes desuden, at konteksten for inteviewpersonernes udsagn er væsentlige af 

valideringsmæssige årsager og derfor benyttes direkte referencer til transskriptionerne. 

Analysen er todelt:   

  

Del 1: Her analyseres interviewpersonernes betingelser i forhold til at realisere basale 

menneskelige goder som beskrevet af Smith (2015). 

 

Del 2: Her analyseres etablering af forskelligartede handicapidentiteter samt det 

identitetsarbejde interviewpersonerne igangsætter i forhold til at blomstre. 

6.1. Kontekstuelle begrænsninger for at blomstre 

Smith (2015) beskriver, at mennesker er motiveret af at realisere basale goder som grundlag for 

blomstring.  I denne del vil jeg undersøge dels hvorledes interviewpersonerne er orienteret mod 

at realisere disse goder, samt hvilke typer af begrænsninger de oplever i forbindelse med dette. 

Der vil være særligt fokus på følgende goder: 

 

a) Kropslig overlevelse, funktion og velvære 

b) Identitetsmæssig sammenhæng og bekræftelse  

c) Udøvelse af målrettet agens 

d) Socialt tilhørsforhold  

 

Der vil være mindre fokus på goderne omhandlende moralsk affirmation og viden om 

virkeligheden, da dette er goder interviewpersonerne ikke oplever særlige udfordringer ved at 

realisere.  
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6.1.1. Kropslig overlevelse, funktion og velvære 

Kropslig overlevelse og funktion, som er Smiths førstnævnte basale gode, er noget 

interviewpersonerne reflekter relativt meget over i empirien. CP har, i alle interviewpersonernes 

fortællinger, noget at gøre med at overleve og leve med en hjerneskade (Frida 25; Joanna 1395; 

Agnes 2713; Elin 4669; Isack; 5679) eller effekterne af en hjerneblødning (Alberte 626; Frej 

3536; Bjørg 4489). Som Elin beskriver, har døden været tæt på alle interviewpersonerne tidligt 

i livet: ”Det har været et langt forløb, og vi har været lige ved dø og alt det der, men nu er vi 

her” (Elin 4904). Alle interviewpersonerne er opvokset med operationer, intens træning og 

meget sundhedsfaglig indblanding for at øge individernes kropslige sundhed og velvære (Frida 

314; Alberte 1099; Joanna 1529; Laura 2524; Agnes 3636; Frej 3755; Bjørg 4435; Elin 5278, 

6509). Frida beskriver, at operationerne har ændret hendes fysiologiske udgangspunkt: ”Jeg har 

fået de fysiske løft, som jeg har fået gennem operationer, og det har da gjort, at jeg bevæger 

mig mindre besværligt end tidligere” (Frida 313). Også Johan forklarer lægevidenskabens 

behandling som en effektiv instans der har hjulpet ham gennem livet: ”Sundhedssektoren og 

lægevidenskaben har virkelig været på forkant i forhold til sådan en som mig. Så det er en 

kæmpe ros til den danske sundhedssektor” (Johan 2369). På trods af sundhedsfaglig ekspertise 

påtaler flere, at CP er en konstant tilstand og ikke noget der kan reduceres væsentlig med de 

behandlingsformer der findes. Dette beskriver Alberte:  

 

”Det er jo ikke sådan, at man kan tage en pille og spise det. Og man kan ikke rigtig 

forklare, hvor CP sidder henne. Det er det, man kalder for en klinisk diagnose” (Alberte 

1099).  

 

Flere oplever mislykkede operationer (Joanna 1534; Frej 3759; Frida 330, Isack 5610), og flere 

beskriver, at de med alderen oplever et tiltagende behov for hjælpemidler (Elin 4747; Isack 

6082) og endvidere tematiseres deres handicap som et livsvilkår, der ikke forsvinder: “Du vil 

altid have en krop, der begrænser dig” (Elin 5261).  

 

Interviewpersonernes fysiologiske kroppe udgør en kontekstuel begrænsning i forhold til at 

realisere elementer af Smiths basale gode vedrørende krops velvære: Interviewpersonerne har 
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overlevet døden og realiserer således dette element, men lever med en 

skade/funktionsnedsættelse (”injury”) og er udforet af at opretholde kropslig sundhed (Smith 

2015:181). Grundet samfundets utilgængelighed beskriver flere desuden begrænsninger i 

forhold til at nyde kropslig sikkerhed og velvære (Joanna 1905, 1961; Agnes 3271; Bjørg 4160, 

4178, 4343; Elin 4934, 5197; Konrad 6548; Frida 465; 416; Isack 5912). 

6.1.2. Udøve målrettet agens 

At udøve målrettet agens er Smiths (2015) anden basale gode. I empirien er flere er optaget af 

at sætte sit aftryk på verden og skabe social forandring i visse kontekster (Elin: 4575; Isack 

5642; Bjørg 4156, 4168; Elin 4588; Isack 5639; Frida 376; Frej 3605; Konrad 6562). F.eks. 

understreger Konrad vigtigheden af, at personer med CP får uddannelse, fordi dette skaber bedre 

muligheder for at kunne bidrage og udøve agens:  

 

”Det er vigtigt, at vi med CP uddanner os så meget som muligt. For at kunne ændre 

nogle af de strukturer. Fordi jeg tror, det er os, der er nødt til at ændre de der ting. Der 

er ikke nogen andre, der gør det” (Konrad 6548). 

 

Oplevelsen af at blive frataget muligheden for at udøve sin agens står klart hos flere (Frida 244; 

Joanna 1384; Bjørg 4408). Flere beskriver, at de rent fysisk er udfordret af at bevæge sig i deres 

miljø og på den måde afholdes fra at deltage og gøre sig gældende (Joanna 1905, 1961; Agnes 

3271; Bjørg 4160, 4178, 4343; Elin 4934, 5197; Konrad 6548; Frida 465; 416; Isack 5912). 

Endvidere oplever flere af interviewpersonerne, fra tid til anden, infantilisering. Infantilisering 

er en proces hvorved en voksen reagerer på eller behandler en anden voksen som om, personen 

var barn. Infantilisering involverer ofte børnesprog: en overdrevet intonation, en skinger 

stemme og et barnligt ordforråd, mens man taler langsomt og højt (Marson & Powell 2014:114). 

Dette beskriver Bjørg i mødet med en fagperson:  

 

”Ja altså… så bliver man jo anset for at være dum på baggrund af det, og så føler folk at 

de skal til at i gang med et eller andet, babysnak. Altså man bliver ligesom påduttet den 

her karakteristik om at være dum, fordi man er handicappet” (Bjørg 4416).  
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Infantiliseringen baserer sig sandsynligvis på fordomme og antagelser om personer med 

handicap som mindre intelligente og udspringer ofte af en god hensigt (Frida 244). Om ikke 

andet udgør den en barriere for, at Bjørg, og andre der oplever dette, kan udøve målrettet agens. 

Endvidere kan man tolke infantiliseringen, som noget der er med til at nedbryde det sociale 

bånd i mellem, i dette tilfælde, Bjørg og den fagprofessionelle på mikroniveau. Når den 

fagprofessionelle ikke lykkes med at hjælpe Bjørg med at opretholde værdighed i det sociale 

møde, skaber det konflikt og distance (Jf. Fuller & Scheff). Flere beskriver, hvordan 

infantilisering ikke bare opstår i mødet med f.eks. fagprofessionelle. Den kommer også til 

udtryk i interviewpersonernes nære relationer, hvilket Frida beskriver: 

 

”Jeg har en bestemt sætning der bliver ved med at køre i mit hoved. Jeg vil meget nødig 

tale ondt om mine forældre. Men det er en sætning der er blevet sagt enormt mange 

gange: ”Tag lige Frida”. Så man er blevet lidt fælles eje og sådan...jeg vil jo ikke 

sammenligne mig selv med et kæledyr, men det er lidt sådan: ”Pas lige på hunden, mens 

vi går ud og køber ind”. Hvis vi skulle i biffen kunne de sige: ”nå men Emma, tager du 

lige Frida, så holder jeg popcornene”. Det var aldrig mig selv som skulle sige, jeg har 

brug for hjælp: ”vil du ikke hjælpe mig ned af trappen? eller må jeg holde lidt i dig mens 

vi går op til biografsalen” eller what ever. Det var altid nogle andre der tog beslutninger 

om hvad jeg havde brug for og på mine vegne” (Frida 244). 
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Frida beskriver, hvordan hun omtales i tredje-person i hendes familie, hvilket er et ud af flere 

led i, at hun beskriver sig selv som et kæledyr eller en ting. Hun beskriver sig selv som et passivt 

og, til dels, hjælpeløst element i familien - en opgave der skal varetages - i stedet for et 

ligeværdigt medlem, idet hun fratages muligheden for at deltage, hvilket er en grov form for 

værdighedskrænkelse (jf. Fuller). Også Joanna oplever, at hendes nærmeste tvivler på hendes 

kompetencer: 

 

”De ville jo hjælpe mig, men de har jo bare givet mig den der følelse af at måske kan 

jeg ikke. Det har fået mig til at tvivle rigtig meget på mig selv…” (Joanna 1491).  

 

Joanna oplever, at voksne omkring hende ikke har været med til at etablere selvtillid, som er en 

afgørende følelse for et individs mulighed for at handle (jf. Poder). Flere af interviewpersonerne 

bemærker, at denne form for hjælp, hvor personer med handicap udelades fra 

beslutningsprocesser ofte forekommer – ikke kun i familien, men også i film, medier og i politik 

og flere påpeger personer med handicaps manglende indflydelse og agens i forhold til at 

definere og fortælle om den handicappede erfaring (Konrad 6547; Frida 490; Joanna 1840; Elin 

5218; 5353; Alberte 1252). På den måde afspejler og reproducerer en mikro-og makroulighed 

potentielt hinanden (jf. Fuller og Gerloffs). 

6.1.3. En sammenhængende og bekræftet identitet 

Flere interviewpersoner er orienteret imod at realisere Smiths tredje basale gode vedrørende en 

sammenhængende og bekræftet identitet:”Jeg vil egentlig bare gerne ses som et menneske, eller 

som den jeg er” (Isack 5832). Dette implicerer, at Isack ikke altid oplever at blive set som et 

menneske og som den han mener, at han er, hvilket er et vanskeligt udgangspunkt for at opleve 

identitetsmæssig bekræftelse. Flere skildrer endvidere nogle indre stridigheder forhold til have 

en sammenhængende identitet: I den ene verden skal man gøre sig mindre handicappet og i den 

anden verden skal man gøre sig mere. Og hvem er man så egentlig?” (Frida 611). Flere 

interviewpersoner oplever, at de konstant konfronteres med at besidde en usammenhængende 

og i nogen grad uforståelig identitet: 
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”Hvis jeg står nede i kantinen på mit Universitet med en cafe latte og jeg taler med 

fremmede om mit handicap, er det altid med den der venlige på: "Neeej, hvor flot og 

neeej, hvor imponerende.". Der skal jeg altid påtage mig rollen som mønsterbryder og 

ham, der overvandt sin skæbne. Hvis jeg er i det offentlige rum, f.eks. i byen med nogle 

venner, er folk mere akavede. Jeg bebrejder dem ikke. De er på overarbejde med at 

vurdere, hvordan de skal italesætte det og smile på en ægte, ikke medlidende måde. 

Ældre mennesker er altid lidt forvirret og tror tit, jeg er udviklingshæmmet eller på 

anden måde mentalt udfordret. De hæver altid stemmen, ikke i en hård tone, men for at 

være sikker på, jeg forstår, hvad de siger. Og det her er bare et eksempel på reaktioner. 

Der er tusind andre. En gammel dame prøvede at rette mine knæ ud midt på gågaden og 

gik hovedrystende videre, da det ikke lykkedes” (Magnus 2082).  

