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Is the wheat sifted from the chaff?   

Guidance counselling and the physically impaired  

Elisabet Söderberg Björkman  

Abstract  
This report deals with the career choices of the physically impaired their experiences of guidance 
counselling during their school years. The purpose of this study was to see if the informants had 
been exposed to ”cooling down” processes by their guidance counsellors. The used method for 
collecting material was nine qualitative interviews. The result shows that a majority of these 
informants had been exposed to processes of cooling down by their guidance counsellors as 
follows: 1. The informant has had his or her own idea of a choice but been exposed to a lack of 
encouragement or attempts at persuasion of different paths or more simple paths. 2. The 
informant had no ambition of his or her own and has been exposed to lobbying to choose 
educational paths that seem stereotype for the group such as office and computers or the 
individual program. The counsellors seem, to a great extent, to not focus on the abilities for these 
individuals but seem to have an ambition to limit their choices after what they themselves find is 
appropriate.     
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Sammandrag  
Rapporten handlar om rörelsehindrades studie- och yrkesval och deras erfarenheter av studie- och 
yrkesvägledningen under studieåren. Undersökningens syfte är att visa på om respondenterna 
utsatts för ”cooling down” av sina studie- och yrkesvägledare. Den har genomförts medelst nio 
intervjuer med unga rörelsehindrade personer. Intervjuerna har analyserats med två kvalitativa 
analysmetoder, meningskoncentrering och dikotomi. Undersökningens resultat visar att en 
majoritet av respondenterna blivit utsatta för ”cooling down”- processer av vägledarna enligt 
följande: 1. Respondenten har haft en egen idé kring studie- och yrkesvalet men utsatts för brist 
på uppmuntran eller övertalningsförsök att välja andra utbildningar eller utbildningar med lägre 
krav. 2. Respondenten var i vägledningssituationen osäker på sitt mål och har utsatts för 
”lobbying” att välja utbildningar som tycks stereotypa för gruppen till exempel data och kontor 
eller individuella programmet. Vägledarna fokuserar, i stor utsträckning, inte på individernas 
möjligheter utan verkar vilja begränsa dem efter de val de själva tycker är lämpliga.  

Nyckelord: Rörelsehinder