 

Magnus bliver i nogle henseender mødt med en overdreven anerkendelse. De positive 

fortællinger om at Magnus har ”overkommet” sit handicap rummer dog også en forståelse af 

handicap noget uønskværdigt. Forlegenheden som Magnus også beskriver, er et eksempel på, 

hvordan hans identitet som person med handicap tolkes som noget tragisk, noget der er svært at 

forholde sig til og som noget der skaber dårlig, akavet stemning samt forlegenhed. Endelig 

møder Magnus regulære ønsker om at ændre eller hjælpe ham med at slippe af med 

skævhederne som hans CP bringer, hvilket understreger hans kropslige udtryk som 

grundlæggende miskrediteret og som et stigmatiseret tegn. Man kan også sige, at mange af disse 

reaktioner kommer ud af en umiddelbar forlegenhed, og at der i disse situationer opstår noget 

facework, hvor alle parter arbejder indtryksstyring og opretholdelse af hinandens ansigt (jf. 

Goffman). Nogle af interviewpersonerne beskriver mere direkt nedværdigende adfærd: 

 

“På et tidspunkt på en bar, hvor en af mine kammerater står, og han har også cerebral 

parese. Han bruger stok, og så står vi og hænger ud i en bar, og så pludselig er der en 

ved siden af mig, som bare kigger på mig. Og så tager han sin hånd og løfter op i min 

højre hånd og siger ‘Hvad fanden er det her?’. Det synes jeg var rigtig 

grænseoverskridende. Man føler sig blottet” (Frej 3573).  
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Frejs grænser bliver overskredet idet en fremmed person tager fat i hans hånd som er tydeligt 

præget af CP. Den fremmede latterliggør og udstiller Frejs kropslige variation. Her ser vi, 

hvordan en person uden handicap, som i dette tilfælde besidder en magtposition, misbruger 

denne magt (jf. Fuller). Dette afstedkommer, at der i situationen udøves vold imod Frejs 

værdighed. Når menneskers værdig ikke respekteres, kan det lede til både negative følelser og 

desuden uproduktive samfundsmæssige dynamikker (jf. Scheff & Fuller). Men Frej virker 

relativt upåvirket af at fortælle om denne oplevelse, hvilket også kan tolkes som en 

modstandsdygtighed overfor sådanne hændelser, hvor Frej potentielt har statusskjolde til 

rådighed (jf. Hochschild). Men det kan også tolkes som, at Frej er vant til at få overskredet sine 

grænser og ikke ser det som en mulighed eller legitimt at gøre krav på respektfuld behandling. 

Fuller beskriver, at værdighed og selvrespekt går hånd i hånd: værdighed nærer individets 

selvrespekt, og selvrespekt ansporer andre til at behandle individet med værdighed. Med disse 

begreber kan det tolkes, at Frej ikke har meget selvrespekt, da han er vant til at blive krænket 

på sin værdighed f.eks. i sin barndom: 

 

“Man delte drengene og pigerne op i idræt, fordi drenge er jo pr. definition stærkere 

eller... ja.. du ved hvad jeg mener. Der kom jeg på pigeholdet, fordi…: ‘Åh han skulle 

ikke løfte 5 kg, han skulle kun løfte halvanden’. Og der kunne jeg godt mærke, det var 

sådan lidt mærkeligt. Fordi at man satte man ligesom til at sammenligne mig med nogen, 

hvor at jeg på en eller anden måde tænkte: ‘Det er ikke nogen, jeg har lyst til at 

sammenlignes med’. Fordi altså, jeg tænker alle drenge vil gerne sammenligne sig med 

drenge. Og det er ikke fordi der er noget galt med piger, eller at de ikke kan så meget 

atletik-mæssigt, men jeg følte mig bare…” (Frej) 
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Her ser vi, hvordan Frej allerede som helt lille er blevet gjort forskellig fra sine 

klassekammerater, og hvordan han devalueres til en laverestående rang – nemlig pigerne der 

skal løfte færre kilo end drengene - grundet hans handicap. Hvilket også resulterer i at han selv 

tyer til en form for kønnet rankisme. En vigtig komponent i stigmatisering er social udstødelse 

af en autoritetsperson, som i dette henseende er Frejs klasselærer.  

 

Flere beskriver deres CP som noget der udgør en trussel imod deres øvrige identitet, hvor CP 

beskrives som en ”fjende” (Elin 5284), et ”monster” (Frida 124), en ”sort sky” (ibid.) og en 

”dæmon man har inde i sig” (Bjørg 4534). Dette uddybes i følgende citat, hvor CP bliver et 

altomsluttende og tyngede emne, som rækker langt ud over de fysiske implikationer Frida 

oplever: 

 

”Det svarer lidt til at have en sort sky eller et monster hængende over hovedet, som man 

hele tiden skal retfærdiggøre er der og skal sige til folk: ’Ja du tror det er sådan her, 

men i virkeligheden er det slet ikke så slemt’. Man skal hele tiden arbejde for at gøre det 

der monster mindre” (Frida 125). 

 

Monsteret og den sorte sky er en metafor for Fridas handicap, der udgør en trussel mod at hendes 

identitet bliver anerkendt og accepteret.  
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Alle interviewpersonerne har gået til fast fysioterapeut, op til flere gange om ugen, gennem hele 

deres barndom og ungdom. Som Alberte siger: ”Når alle andre gik til violin, så gik jeg til 

fysioterapi” (743). Joanna beskriver sin oplevelse med at gå til fysioterapi:  

 

”Det isolerer dig, og gør din anderledeshed mere tydelig. Men det gør også at du 

konstant bliver gjort opmærksom på, at du ikke er god nok som du er, men at du derimod 

skal forberedes” (Joanna 1633). 

 

Den medicinske praksis, beskrives som noget der har bidraget til Joannas negativ følelse 

omkring sit handicap, hvilket udfordrer hendes udvikling af en bekræftet og sammenhængende 

identitet. På den måde er interviewpersonerne stillet overfor et dilemma, hvor de ikke kan 

realisere det ene gode (vedr. kropslig funktionalitet og sundhed) uden at dette går ud over det 

andet gode (vedr. at have en sammenhængende og bekræftet identitet). Det at 

interviewpersonerne ikke kan de samme ting, rent funktionelt, som mange andre mennesker, 

leder til at flere opleve sig selv som mindre værdifulde end andre mennesker:   

 

”Men fordi jeg har fået at vide, at man ikke var lige så meget værd, og man ikke kunne 

de samme ting, så synes man bare ikke, at man kan bede om det samme og kan stille de 

samme krav, fordi er man ikke lige så meget værd, selvfølge har man noget man skal 

kompensere for” (Frida 438).  

 

Her ser vi, hvordan Frida har internaliseret en forestilling om at hendes kropslige 

funktionsniveau afspejler hendes menneskelig værdig. På den måde har det medicinske 

klassificeringssystem præget selve måden hvor på et Frida tænker og føler om sig selv. Det er 

faktisk gennemgående, at de mange interviewpersoner føler en grundlæggende skam forbundet 

med deres funktionsniveau og kroppe (Elin 4744,4908,5047; Isack 5732; Frida 185, 378; Joanna 

1665; Magnus 2075). Dette uddyber Elin: 
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”Det har altid være en skam for mig, at jeg aldrig er kommet videre fra rollatoren, fordi 

det burde jeg. Jeg burde have kunne gået med stok. Jeg burde gøre. Jeg burde kunne, 

burde kunne” (Elin 4745) 

 

Elin har følt skam forbundet med ikke at kunne nå en højere position i det funktionelle hierarki 

ved f.eks. at lære at gå med stok i stedet for rollator. Det er meget kendetegnene for alle 

interviewpersonernes liv, at meget har handlet om at stige i et funktionshierarki ved at enten 

komme op og gå med rollator eller krykker fra kørestolen eller lære at gå mere normalt. Denne 

skamfølelse som signalerer trussel og fare i de relationer interviewpersonerne indgår i og siger 

noget om, at Elin og de øvrige interviewpersoner, er ikke føler sig godkendt for dem de er, og 

det de kan (jf. Scheff & Retzinger). Flere beskriver, at deres handicap bliver tolket som noget 

negativt og som noget der skal rettes ind, reduceres eller gemmes væk (Magnus 2128; Frida 

302; Joanna 1633; Isack 5969). Dette uddyber Elin:  

 

”Hvor er man bare blevet rettet ind og rettet ind, og det er jeg jo også glad for, for det 

har også normaliseret én i en eller anden grad, at man har lært, at man ikke skal sidde 

med sine arme alle mulige steder. Altså, at man har lært at samfundet har et blik på dig. 

Og du bliver også dømt hurtigere. Og det er fint nok at lære, men til en vis grad. For det 

ender jo også med, at du bliver helt sådan: ‘Shit, må jeg overhovedet være her?’. ‘Ret 

dig op, op med hånden, sid nu og gør nu. Ret dig op. Spis pænt. Ikke hav mad rundt om 

munden” (Elin4932) 

 

Man kan tolke, at interviewpersonerne rent kropsligt er placeret lavt i en funktionsmæssig 

rangordning, da de inden for en medicinsk forståelsesramme er funktionsnedsatte i forhold til 

at kunne gå, styre bevægelser og tale uforhindret. Man kan tolke at rangordningen bliver 

misbrugt og slår over i rankisme, hvor interviewpersonernes kropslige udgangspunkt behandles 

af og tilgås af både fagpersoner og nære relationer som noget der er u-ønskværdigt, skal 

behandles, rettes ind og gemmes væk og at interviewpersonerne har internaliseret denne 

holdning. Dette udgør en kontekstuel begrænsning for individernes realisering af en 

sammenhængende og bekræftet identitet. 
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6.1.4. Socialt tilhørsforhold  

Smith (2015) beskriver, at en følelse af socialt tilhørsforhold handler om tilknytning og 

inklusion i en gruppe eller et samfund. Flere oplever overordnet, at de som personer med 

handicap ikke er optimalt inkluderet i samfundet (Frida 343; Joanna 1909; Frej 4037; Konrad 

6381), hvilket kan skabe en grundlæggende følelse af at være ”alene” (Frej 4037). Joanna 

beskriver en manglende følelse af at høre til på makro-niveau:  

 

”Vi bliver ikke inkluderet i tv-serier og film, eller hvis vi gør, er det en skurk der mangler 

en hånd eller et eller andet. Vi bliver ikke inkluderet på lige fod med andre i medierne. 

Vi bliver ikke repræsenteret på lige fod med andre mennesker. Det også derfor der er så 

meget marginalisering” (Joanna 1907).  

 

Flere beskriver endvidere at de på mikro-niveau har en manglende oplevelse af inklusion og 

tilhørsforhold i grupper eller miljøer der er domineret af ikke-handicappede. Joanna oplever 

f.eks. at hendes handicap bliver et prædikat der tynger hendes mulighed for at interagere med 

sine ikke-handicappede medstuderende: 

 

”Det underligt når jeg fortæller dem, det er et handicap, bliver de helt stille og helt 

forlegne. Man føler sig lidt som om - okay nu vil de ikke snakke med mig mere, for nu 

har jeg pludseligt et label, og bliver forbundet med noget rigtig negativt og noget de ikke 

er vant til at håndtere. Det er en rigtig ubehagelig oplevelse, for så ved de ikke, hvad de 

skal spørge om mere” (Joanna 1774).  

 

Johanna oplever, at hendes medstuderende opfører sig afstandtagende overfor hende pga. 

hendes handicap. Man kan tolke den akavede situation, som deres forsøg på følelsesstyring og 

et forsøg på at undgå forlegenhed (jf. Scheff). Joanna ender dog alligevel med at opleve en 

nobodyfølelse pga. hendes medstuderendes manglende accept eller anerkendelse. De hjælper 

ikke Joanna med at opretholde værdighed i situationen, og deres stilhed skaber en distance 

imellem dem og Joanna. Om det er intentionen eller ej, understøttes en rangordning imellem 

parterne, hvor Joanna i kraft af sit handicap føler sig afvist og fremmedgjort (jf. Fuller). Med 
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Fuller og Gerloffs begreber, kan man tolke at det sociale bånd er i fare og, at 

ydmygelsesprocesserne på mikroniveau reproducerer en generel makroulighed mellem 

grupperne.  

 

Utilgængeligheden som flere interviewpersoner oplever, er endvidere med til at understøtte en 

følelse af at være i verden på forkerte måder og ikke høre til. Dette beskriver Isack: 

 

”Men jeg synes især på universitetet i sådan nogle gamle bygninger, når der ikke er 

bygget om, og der har jo været andre handicappede studerende og studerende der har 

brug for hjælp, når der simpelthen ikke er bygget om, jamen jeg føler mig ikke lige så 

velkommen, jeg bliver træt af det” (Isack 5953) 

 

Isacks har en følelse af at være uvelkommen på universitetet og være placeret magtesløst og 

usikkert. Dette kan komme af, at Isack befinder sig i en udsat situation, da han måske ofte 

ekskluderes fra det offentlige rum grundet hans handicap og, at han således ikke har 

statusskjolde til rådighed over for dette (jf. Freund). Alle mennesker oplever fra tid til anden 

utilgængelighed, men bliver denne oplevelse systematisk og konstant kan det opleves som en 

ydmygelse (jf. Fuller). Hans nobody-følelse fremmes imidlertid, idet han ikke behandles som 

et værdsat og inklusions-værdigt medlem af universitet (jf. Fuller).  

6.1.5. Delkonklusion 

Interviewpersonerne er orienteret imod og på forskellige måder begrænset i forhold til at 

realisere basale goder omhandlende 1) Kropslig sundhed og velvære, 2) At udøve målrettet 

agens, 3) At have en bekræftet og sammenhængende identitet og 4) At opleve socialt 

tilhørsforhold.  Flere oplever deres fysiske kroppe samt fysiske barrierer i samfundet begrænser 

deres oplevelse af kropslig funktionalitet, sundhed og velvære (1). Flere oplever at fordomme, 

negative antagelser, infantilisering og manglende inddragelse i eget liv begrænser deres 

mulighed for at udøve målrettet agens (2). En negativ og altomfattende handicapforståelse, 

overdreven eller manglende anerkendelse, ydmygelser og handicapskam begrænser 

interviewpersonerne i at besidde en bekræftet og sammenhængende identitet (3). Manglende 

repræsentation på makro-niveau samt en følelse af forkerthed og stigmatisering i mindre sociale 
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fællesskaber udfordrer endvidere interviewpersonernes sociale tilhørsforhold (4). Dette 

illustreres i figur 11. 

 

Figur 11: Kontekstuelle begræsninger for realisering af basale goder 

 

6.2. Identitetsbestræbelser og strategier 

I det følgende beskrives interviewpersonernes identificering med deres eget handicap samt 

hvilke identitetsbestræbelser og strategier interviewpersonerne igangsætter for at imødekomme 

kontekstuelle begrænsninger. 

6.2.1. Handicap som et personligt og kropsligt problem 

Alle interviewpersoner trækker på en medicinsk handicapforståelse, da de tænker deres 

handicap som noget der er opstået på baggrund af en hjerneskade, hjernepåvirkning eller 

hjerneblødning fra omkring fødslen (Bjørg 4548; Elin 4663, 4668; Isack 5680; Konrad 6190; 
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Frida 25; Alberte 625; Laura 2514; Joanna 1395; Agnes 2713; Elin 4669; Frej 3536; Magnus 

2074). Flere beskriver i den forlængelse, deres handicap som en essentiel og iboende del af 

deres personlige identitet (Frida 185; Alberte 619; Joanna 1332; Magnus 2073, Johan 2236: 

Laura 2439; Agnes 2693; Frej 3635; Bjørg 4486; Elin 5261). Som Joanna forklarer: ”Jeg har 

altid været klar over at der var noget anderledes med mig, og jeg havde et handicap eller en 

skade, det har jeg jo altid været klar over” (Joanna 1455). På den måde beskriver alle 

interviewpersonerne deres handicap som noget, de er blevet givet ved fødslen, der gør dem 

anderledes end andre mennesker og begrænser dem i at gøre forskellige ting (jf. afsnit 6.1.). I 

den forlængelse, beskriver mange af interviewpersonerne også deres sociale identitet som 

formet af deres fysiske fremtoning og, at de også af omverdenen således tillægges en medicinsk 

handicapidentitet (Frida 75; Magnus 2082; Isack 6068; Joanna 1328). Denne type af 

kategorisering referer dog ikke til et socialt eller kulturelt fællesskab (a la. den post-sociale 

model), men til en fælles kropslig og diagnostisk egenskab. Dette fortæller Magnus om:”Det er 

så tydeligt, at jeg halter, ikke går lige, har en forkert kropsholdning og snakker besværet” 

(Magnus 2074). Flere beskriver deres handicap som en naturlig og iboende defekt og som noget 

der præger deres liv negativt. På den måde beskrives problemet med handicap som indlejret i 

den kropslige struktur og på den måde et individuelt problem. Det er gennemgående, at de 

personer der (primært) etablerer en medicinsk handicapidentitet, har nogle 

identitetsbestræbelser der handler om at reducere denne, da den ofte karakteriseres som noget 

negativt, hvilket analyseres i følgende afsnit. 

6.2.2. Reducere, nedtone og skjule handicap 

Flere identitetsbestræbelser handler netop om at fjerne eller reducere handicappet så vidt det er 

muligt via medicinske interventioner (Alberte:677; Johan: 2369; Joanna: 1562; Johan: 2236). 

F.eks. beskriver Joanna, hvorledes behandlingerne har hjulpet hende:  

 

“Jeg er glad for de operationer, jeg har fået, for jeg går ud fra, at det har gjort, at jeg går 

bedre. Altså jeg kan jo ikke være sikker på det, at det er dét. Men jeg går ud fra, at det 

har hjulpet på nogle ting.” (Joanna:1562) […] Jeg synes bare det var rart, at der var noget 

der kunne gøre det endnu bedre” (Joanna: 2680). 
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Med operationer er det muligt at korrigere funktioner i arme, ben, fødder eller ryg ved at 

forlænge eller flytte muskler og sener ofte med henblik på at give personen med CP nye fysiske 

potentialer, som f.eks. at kunne gå eller sidde selvstændigt (Frida:294). En anden hyppig strategi 

handler om at skjule handicappet: “Man skal helst skjule det lidt, fordi folk har svært ved at 

forholde sig til det. Det er vildt svært at skjule det” (Frida 77). Strategien om at skjule handicap 

er en særligt hyppig hos de af interviewpersonerne der har relativt lidt CP (Agnes 3299, 3071; 

Alberte 978; Laura 2461). Dette kommer eksempelvis til udtryk i Lauras fortælling om at skulle 

i gang med et nyt kapitel i hendes liv, hvor hun bestemmer sig for at hemmeligholde sin CP:  

 

“Jeg havde taget en beslutning da jeg skulle starte på højskole om, at jeg ikke ville nævne 

min CP for nogen. Jeg tænkte: “Okay nu skal jeg bare på højskole, og jeg skal bare være 

Laura som er helt normal” (Laura 2461). 

 

Laura forsøger at skjule sit handicap rent fysisk og lade være med at fortælle om det, fordi hun 

har erfaring med at en handicapidenitet sommetider kan blive meget omsluttende og overskygge 

hendes andre kompetencer og bidrag. Dette gælder eksempelvis også Agnes, der på et tidspunkt 

besluttede sig for at afskrive sin handicapidenitet:  

 

”Og så lavede jeg simpelthen en regel for mig selv om, at jeg måtte aldrig nogensinde 

sige, at jeg har et handicap i situationer, hvor der bliver stillet krav. Så hvis vi skal ud at 
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løbe et eller andet, så skal du bare løbe det. Og hvis ikke du kan, så er det fint nok. Du 

behøver ikke at fortælle dem hvorfor” (Agnes 3299). 

 

Agnes beslutter sig for at skjule sit handicap som en strategi at nedtone sin handicapidentitet. 

Flere af interviewpersonerne bruger verbale eller kognitive strategier til at skabe nye 

fortællinger om sig selv i relation til handicap og på den led reducere deres handicap. Via 

forskellige verbale metoder tager Alberte f.eks. afstand fra handicap prædikatet og handicap 

fællesskaber:  

 

”Det er bare fordi, det interesserer mig ikke mere at være handicappet. Jeg identificerede 

mig ikke med handicappet. Jeg kan huske, at Zoo havde hvert år en dag, hvor de åbnede 

op for alle folk med handicap, og det var både, døve, stumme, blinde og 

kørestolsbrugere, og folk med Downs og hvad ved jeg. Og jeg kan bare huske, jeg var 

der. Jeg synes bare, at folk var lidt ulækre, altså” (Alberte 1162).  

 

 

 

Alberte tolker handicapfælleskabet som noget der ikke er et passende sted for hende. Ved at 

hun siger: ”det interesserer mig ikke at være handicappet, jeg identificerede mig ikke med 

handicappet” tager hun sprogligt afstand fra handicapbegrebet og afviser, det skulle have nogen 

forbindelse til hende som menneske. At hun synes at andre med handicap er ulækre, siger noget 
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om, hvorledes hun tager dybt afstand til personer med mere omfattende handicap end hende 

selv, og på den måde udøver hun rankisme. Alberte fortæller videre: 

 

”Der var en fyr for mit studie, som også havde CP, og jeg kan bare huske nogle gange, 

så mødtes vi. Han boede på et kollegie, som ikke lå så langt væk fra mit kollegie. Så kan 

jeg bare huske i de der start 20’erne. Gud, hvis folk nu så os komme gående på gaden, 

måtte de bare tænke, her kom der to stakler, to krøblinger. Det er jo sådan helt sindssygt 

at tænke. Det er jo både diskriminerende overfor sig selv og andre. Hvor jeg kunne 

mærke, hvis jeg var sammen med nogen […] Eller det ville ligesom føles. Det er nok 

lidt ligesom, at man har en mørk hudfarve, så skal man være ven med den, som har en 

mørk hudfarve, fordi så ville alle folk være lidt mere tilfredse, for så ville der være lidt 

mere harmoni og lidt mere balance i tingene. Og den del kunne jeg bare ikke lide, at 

man skulle sættes i bås” (Alberte:1164). 

 

Alberte ser her andre personer med handicap delvist som en trussel imod hendes egen identitet, 

men idet hun forsøger at undgå at ”blive sat i bås” oplever hun også en følelse af, at diskriminere 

sig selv og andre med handicap. Citatet er således et komplekst eksempel på at opretholde ansigt 

og indtryksstyre, hvor Alberte både ender med at være diskriminerende overfor sig selv og andre 

for at fremstå eller leve op til nogle forventninger om ”harmoni” og ”balance i tingene”. 

Albertes drivkraft mod at skjule sit handicap og sin handicapidentitet, skyldes potentielt, at hun 

vil undgå ydmygelser forbundet med at tilhøre ”de handicappede” og på den kan det tolkes som 

et forsøg på at fremstille sig selv som en somebody. Alberte er i denne situation svært stillet: 

hendes forsøg på at blive en somebody ender med, at hun bliver en nobody (i kraft af hendes 

selvdiskriminerende adfærd), mens hvis hun ikke havde gjort noget i situationen var hun nok 

alligevel endt som en nobody i kraft af hendes samvær med en anden nobody. Uanset hvad 

Alberte gør, ender hun med en manglende følelse af accept og anerkendelse for den hun er og 

det hun kan. Hun vælger dog at skjule sit tilhørsforhold den anden med handicap, men betaler 

prisen der handler om et konstant arbejde for at opretholde forestillingen om hende som ikke-

handicappet og gennemgribende angst for at blive afsløret (Goffmann 1951:303). Det er 

væsentligt at bemærke, at Alberte har så let CP (GMFCS-niveau 1) og kan derfor ’passere’ som 

normal, hvis hun anstrenger sig. Det er langt fra alle interviewpersonerne der har denne 
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mulighed. Hvor Albertes strategi er at skjule sit handicap, har Isacks, som bruger kørestol, har 

en anden strategi. Denne handler om at få hans handicapidentitet til at fylde så lidt så muligt i 

hverdagen ved f.eks. at fortrænge hans negative oplevelser forbundet med handicap. Dette 

indebærer f.eks. at glemme oplevelserne af ikke at kunne komme rundt på hans universitet: 

 

”Altså jeg er også god til at glemme det (ift. tilgængelighed), altså jeg holder ikke så 

meget på de der oplevelser, også fordi jeg prøver at få dem til at betyde så lidt som 

muligt. At være så gnidningsfrie som muligt. Hvis jeg gik og brød sammen over alle 

trapper, så ville jeg jo ikke kunne være til stede” (Isack 5948). 

 

 

Isack abonnerer på en strategi, der handler om at glemme/fortrænge dårlige oplevelser. Med 

denne strategi underlægger Isack sig samfundets og universitetets normative indretning og 

manglende vilje overfor at skabe handicaptilgængelighed, hvilket på længere sigt kan lede til 

konflikt og mistrivsel (jf. Scheff). Han kan, modsat Alberte, ikke skjule sit handicap, men han 

kan nedtone sin handicapidentitet ved at arbejde for, at det fylder så lidt som muligt i hans egen 

bevidsthed og hverdag.  

 

Flere beskriver at de desuden kompenserer for deres handicap i hverdagen for at nedtone 

betydningen af deres handicap (Frida 439; Elin 5169, 5272, Alberte 785, 827, 903; Joanna 1804; 
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Konrad 6378). Flere interviewpersoner er klar til at nedtone deres handicapidentitet og 

bestræber sig på at tilføje en mindre handicappet identitet (jf. Lepisto 2010). Figur 12 er en 

illustration af hvad interviewpersonerne, der etablerer en medicinsk handicapidentitet, 

igangsætter af identitetsarbejde i forhold til at blomstre.  

 

Figur 12: Interviewpersonernes nedtonende identitetsstrategier 

 

 

 

Her er det interessant at bemærke, at pilene peger indad, på individet og den biologiske krop, 

og handler om at reducere, nedtone skjule handicap i forhold til at imødekomme kontekstuelle 

barriere, realisere basale goder og blomstre. I det følgende vil jeg behandle hvordan nogle af 

interviewpersonerne etablerer en social samt post-social handicapidentitet og dertilhørende 

identitetsbestræbelser og strategier i forhold til at blomstre. 

6.2.3. Handicap som et resultat af samfundsbarrierer 

Flere af interviewpersonerne identificerer sig med deres handicap som noget der skabes i mødet 

med samfundsbarrierer (Joanna 1905, 1961; Agnes 3271; Bjørg 4160, 4178, 4343; Elin 4934, 

5197; Konrad 6548; Frida 465). Denne identificering lægger sig mere op ad en social 

handicapmodel, hvor handicap ikke er et resultat af interviewpersonernes biologiske eller 

kropslige funktionsvariationer, som ovenstående del af analysen anskueliggør, men som noget 

de til en vis grad pålægges i mødet med samfundet. Dette beskriver Frida: 
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”Det er en social ting at have et handicap. Handicappet bliver ofte den ufrivillige 

diskrimination. Det oplever jeg virkelig tit. Og det er ikke altid, at jeg kan sige fra over 

for det” (Frida: 465) 

 

Frida tolker sit handicap som noget der, foruden er en fysiologisk egenskab også, er en social 

egenskab. Flere trækker således både på en medicinsk eller social handicapmodel, selvom disse 

teoretisk er modsætningsfyldte. Flere af interviewpersonerne mener således, at eliminering af 

barrierer skaber lighed og forhindrer, at deres funktionsnedsættelser bliver til handicap dvs. 

deltagelsesbegrænsninger (Joanna 1905; Magnus 2107; Bjørg 4161; Konrad 6548; Frida 332).  

6.2.4. Handicap som en kulturel og identitetsmæssig erfaring 

Et par interviewpersoner trækker foruden en medicinsk og social handicapidentificering på en 

post-social handicapforståelse, ser deres handicap som en kulturel og følelsesmæssig erfaring 

(Bjørg 4351; Joanna 1351; Frida 115; Isack 5884; Elin 5029). Her er flere optaget af at udfordre 

forestillingen om, at handicap i sig selv er noget negativt: ”Jeg er stadig anderledes end andre 

mennesker. Men jeg ser ikke min anderledeshed som noget der er decideret dårligt eller 

negativt” (Joanna 1351). Flere stiller desuden spørgsmålstegn ved essentielle forskelle på 

handicappede og ikke-handicappede mennesker: ”Jeg har virkelig brugt mange kræfter og 

mentale ressourcer på at tale imod idéen om, at man føler noget eller mærker noget, bare fordi 

man er handicappet” (Frida 115) og er optaget af, at udfordre et funktionshierarki som 

stabiliserer en forestilling om, at nogle kroppe er bedre end andre: ”Og du har ikke en bedre 

krop end mig bare fordi du har et andet funktionsniveau. Din krop er ikke en mere legitim krop 

end min” (Elin 5029). Flere er optaget af at omfavne deres handicap (Isack 5884) og udvikle en 

positiv handicapidentitet (Joanna 1346; Frida 553). Dette indebærer blandt andre ting at 

begynde at fremvise handicappet som en stolt og positiv identitet (Elin 5345; Frida 360; Joanna 

1372). I det følgende vil jeg analysere hvilke identitetsbestræbelser og strategier 

interviewpersonerne med en social eller post-social handicapidentitet igangsætter for at 

imødekomme kontekstuelle begrænsninger. 
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6.2.5. Acceptere, fremvise og genvinde handicap 

Interviewpersonerne der etablerer en social eller postsocial handicapidentitet, har en tendens til 

at abonnere på identitetsbestræbelser og strategierne der handler om at udøve modstand imod 

gængse forståelser om handicap, dyrke deres handicap på en positiv måde og således igangsætte 

en mere accepterende indstilling til sig selv:  

 

“Det er lige så svært at være menneske uden et handicap som at være menneske med. 

Vi udvikler os hele tiden og det gør ens selvforståelse også og forståelse af handicappet 

også. Og ens accept af det. Jeg er gået fra at hade det som pesten og virkelig prøve at 

skjule det, til at arbejde med at acceptere, at det er sådan det er, og det er okay og jeg 

må gerne sige fra og til” (Frida 553)  

 

I stedet for at have som målsætning at reducere eller ligefrem fjerne funktionsnedsættelsen, har 

flere som strategi at lære at acceptere deres kroppe f.eks. gennem mere positive fortællinger om 

sig selv. Frida mener, at en produktiv handicapfortælling er, at handicap er en kropslig variation, 

der ikke i sig selv er negativ:  

  

”Det er der skal til er, at handicappet ikke bliver til det store monster der hænger en over 

hovedet. Men at det bare er et eksistensvilkår, som det er at have et hjerte og to lunger. 

Eller rødt hår eller en stor næse” (Frida 413). 

 

Frida ønsker og arbejder aktivt for en afstigmatisering af den handicappede krop, og forståelse 

af den denne som et vilkår. På den måde mener hun ikke, at den handicappede krop bør tolkes 

som noget der i sig selv er negativt. I forlængelse af denne accept af funktionsvarierende kroppe, 

er der også flere der påtaler en strategi der handler om at benytte hjælpemidler som et middel 

eller værktøj i at realisere basale goder, i stedet for at forstå hjælpemidler som noget negativt 

og udelukkende sygdomsbeslægtet (Bjørg 4147; Elin: 4768; Isack 6094). Dette beskriver Elin, 

der bruger rollator: 
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”…Og et eller andet sted hader jeg den [rollator], men den gør mig fri. Og jeg har sluppet 

for en masse nederlag. Og jeg har kunne koncentrere mig om en masse andre ting. Og 

det så måske ikke så godt ud på papiret, og ja min fysioterapeut var måske ikke så stolt 

af mig. Min mor og far var måske heller ikke så stolte af mig, altså, men til gengæld så 

fik jeg en masse venner og blev dygtig i skolen. Og det var måske også det der gjorde et 

godt liv, altså et eller andet sted.” (Elin: 4768). 

 

Elin undersøger og stiller spørgsmålstegn ved målsætningen der mange gange handler om 

funktionsoptimering. Hun beskriver, hvordan det gode liv, ikke altid udspringer af at besidde 

en fuld funktionsdygtig krop – inden for en normativ forståelse af dette begreb, men nærmere 

handler om at kunne realisere de potentialer man har - ved brug af blandt andet hjælpemidler. 

På den måde udfordrer hun Smiths gode vedrørende kropslig funktion og påtaler at et godt liv, 

ikke nødvendigvis indebærer dette. Hjælpemidler tolkes i dette henseende som positive 

frigørende instrumenter. Et par af interviewpersonerne personificerer deres hjælpemidler og 

således fjerner det fra at være et sygdomssymbol til at være en æstetisk attribut. Dette præger 

også andre omverdenens forståelse af midlet:  

 

”Det er ikke fordi, at folk går hen til mig og siger, hvor er det underligt, altså, fordi min 

stok er sådan en blomster, rød-blomster stok, altså så, jeg får mest bare komplimenter 

og nysgerrige spørgsmål på den” (Bjørg 4147). 

 

Flere imødekommer desuden negative oplevelser ved at genvinde eller tage kontrol i situationer 

der har været præget af manglende kontrol. Flere lægger vægt på ikke at underlægge sig 

menneskers manglende eller overdrevne anerkendelse: (ibid.):  

 

“Jeg kan ikke så godt lide, når folk siger, at jeg er sej eller inspirerende. Altså det 

kommer an på hvem der siger det til mig. Hvis det er en voksen som ikke er handicappet, 

som næsten ikke kender mig. Som siger, ej det er så flot alt det du har opnået. Det er jo 

for at gøre mig glad og sige, du kan alt det her. Men alligevel får jeg en følelse af, at det 

er på trods af mit handicap, så de forventer egentlig ikke at jeg kan en skid” (Joanna 

1882).  
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Som Fuller (2006:26) skriver: ”Too much recognition for too little actually undermines dignity; 

we feel patronized”. Overdrevne eller misforståede komplimenter beskrives som 

underminerende og placerer Joanna på måder hun ikke er interesseret i. I dette henseende stiller 

Joanna sig undrende overfor denne adfærd og vælger ikke at underlægge sig forholdet og tage 

ukritisk imod komplimenter. Man kan tolke dette som at hun har statusskjolde til rådighed (jf. 

Hochschild), der er med til at beskytte hende mod nobodyfølelse. Dette er en strategi flere 

abonnerer på jævnligt, hvor nogle interviewpersoner afmonterer stigmatisering konfronterende. 

Elin afviser et patroniserende ”kompliment”, som hun sommetider får, for at tage uddannelse 

på trods af sin CP:  

 

“Nej, jeg synes faktisk ikke det er så flot, at jeg har taget en uddannelse, for jeg er faktisk 

virkelig dygtig. Så det har været ret let for mig at gå i skole, så bliver folk nærmest sure, 

fordi sådan: ‘Jeg roste dig jo’. Ja men du roste mig på de forkerte præmisser. Og det er 

det folk ikke forstår, at i virkeligheden er ros nogle gange den allerstørste sviner. Det er 

så irriterende. […] Fordi igen, jamen hvad havde du regnet med? At mit liv er dårligt, 

og jeg derfor er ked af det hele tiden, eller hvad? Du siger jo til mig, at du tror mit liv er 

dårligt. Det er en fuldstændig vanvittig kommentar. Før i tiden ville jeg også bare være 

gået med den. Og tænkt, hvor er det dejligt, at hun synes jeg er glad. Det gjorde jo også, 

at jeg på en måde fik taget den persona på mig: ‘bare være glad’. Den der er glad. For 

så er man ikke så besværlig” (Elin 4914, 5155)  

 

Elins strategi er at sige fra over for de underliggende antagelser der er i de komplimenter hun 

får. Hun imødekommer således stigma, hun oplever ved at afsløre de underliggende præmisser, 

det baserer sig på. Hun beskriver, at hun tidligere er havnet i den ”glade rolle”, hvor hun ikke 

har været besværlig og har undgået at stille krav til omverdenens antagelser om livet med 

handicap. Hun udfordrer forestillingen om, at personer med handicaps liv er dårligt og i sig selv 

udgør en barriere for at f.eks. at tage en uddannelse, men også realisere et godt liv. Man kan 

tolke hendes lidt grænsedragende og afstandstagende adfærd som et tegn på isolation og en 

opgivelse af afhængigheden af det sociale bånd (jf. Scheff), hvor hun subordinerer andres behov 

og gør sig uafhængige af andre menneskers anerkendelse. Men man kan også tolke det som om, 
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at hun er i gang med at etablere en interdependens, hvilket består af sociale båd der hverken 

karakteriseres ved afhængighed eller uafhængighed og at dette på længere sigt vil være gavnligt 

for det sociale bånd mellem hende og andre mennesker samt grupperne af personer med og uden 

handicap på makro-niveau.  

 

Fuller (2006) beskriver, at når mennesker opdager illegitime anvendelser af rang, kan det have 

en transformerende kraft. I det følgende vil jeg vise, hvordan nogle af interviewpersonerne 

begynder at opdage og stille spørgsmålstegn ved nogle hierarkier og normative antagelser om 

handicap. Flere påtaler f.eks. at hierarkier mellem forskellige typer af handicaps/diagnoser et 

problem for udviklingen af en positiv handicapforståelse, fordi det stabiliserer forestillingen 

om, at nogle handicaps er bedre end andre (Joanna 1605; Isack 6123; Elin 5002). Elin har som 

strategi at kaste lys over handicap-hierarkiet for på den måde at underminere det:  

 

”Jeg mødte rigtig mange med forskellige diagnoser, der sagde (siger det med en blid 

stemme): ‘Du ligner slet ikke en, der er spastiker’ Eller ‘har CP’. Dengang folk sagde 

‘spastiker’. Og jeg var bare sådan ‘Nej! Men det har jeg stadigvæk’. Altså jeg kan også 

mærke, der kommer også en eller anden 'Jeg bliver nødt til at bære det her med stolthed, 

for at vise de andre, at vi kan altså godt noget'” (Elin 5002). 

 

Flere beskriver, hvordan et funktions-hierarki er med til at skabe en negativ fortælling om den 

handicappede krop. Der er flere eksempler på, at interviewpersonerne udfordrer dette system, 

ved at påpege den generelle udvikling i samfundet og derved synliggøre hvor personer med 

handicaps tilbagestående position i forhold til at blive inkluderet i samfundet:  

 

”For nu er vi i det 21 århundrede, og der er bare ikke sket så meget. Man kan se i mange 

serier at der er kommet mange flere kvinder i forgrunden, og flere mennesker med andre 

hudfarver. Men det der med personer med handicap - der er virkelig ikke sket særlig 

meget i den kategori. Samfundet tror hele tiden: ”Jamen vi behandler handicappede 

mennesker så godt, fordi at vi har gelændere, vi har elevator osv”. Men det er bare ikke 

det, det handler om. Det handler om at acceptere, at vi er en del af samfundet på lige fod 

med alle andre, og det er bare ikke sket” (Joanna 1901).  
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I interviewmaterialet lader flere til at være inspireret af andre identitetsgruppers udfordring af 

rangordninger og historiske kampe for anerkendelse (Elin 4573, 4642; Bjørg 4351). På den 

måde er der måske en diskursiv åbning eller mulighedsstruktur i interviewpersonernes kontekst, 

hvor f.eks. bevægelser som #Metoo, Black Lives Matter og LQBT+ virker inspirerende for flere 

af interviewpersonerne, hvilket Bjørg, der selv er en del af et aktivistisk miljø, beskriver: 

 

“Jeg tænker at i høj grad folk med handicap har brug for noget a la Pride-bevægelsen. 

For ligesom at både at aftabuisere handicap overfor de kropskapable, men også overfor 

sig selv. Jeg ved, at der er rigtig mange Crips, der går med en masse internaliseret 

ableisme, og en form for pride-bevægelse for den handicappede kunne jo være et 

startpunkt til, at vi kunne få gjort noget mere ved alt muligt crap, vi alle dealer med. 

Altså det her med at vi skal have det okay med os selv og vores crippled bodies til at 

starte med” (Bjørg) 

 

Bjørg mener, at der er behov for at genvinde og aftabuisere handicapbegrebet og etablere en 

positiv gruppeidentitet igennem en samlet stolt og solidarisk bevægelse. På den måde ønsker 

flere at etablere en positiv, stolt handicapidentitet, frem for en negativ handicapidentitet (Bjørg 

4358; Elin; 4639). Dette betyder også, at flere tager beslutninger om deres måde at leve med 

handicap på, hvor f.eks. Joanna laver en aftale med sig selv: ”nu skal jeg selv stå ved mit 

handicap og min identitet som handicappet” (Joanna 1376). I forlængelse af dette, har flere 

fundet sociale miljøer eller åndehuller, hvor de ikke har en nobodyfølelse simpelt nok fordi flere 

finder tilhørsforhold accept og kærlighed i sådanne miljøer (jf. Smith) (Alberte 980; Frej 3817). 

F.eks. har Frida fundet en kæreste, som ser hende og elsker hende som hun er: ”Han sagde, du 

er jo ligesom alle andre, du er bare lidt anderledes pakket ind” (436). Bjørg har fundet et 

givende socialt tilhørsforhold i politiske miljøer (Bjørg 4117) og Agnes har fundet et socialt 

fællesskab på sit studie:  

 

”Jeg har altid haft det sådan, at jeg var sådan en alien, der ledte efter mit rumskib. Og 

da jeg startede på Uni, så fik jeg en masse andre aliens (ler), som også altid har været 

sådan. F.eks. en af mine bedste venner han er homoseksuel og fra det mørke 
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Nordjylland. Og prøv at forestille dig at være bøsse i Nordjylland. I en lille flække. Ude 

på landet. Det er man bare ikke” (Agnes 3281). 

 

 

 

Agnes finder et trygt fællesskab, hvor hun kan skabe bånd til andre mennesker via en delt 

oplevelse af at være en ”alien”. Hun finder sammen med andre der har følt sig fremmedgjort og 

accepteret og hvor de således kan være fælles om at være nobodies (jf. Fuller). Dette kan skabe 

rum for dele eventuel uerkendt skam, hvilket kan være med til at reparere et menneske (jf. 

Lynd). Man kan tolke, at fællesskabet af nobodies, kan give hinanden ressourcer og 

anerkendelse, og således energenisere hinanden gennem sensitivitet (jf. Poder). Hvor Agnes 

finder et lille fælleskab, hvor hun kan dele sin noboyfølelse, orienterer Frej sig imod nogle større 

fælleskaber, hvor hans strategi er at dele sin oplevelse af at have handicap: 

 

“I takt med at jeg er blevet voksen, så er jeg blevet bevidst om, at ‘Okay det her er en 

del af mig, det vil ikke forsvinde’. Og så må man tage mig som jeg er. Hvis man ikke vil 

have det, så er det your loss. Så er jeg jo begyndt at holde foredrag for folkeskoleklasser. 

Og i forhold til det kropsmæssige aspekt, er jeg faktisk også croquismodel. Det er jeg, 

fordi jeg tænker, at det er meget rart at vise, vi ikke alle sammen skal ligne Christiano 

Ronaldo” (Frej:3594).  
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Vi ser her, hvordan Frej skaber bånd til andre mennesker ved at være åben omkring sit handicap 

og vise det frem uden at underlægge sig eller isolere sig fra en kropslig norm (jf. Scheff & 

Retzinger). Frej energeniseres af andre mennesker, idet han inspireres og opmuntres til at stille 

sig frem som både underviser og croquismodel, hvor andre mennesker udviser respekt overfor 

Frejs unikke karakteristika (jf. Poder).  

 

Figur 11 er en illustration af hvad interviewpersonerne med en social eller postsocial 

handicapidentitet igangsætter af identitetsarbejde i forhold til at blomstre.  

 

Figur 13: Accepterende og sociale identitetsstrategier 
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Her er det interessant at bemærke, at pilene peger udad: væk fra den individuelle krop og 

forståelsen af handicap som et individuelt problem. Disse strategier betoner at acceptere, 

omfavne, fremvise handicap og sætte personlige grænser over for omgivelsernes ydmygelser 

og stigmatisering.  

6.2.6. Delkonklusion 

Overordnet igangsætter interviewpersonerne modsatrettede metastrategier i forhold til at 

realisere fire basale goder, hvor den ene metastrategi handler om at nedtone handicapidentiteten 

og den anden handler om at etablere en stolt eller accepterende handicapidentitet som det ses i 

figur 14.  

 

Figur 14: Modsatrettede strategier ift. at blomstre 

 

 

 

Flere interviewpersonerne trækker på begge metastrategier, hvor de nogle gange fremhæver 

deres handicap og andre gange nedtoner det, alt afhængigt at hvilken situation de befinder sig i. 
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På den måde er interviewpersonerne dybt påvirket af det omgivende samfund og har et 

grundlæggende ønske om at passe ind samtidig med at de er unikke og har særlige behov og 

ønsker som de ønsker at sætte igennem (Layder 2004:2). 

7.  Diskussion 

I denne del præsenteres specialets fund, kvalitet herunder betragtninger om specialets 

pålidelighed og validitet samt hvorvidt specialets resultater kan have praktiske implikationer. 

7.1. Præsentation af fund 

Specialet fremstiller hvorledes handicap oftest forstås og beskrives som noget der vedrører en 

bestemt gruppe og at interviewpersonerne med CP, af sig selv og af andre, defineres som nogle 

der tilhører denne gruppe. Handicapidentiteten har på den måde noget at gøre med bestemte 

mennesker: en persontype med specifikke karaktertræk. Specialet anskueliggør, at der ikke er 

enighed om, hvorvidt det er interviewpersonernes kroppe eller samfundets indretning og 

holdninger der er årsagen til interviewpersonernes handicap. Der er heller ikke entydigt enighed 

om at handicap i sig selv er noget der præger individet negativt, selvom dette er den mest 

udbredte holdning. Specialet belyser store ligheder mellem interviewpersonernes egen 

forståelse af sig selv og deres omgivelsers forståelse af dem som havende en handicapidentitet, 

særligt når det gælder den medicinske og negative handicapidentitet. Til trods for, at alle 

interviewpersonerne definerer deres identitet i forhold til det at de har et handicap, viser 

analysen også, at en handicapidentitet er kompleks størrelse at den blot er én af 

interviewpersonernes identiteter. Interviewpersonerne identificerer sig derudover som 

studerende, kollegaer, kærester, venner, forældre og desuden har de forskellige udtryk, køn, 

farver, overbevisninger osv. Trods interviewpersonernes fælles diagnose, er de langt fra ens. De 

er måske snarer underlagt nogle betingelser, som de er mærket og præget af i deres daglige liv.  

Inspireret af Bechs bog ”Når Mænd Mødes” (1998) kan man tolke at der er et 

”sammenrend” af betingelser, som giver handicapidentiteten noget særligt over sig. De fleste er 

vant til at have lægefaglige blikke hvilende på sig. Flere er vant til at håndtere omgivelsernes 

forlegenhed, overdrevne anerkendelse eller manglende anerkendelse. Flere er vokset op med 
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fortælling om, at de er anderledes og af nogle ligefrem forkerte og flere søger på forskellige 

måder at gøre op med denne fortælling. Inspireret af Bech, kan man sige, at selvom personer 

med CP har meget til fælles, er den handicappede erfaring ikke en stillestående og fasttømret 

repræsentation, der aldrig er i forandring eller at personer med handicap kun er ofre for tidens 

tendenser og virkninger (ibid.:161). Den handicappede identitet er ikke kun et ”passivt produkt” 

af særlige betingelser, men er også et ”kreativt svar” på disse (ibid.). Dette ser vi, når 

interviewpersonerne genfortolker og omstrukturerer deres egen identitet f.eks. ved at genvinder 

begreber der er blevet brugt til at patologisere personer med handicap f.eks. ”Crip”-begrebet og 

når de siger fra overfor omverdenens fordomme og begynder at bære deres hjælpemidler som 

æstetiske attributter som når Bjørgs blomstrede stokke bliver tolket som et ”fashion-accessory” 

(Bjørg 4148). 

7.1.1. Realisering af basale goder 

Af analysen fremgår det, at interviewpersonerne er orienteret imod og på forskellige måder 

begrænset i forhold til at realisere basale goder der handler om 1) Kropslig sundhed og velvære, 

2) At udøve målrettet agens, 3) At have en bekræftet og sammenhængende identitet og 4) At 

opleve socialt tilhørsforhold, hvilket de imødekommer med forskellige identitetsstrategier, 

afhængigt at hvilken handicapidentitet/identificering de har.  

7.1.2. Forskelligartede og overlappende handicapidentiteter 

Den medicinske handicapidentificering er den mest udbredte, hvor alle tolv interviewpersoner 

beskriver deres handicap som en medicinsk diagnose som er indlejret i deres kropslige anatomi 

og som af denne grund præger deres liv og identitet. Syv interviewpersoner beskriver foruden 

den medicinske forklaringsmodel, også at deres handicap etableres i mødet med samfundet, som 

er en mere social handicapidentificering. Endeligt identificerer fem sig med den post-sociale 

model. Alle disse er personer der er blevet introduceret til handicappolitiske eller akademiske 

tanker gennem politisk engagement, litteratur eller undervisning. Man kan dog ikke sige, at 

nogle interviewpersoner ensidigt trækker på én handicapidentitet. Mange interviewpersoner 

trækker på flere af modellerne på forskellige tidspunkter og i forskellige kontekster. 

Handicapmodellerne er på den måde ikke enkeltvis udtømmende for erfaringen af handicap. Jeg 
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har i tabel 8 markeret hvilke interviewpersoner abonnerer på hhv. medicinske, sociale og 

postsociale tanker om handicap og konstruerer deres handicapidentitet derigennem. 

 

Tabel 8: Oversigt over interviewpersonernes handicapidentitet(er) 

 

 

Der er en tendens til, at de interviewpersoner der (primært) identificerer sig med den medicinske 

model, også oftere trækker på nogle strategier, der handler om funktionsoptimering og 

miljøtilpasning, mens de der identificerer sig med den sociale eller postsociale model, stiller 

spørgsmålstegn ved nogle mere grundlæggende antagelser vedrørende handicap og har nogle 

mere selvaccepterende strategier der involverer at udvikle en positiv handicapidentitet. Dette 

ligger i forlængelse af modellernes teoretiske ophav og værdier hvor den medicinske model 

definerer handicap som et individuelt/kropsligt problem og også ser løsningen som sådan, mens 

den sociale model foreslår handicap som et socialt/samfundsproblem og mener at løsninger på 
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problemer vedrørende handicap kan løses med ændringer i samfundet. Flere interviewpersoner 

trækker på flere handicapmodeller på samme tid og igangsætter derfor modsatrettede 

identitetsstrategier, hvilket jeg vil uddybe konsekvenserne af i det følgende afsnit. 

7.1.3. Modsatrettede metastrategier 

Interviewpersonerne igangsætter, overordnet set, to typer af metastrategier i deres 

identitetsarbejde i forhold til at realisere de fire basale goder, der hver især rummer materielle-

, fysiske-, sociale-, verbale og personlige strategier. Den ene metastrategi er at nedtone, 

kompensere for eller overse handicapidentiteten, mens den anden er etablere en mere positiv og 

stolt handicapidentitet. Disse strategier konflikter i flere tilfælde med hinanden, fordi de er 

gensidigt modsætningsfyldte og udelukkende. De af interviewpersonerne der trækker på både 

medicinske og sociale handicapidentiteter, hvilket gælder syv interviewpersoner, igangsætter 

på paradoksalvis, både nedtonende/reducerende strategier så vel som accepterende og 

omfavnende strategier. Dette virker i sig selv begrænsende på individernes blomstring, i det det 

skaber nogle indre stridigheder hos det enkelte individ, som flere gange beskriver følelser af at 

falde imellem to stole, at være identitetsmæssigt hjemløs. Jeg har forsøgt at illustrere denne 

indre kamp som interviewpersonerne ofte står overfor, og som hindrer deres potentiale for at 

blomstre i figur 15. De blå og grønne pilene viser, hvorledes modsatrettede strategier benyttes 

i forhold til at realisere alle goderne, hvilket besværliggør blomstring.  

 

Figur 15: Interviewpersonernes modsatrettede metastrategier der besværliggør blomstring 



  Olivia Dahl Nielsen 

  Kandidatspeciale  

Side 84 af 110 

 

 

 

Få af interviewpersonerne oplever succes med at nedtone handicapidentiteten og med at 

konstruere en tilnærmelsesvis ”normal identitet”, hvor handicap fylder ganske lidt. Dette gælder 

særligt for dem, der har en relativ let CP og f.eks. kan komme omkring uden synlige 

hjælpemidler og på den måde formår at passere som ikke-handicappede. Denne strategi rummer 

dog også en iboende selvstigmatisering og frygt og mulighed for at blive ”afsløret”, hvilket 

virker begrænsende for deres realisering af goder vedrørende identitet og tilhørsforhold. Andre 

interviewpersoner, finder et frirum i at acceptere deres handicapidentitet, dyrke den i trygge 

fællesskaber og tage de negative konnotationer forbundet med handicap tilbage.  

Uanset hvilken handicapidentitet interviewpersonerne har, igangsætter de alle, mere 

eller mindre, identitetsstrategier. Dette siger noget om, at en handicapidentitet ikke er et neutralt 

anliggende. Handicapidentiteten er derimod en identitet der er relativt problematiseret både af 

det omgivende samfund, sundhedsvidenskaben, forældre og personer med handicap selv og på 

den måde forholder interviewpersonerne sig aktivt til deres handicapidentitet, hvor de både 
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fremhæver og undertoner den, alt afhængigt af hvilken kontekst de befinder sig i, og hvordan 

de forstår deres handicap.  

7.2. Metodologisk diskussion 

I denne del forholder jeg mig til specialets kvalitet herunder undersøgelsens pålidelighed, 

validitet samt analytiske generaliseringspotentiale og endvidere overvejelser om 

videnskabsteoretisk udgangspunkt og metode. 

7.2.1. Validitet og analytisk generalisering 

I overensstemmelse med min moderate ontologiske realisme samt epistemologiske relativisme, 

har jeg stræbt efter at bedrive systematisk og pålidelig forskning, der kan give indsigt i den 

sociale virkeligheds brogede natur. Specialets kontekst har uvurderlig betydning for specialets 

fund og derfor står kravet om replicerbarhed ikke centralt (Thagaard 2013:202). I stedet sikres 

forskningspålidelighed, ved at gøre specialets fremkomst transparent, ved at give indsigt i 

forskningsprocessen herunder min egen position i feltet. Jeg har desuden givet detaljeret indblik 

i kodningsprocessen samt ekspliciteret, hvorledes empirien er blevet til på baggrund af en 

hensigtsbestemt udvælgelse af interviewpersoner og cirkulær empirigenereringsmetode, hvilket 

løfter specialets validitet. 

En fundamental problematik i forhold til specialets validitet, er den relativt homogene 

sammensætningen af interviewpersoner, hvor de fleste er i gang med uddannelse eller har 

arbejde og på den måde er ressourcestærke personer. Ingen af interviewpersonerne går på 

særligt tilrettelagte uddannelsesforløb eller bor på bosteder, hvilket skaber en skævhed i 

empirien. Specialet inkluderer endvidere ikke interviewpersoner med GMFCS-niveau 5, hvilket 

også er et problem i forhold til repræsentationen af forskellige kropslige udgangspunkter, 

hvilket qua analysen må tilskrives betydning for individets oplevelse af at være i verden. Jeg 

kan derfor kun udtale mig om unge voksne med CP fra det segment jeg har interviewet. 

Specialets fund vil dog potentielt være genkendeligt og relevant på tværs af kontekster, f.eks. 

for folk der, bærer et andet kropsligt stigma. F.eks. personer med muskelsvind, amputering, som 

måske vil kunne genkende de kontekstuelle barrierer der tematiseres i analysen. 
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7.2.2. Praksisvaliditet 

Specialet baserer sig på Layders kritiske realisme, hvilket har muliggjort en ontologisk 

differentieret forståelse af unge voksne med CPs identitetsbestræbelser og en indsigt i, 

hvorledes mikro-og makroforhold er gensidigt forbundne og konstituerende. I den forbindelse 

er det interessant kort at diskutere, hvordan projektet har relevans for personer med CPs 

fremadrettede identitetsarbejde. Andersen (2007: 164) beskriver, at kritisk realisme nemlig også 

bør evalueres efter dens gyldighed for praksis, det levede liv, også kaldet ”praksis-validitet”. 

Han peger på bevidsthedsøgning som en menneskelig handling der kan have et transformativt 

potentiale i menneskers bestræbelser på emancipering fra undertrykkende eller dominerende 

kontekster (”empowerment”) (Andersen 2007:160). Ved at mødes med individer med CP 

igennem sociologiske interview, og sammen med dem således skabe et konstruktivt 

mulighedsrum for at fremtænke og placere deres individuelle selvrefleksion og fortællinger i et 

større makro-perspektiv, kan man argumentere for, at specialet har medvirket til at konstruere 

og måske også transformere nogle af de betingelser, følelser og fortællinger som begrænser 

individernes blomstring.  

7.2.3. Interviewmetoden 

Specialet baserer sig på 12 kvalitative enkeltpersonsinterview, hvilket har givet adgang til 

personer med CPs minder, erfaringer og fortællinger om deres liv. Det kunne have været 

gavnligt at supplere disse interview med f.eks. deltagerobservation, hvilket ville muliggøre 

indsigt i personer med CPs praksisfælleskaber. Her kunne man følge personer med CP på 

indkøbstur, på arbejde og til familiefødselsdag og analysere hvordan hindrende og befordrende 

elementer optræder i personer med CPs liv. Det ville også have været gavnligt at udarbejde en 

spørgeskemaundersøgelse f.eks. baseret på disse kvalitative fund. Dette ville muliggøre en 

bredere undersøgelse af personer med CPs kontekstuelle barrierer, med henblik på at 

imødekomme begrænsende barrierer for blomstring og fremme betydningsfulde elementer. 

Endvidere kunne man sammenligne fundene med en ikke-handicappet population og på den 

måde blive klogere på personer med handicaps særegne betingelser for at realisere et godt liv. 

Man kunne desuden gentage undersøgelsen f.eks. hvert tiende år og på den måde analysere en 

udvikling i personer med handicaps betingelser for at blomstre over tid. En kvantitativ tilgang 
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til feltet, eller deltagerobservationsstudie, ville således være gavnlig i forhold til at få en 

flerdimensionel forståelse for feltet, da metoderne rummer forskellige modaliteter, hvilket ville 

understøtte den kritisk realistiske bestræbelse mod at begribe den komplekse og differentierede 

sociale virkelighed. 

7.3. Praktiske implikationer 

Dette speciale behandler nogle af de faktorer der præger personer med handicapidentiteters 

blomstring. Faktorerne opererer ikke isoleret, men er en del af komplekse dynamikker og 

interagerer med hinanden. Denne opmærksomhed og viden kan være nyttig i diskussionen af, 

hvordan man kan påvirke processerne på en positiv måde. I det følgende vil jeg diskutere, hvad 

der, på et interaktionelt og identitetsmæssigt niveau, kan understøtte menneskelig blomstring 

hos personer med CP og hvad der på et strukturelt niveau kan understøtte en sådan proces. 

7.3.1. Emotionel reparation  

Specialet belyser, hvorledes personer er afhængige af andre i forhold til at bearbejde f.eks. 

handicapskam og nobody-følelsen. Det er derfor relevant at diskutere de interaktionelle og 

identitetsmæssige potentialer for, at personer kan påvirke og tage del i hinandens 

identitetsarbejde og dermed understøtte hinandens trivsel og blomstring. Analysen 

anskueliggør, at de fleste interviewpersoner har oplevet ydmygelser forbundet med deres 

handicap og flere føler sig magtesløse og usikre i visse sammenhænge (jf. Freund), grundet 

manglende statusskjolde (Jf. Hochschild). Dette komplicerer realisering af flere goder. Jeg vil 

her betone betydningen af dele sin handicapska, og på den måde blive emotionelt ”reparereret” 

ved at skabe bånd til andre mennesker (jf. Lynd). Jeg vil videre diskutere potentialet ved 

flinkhedsteknikker. 

7.3.2. Flinkhed som en produktiv magt 

Analysen fremstiller, hvorledes mennesker kan energenisere en anden person gennem 

sensitivitet. Dette er relevant viden i forhold til at betone betydningen af ”flinkhedsteknikker”, 

hvorigennem man kan styrke personers selvtillid og derigennem bidrage til andres højere 
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placering i et mikropolitisk hierarki (Poder 2006:195). Disse flinkhedsteknikker kan i 

forlængelse af denne analyse indebærer at:  

 

a) Undgå at rette vrede eller afsky imod personer med handicap (Clarke 2004 i 

Poder 2006:196). 

b) Uddele emotionelle gaver som sympati og tålmodighed uden at betone egne 

fortrin i forhold til personer med handicap, samt personer med handicaps 

underlegenhed (ibid.). 

c) Udvise opmærksomhed, beundring og værdsættelse overfor personer med 

handicap (ibid.). 

d) Undgå adfærd, hvor personer med handicap føler skyld over ikke at leve op til 

bestemte kropslige normer m.m. (ibid.).  

 

At udvise denne form flinkhed kan dog nemt slå over i en overdreven anerkendelse, som flere 

interviewpersoner omtaler, og som har modsatte virkning (jf. Fuller). Derfor skal teknikkerne 

bruges med omhu og oprigtighed (Poder 2006:198). Brugen af disse teknikker kan etablere 

selvtillid hos andre og kan derfor forstås som en mikro-politisk magt, da selvtillid gør et 

menneske handlingsdueligt. På den måde kan mennesker hjælpe hinanden med at blomstre. 

Dette kan være nyttig viden i forhold til hvordan man give sit barn, patient, kollega eller 

klassekammerat med CP eller handicap emotionel energi, til at udvikle en identitet der er 

befordrende for blomstring, samt hvordan man med modsatte teknikker, kan hindre et menneske 

i at blomstre. Jeg vil i den forlængelse uddybe betydningen af en positiv handicapforståelse. 

7.3.3. Positiv handicapforståelse 

Analysen anskueliggør, at jo mere positiv eller opløftende kontakt der er mellem individer med 

CP og andre mennesker, des mere handlingsdueligt bliver individet. Men også det omvendte er 

tilfældet. Oplever individet negativ energi, en generel manglende eller negativ interesse, virker 

det hæmmende på individets mulighed for at handle. De individer der abonnerer på en positiv 

handicapforståelse, eller møder strukturel og interpersonel handicapvenlighed, får typisk 

drivkraft og energi til at handle, sætte grænser og udvikle sin egen identitet på en nyskabende 

og kreativ måde. Det modsatte gør sig gældende for de individer der abonnerer på en negativ 
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handicapforståelse, eller møder handicapekskluderende strukturer eller ydmygelser i sociale 

interaktioner, som typisk lader sig opsluge eller isolere fra og føler sig fremmedgjort i sociale 

sammenhænge. Derfor kan en udbredelse af en positiv handicapforståelse, hvor man primært 

tilgår, indretter samfundet efter og behandler handicap som en kropslig variation, der ikke i selv 

er negativ (a.la. den post-sociale model) være gavnlig for personer med CPs blomstring. 

7.3.4. Samhandling og gruppeidentitet 

Analysen giver indsigt i, at nogle af interviewpersonerne identificerer sig med et kulturelt og 

identitetsmæssigt handicapbegreb og har forskellige praksisser forbundet med dette. Et par af 

interviewpersonerne er personificere og pynter deres hjælpemidler for at genvinde de negative 

konnotationer der er forbundet til handicaphjælpemidler og flere har praksis hvor de siger fra 

overfor ableisme/rankisme. Selvom interviewpersonerne for det meste praktiserer disse ting 

alene, er de symbol på, at interviewpersonerne tilhører et identitetsmæssigt fællesskab, hvilket 

giver individerne energi til at agere på visse måder og positionere sig i sociale sammenhænge 

som somebodies (jf. Fuller). Gennem disse fælles orienteringspunkter og denne form for 

samhandling, etablerer flere interviewpersoner en motivation og opstemthed – en emotionel 

energi, hvilket med Poders (2006) begreber tolkes som en magtressource, der kan motivere og 

hjælpe individet i dets fremtidige færden. Flere af interviewpersoner påtaler desuden et ønske 

om en handicap-pridebevægelse. Inspireret Bech (1988) kan en sådan identitetsmæssig 

bevægelse potentielt udgøre en politisk og identitetsmæssig platform for at insistere på, at en 

anden og mere tilgængelig verden er mulig, som det har gjort sig gældende for f.eks. 

homoseksuelle i deres historiske kamp for anerkendelse (ibid.:178). Ønsket om pridebevægelse 

og forståelsen af handicap som et identitetsmæssigt fællesskab, baserer sig ofte på at individet 

har tilegnet sig noget viden om handicap, der rækker ud over forståelsen af handicap som en 

medicinsk problematik. Jeg vil derfor betone betydningen af at lære nyt om handicap evt. i et 

samfundsmæssigt og historisk perspektiv i næste afsnit. 

7.3.5. Læring om handicap 

Analysen fremstiller potentialerne i at lære nyt om handicap. De personer der engagerer sig i 

handicappolitiske fællesskaber eller introduceres til handicapteori gennem deres uddannelse, 

fremstår mere handlingsduelige. Gennem læring og viden får individerne adgang til ressourcer 
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der præger individets forståelse af sig selv, samt evne til at navigere med selvtillid i flere 

forskellige kontekster f.eks. være modstandsdygtige overfor, eller ligefrem udfordre, andre 

menneskers ydmygelser og misbrug af rangordninger. Derfor kan vidensdeling og reflektioners 

om handicap som en samfundsmæssig og strukturel problematik være yderst befordrende for 

individets blomstring. Dette kan f.eks. faciliteres gennem politiske handicaporganisationer eller 

i selvarrangerede læsegrupper eller filmgrupper. Dette understreger desuden også vigtigheden 

af, at personer med handicap, de facto, får adgang til uddannelsesinstitutionerne. 

Det kan som en anden strategi være relevant at indføre fag om mangfoldighed og 

ligestilling i folkeskolen eller gymnasiet samt på læreruddannelserne, så flere skoles i at se 

sammenhænge mellem mikro-og makrouligheder og udfordre forskellige former for misbrug af 

rangordninger i hverdagen. Dette er allerede på tale på i Dansk Lærer Forening, hvor Trier 

(2020) argumenterer for, at viden om mangfoldighed, ligestilling, seksualitet og køn bør være 

en obligatorisk del af læreruddannelsen. På den måde mener hun, at man kan imødekomme 

nogle problemstillinger i folkeskolen og fremadrettet forbedre diverse personers mulighed for 

at leve som dem de er eller gerne vil være. I et sådan fag, vil det være oplagt at indbefatte et 

aspekt vedrørende funktionsvariationer og handicap. Utilgængelige offentlige rum er dog en af 

de mest konkrete og åbenlyse barriere for personer med handicaps adgang til og deltagelse i 

samfundet og såvel realisering af samtlige basale goder. Derfor betoner jeg vigtigheden af 

henholdsvis fysisk og social tilgængelighed i samfundet i de næste to afsnit. 

7.3.6. Behovet for tilgængelighed 

Fysisk handicaptilgængelighed kan, ifølge videnscenteret Enactlab, imødekommes med 

universelt design, hvilket er arkitektur hvor tilgængelighed uanset kropslige forskelle er tænkt 

ind i byggerier fra begyndelsen (Martiny 2021). På den måde kan man danne funktionelle 

rammer for, at personer uanset kropslig variation kan gøre sig gældende, udøve målrettet agens, 

føle sig som et inklusions-værdigt medlem af både mikro-og makrofællesskaber samt have 

bedre forudsætninger for at indgå i sociale fællesskaber (Det centrale handicapråd 2021). Her 

kan tilgængelighed således være en af grundstenene for at realisere basale goder som jeg har 

illustreret i figur 16. 

 

Figur 16: Potentialerne ved samfundsmæssig tilgængelighed 
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Fysisk tilgængelighed kan dog ikke stå alene, da analysen viser, at sociale barrierer også virker 

forhindrende for interviewpersonernes realisering af goder, hvilket jeg nu vil diskutere. 

7.3.7. Repræsentation og synliggørelse af personer med handicap 

Analysen fremstiller en gennemgående oplevelse af manglende tilhørsforhold og accept på 

samfundsniveau, hvilket blandt andet manifesterer sig i en manglende repræsentation. For at 

understøtte personer med CPs blomstring kan man på samfunds, politisk og organisatorisk 

niveau fremme repræsentation på alle niveauer i samfundet og i beslutningsdygtige lag. Dette 

kan adressere fordomme og handicap-stereotyper, der begrænser personer med handicap hvad 

angår at besidde en bekræftet identitet samt deltagelse i sociale fællesskaber (Hevey 1993). 

Synliggørelse af personer med handicaps rettigheder kan muligvis også medvirke til, at både 

privatpersoner, institutioner og arbejdspladser kan få viden om personer med handicaps 

rettigheder i forhold til forskelsbehandling og pligt til tilpasning f.eks. på arbejdspladser. Det 

kunne endvidere være produktivt at inkludere handicap i lovgivningen om hadforbrydelser med 

reference til straffelovens § 81, nr. 6 og § 266 b, der også kaldes racismeparagraffen, hvilket 

der netop er stillet som et borgerforslag. Jeg vil videre betone vigtigheden af et handicapvenligt 

sprog om handicap, samt muligheden for en kommunikativ handicapmodel. 

7.3.8. Sproglig udvikling 

Inden for litteraturen om handicap har der været adskillige forsøg på at definere en passende 

sprog om og forståelse for handicap f.eks. de meget udbredte handicapmodeller: den 

medicinske, sociale model. Disse præger, hver især den nutidige handicapforståelse og 
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handicapidentiteten. De har dog det tilfælles, at de begge definerer personer med handicaps 

begrænsninger, i stedet for mennesker med handicaps potentiale for at udvikle sig. For at 

imødekomme den udbredte negative tolkning af handicap kan en sproglig udvikling af en 

begrebsverden, hvor det er muligt at fortolke den handicappede krop som andet end en defekt, 

være positiv for personer med handicaps blomstring (Ahlvik-Harju 2015:222). Denne udvikling 

skal dog have udgangspunkt i personer med handicaps meninger og ord, så personer med 

handicap ikke udelukkes fra beslutninger om sig selv, som det historisk er tilfældet (Yeo & 

Moore 2003:572). Dette er motivationen for at diskutere behovet for en kommunikativ 

handicapmodel med udgangspunkt i Habermas begreber om subjekt/subjekt og subjekt objekt 

relationer. 

7.3.9.  En kommunikativ handicapmodel 

Habermas (1987) beskriver, at subjekt/objekt-relationer indebærer en systemisk og 

succesorienteret rationalitet og tilhører systemverdenen, mens subjekt/subjekt-relationer 

indebærer forståelse, relationer og sensitivitet og tilhører livsverdenen. Analysen fremstiller en 

stor repræsentation af subjekt/objekt relationer i livet med CP, hvor interviewpersonerne ofte 

gøres til genstand for andre personers undring, fordomme, ønske om at hjælpe, rette, fixe osv. 

Flere af interviewpersonerne gør også sig selv til objekt gennem en konstant opmærksomhed 

på, hvordan de kan nedtone deres handicappede karaktertræk og opkvalificere sig selv rent 

funktionelt. Analysen anskueliggør, at der ikke er en nær så stor udbredelse af livsverdenens 

forståelsesorienterede og sensitive logik. På den måde kan man med Habermas begreber 

tematisere hvorledes den medicinske models systemiske og succesorienterede tilgang, i større 

eller mindre grad, kolonialiserer personer med CPs livsverdenen, hvilket gør det vanskeligt at 

realisere de goder der primært tilhører præcis livsverdenen f.eks. en bekræftet identitet og 

socialt tilhørsforhold.  

Det er dog omvendt heller ikke ønskværdigt at opgive den medicinske systematik og 

fremgangsmåde, da den er forudsætningen for at flere personer med CP har fået livet og rent 

kropsligt og funktionelt kan få hjælp. Både system og livsverdenslogikker, har således sin 

berettigelse og bør supplere hinanden i en reflekteret kombination. Der er derfor behov for en 

kommunikativ rationalitet, baseret på mennesker med handicaps erfaringer. 
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Jeg har illustreret i model 17, hvordan forudsætningerne for blomstring forbedres, hvis 

de modsatrettede strategier ikke konflikter med hinanden, som vi ser i figur 15 i afsnit 7.1., men 

derimod supplerer hinanden i en reflekteret kombination. Dette er illustreret i figur 17: 

 

Figur 17: Kombinerede strategier der muliggør blomstring 

 

 

 

Følger man analysens fund, kan man argumentere for, at nedtonende, reducerende og 

optimerende strategier tilhører systemverdenen og subjekt-objekt relationer kan understøtte 

realisering af goden omhandlende kropslig funktionalitet og sundhed, mens accepterende, 

sensitive og fælleskabsorienterede strategier i højere grad tilhører livsverdenen og kan 

understøtte de resterende goder. Dette skal dog ikke tolkes som en rigid dogmatisk ramme som 

på nye måder skal diktere personer med handicaps livsførelse. Formålet med den 

kommunikative model er, at personer med handicap, deres nærmeste, fagpersoner og samfundet 

mere generelt kan trække på forskellige forståelser af handicap (herunder medicinske, sociale 

og post-sociale) når det er relevant. Det kommunikative aspekt er væsentligt i forhold til at 
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centrere mennesker med handicaps levede erfaringer og sikre at forståelsen for handicap og 

løsningerne på handicaprelaterede problematikker er funderet i en dialogisk, refleksiv praksis 

ud fra et ”Nothing About Us Without Us” -princip.  

7.3.10. Afproblematisering af handicapidentiteten 

Analysen anskueliggør hvorledes handicap ofte tematiseres som individuelt og uønskværdigt 

problem. Denne problematisering af handicap og handicapidentiteten udgør en central 

begrænsning for personer med handicapidentiteters blomstring. Inspireret af Bech (1988) kan 

en afproblematisering af handicapidentiteten derfor understøtte blomstring hos personer med 

CP og diverse handicap. Dette kan ske gennem en kulturel handicapificering, hvor det at have 

et handicap bliver alment (ibid.). Forskning viser at personer med handicap udgår den største 

minoritetsgruppe i verden og at procentdelen af personer med handicap er tiltagende (Friedman 

et al 2006). Teknologiske og lægevidenskabelige fremskridt har altså bidraget til, at flere lever 

med funktionelle variationer, på den måde er en kulturel handicapificering nærliggende.  

En vigtig faktor i løsningen på handicapproblematikker i forhold til at leve et godt liv, 

er endvidere et opgør med devalueringen af den handicappede krop. Handicap er noget der 

sommetider medfører sygdom og død, men handicap er, i langt de fleste tilfælde, noget 

mennesker lever med og kan finde styrke igennem (Oberholzer 2019). Der er dog nogle 

praktiske implikationer forbundet med en almengørelse og afproblematisering af 

handicapidentitet, da dette kan medføre negligering af personer med handicaps behov for 

hensyn, hjælpeordninger samt støtte af både sociale og økonomisk art. Personer med CP har 

ikke kun behov for accept og retten til at leve som de er og vil (en form for liberal frihed). 

Analysen tematiserer, at flere har behov fællesskabets hensyn og hjælp, for at kunne fungere i 

verden f.eks. få tøj på, købe ind og fungere på en arbejdsplads eller i uddannelsessystemet. Dette 

kan både i teorien og i praksis konflikte med ønsket og kravet om respekt og ligestilling. Sennet 

(2002) belyser lige netop, at afhængighed i dagens samfund kan lede til tab af ansigt og respekt 

i sociale sammenhænge. Særligt uden for den private sfære, beskrives afhængighed som 

skamfuldt (ibid.:126). Derfor kan man argumentere for, at en almengørelse af 

handicapidentiteten kræver enerkendelse af, at ikke-handicappede har lige så meget brug for 

tilgængelighed, fællesskabet og teknologier for dels at kunne overleve og dels at kunne leve 
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godt. På den måde kræver afproblematisering af handicapidentiteten en kulturel erkendelse af, 

at al menneskelig handling afhænger af forskellige former for understøttelse (Butler 2015). 

8. Konklusion 

Specialet tematiserer betingelserne for, og måder hvorpå unge voksne med CP aktivt søger, at 

realisere et godt liv og kobler dette perspektiv med identitetskonstruktioner. Ved hjælp af 12 

kvalitative, dybdegående enkeltpersonsinterview, i et semistruktureret interviewformat, en 

ontologisk mangfoldig og differentieret forståelse af det sociale liv samt en abduktiv grounded 

theory-inspireret bearbejdning og kodningen af empiri, undersøger specialet underbelyste 

dimensioner af personer med CPs identitetsarbejde i forhold til at ”blomstre”. 

Speciale afklarer, at unge voksne med Cerebral parese (GMFCS-niveau 1-4) er 

orienteret mod og begrænset i at realisere fire af Smiths (2015) basale goder. Flere 

interviewpersoner oplever, at deres kroppe, i et vidst omfang, begrænser dem i at realisere goden 

vedrørende kropslig funktion, sundhed og velvære og endvidere at fysisk utilgængelighed 

begrænser dem i at begå sig sikkert og trygt (1). Flere beskriver begrænsninger i forhold til at 

udøve målrettet agens grundet omverdenens infantilisering og misforståede hensyn (2). Flere 

oplever derudover udfordringer i forhold til at have en sammenhængende og bekræftet identitet 

grundet omverdenens stigmatisering og interviewpersonernes nobodyfølelse og skamfølelse 

udledt heraf (3). Flere oplever væsentlige begrænsninger i forhold til at have socialt 

tilhørsforhold. Dette skyldes, at flere opsluges eller isolerer sig fra sociale forhold, grundet 

rankisme og ydmygelsesprocesser samt en oplevelse af ikke at være repræsenteret på 

samfundsniveau (4). Det konkluderes således, at unge voksne med CP oplever betydelige 

begrænsninger i forhold til at realisere basale goder og derigennem blomstring.  

Analysen anskueliggør, at interviewpersonerne etablerer en handicapidentitet og 

trækker implicit og eksplicit på tre forskellige handicapmodeller, herunder den medicinske, 

sociale og post-sociale handicapmodel. Alle tolv interviewpersonerne trækker på en medicinsk 

handicapforståelse og identificerer således deres handicapidentitet som et personligt og 

kropsligt anliggende. Syv interviewpersoner etablerer en handicapidentitet ved brug af den 

sociale handicapforståelse, hvor de påpeger omgivelsernes handicapgørelse som væsentlig. 

Endeligt karakteriserer fem af interviewpersonerne deres handicapidentitet med postsociale 
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termer, hvor de lægger vægt på deres handicapidentitet som en identitetsmæssig og emotionel 

erfaring der ikke i sig selv er negativ, men blot er en kropslig variation. 

Alle interviewpersonerne igangsætter identitetsarbejde og identitetsstrategier alt 

afhængigt, at hvilken handicapidentitet de konstruerer. Strategierne rummer både materielle, 

sociale, verbale og emotionelle elementer. Der lokaliseres overordnet to metastrategier: hvor 

den ene metastrategi handler om at nedtone, underspille, skjule eller reducere 

handicapidentiteten, handler den anden metastrategi om at acceptere handicap, genvinde 

negative oplevelser forbundet med at have et handicap og udvikle en positiv handicapidenitet. 

Trods metastrategiernes modsætningsfuldhed abonnerer flere af interviewpersoner på 

variationer af dem begge i forskellige kontekster, hvilket i sig selv udfordrer 

interviewpersonernes blomstring. 

Specialet understreger således, at andre mennesker og fællesskaber er en central 

forudsætning for individets handlingsduelighed i forhold til at udvikle en identitet der er 

befordrende for blomstring. Des mere positiv/opløftende, sensitiv og samhandlende kontakt der 

er mellem individer med CP og andre personer, des mere handlingsduelige og selvsikre bliver 

de i forhold til at etablere en befordrende identitet for blomstring.  

Specialet giver indsigt i at tilgængeliggørelse af offentlige rum, repræsentation af 

personer med handicap på forskellige samfundsniveauer, synliggørelse og udvikling af personer 

med handicaps rettigheder samt udviklingen af en kommunikativ handicapmodel, kan 

understøtte personer med handicaps fremadrettede blomstring. Det kan endvidere være positivt 

at fremme en kulturel afproblematisering af handicapidentiteten gennem en erkendelse af at al 

menneskelig handling kræver forskellige former for understøttelse.  

9.  Perspektivering 

Flere af interviewpersonerne får viden, inspiration og udøver gensidig omsorg via 

onlinefælleskaber. Ved brug af onlineetnografisk metode, kunne det fremadrettet være 

interessant at analysere personer med handicaps etablering af samhandling, fælles 

opmærksomhedspunkter og gruppesolidaritet online (a.la. Collins 2004), samt hvilken 

betydning dette har for deres energenisering, handlingsduelighed og potentiale for at blomstre. 

Onlineperspektivet er endvidere interessant, fordi det åbner for en diskussion af, hvorvidt et 
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menneske har brug for en, normativt set, fysisk funktionel, sund og ukompliceret krop, i forhold 

til at blomstre. Ved at undersøge personer med CPs indbyrdes interaktioner og håndtering af 

hinandens følelser via moderne teknologier, kan forskningen således nuancere personer med 

CPs realisering af et godt liv, endnu mere. 
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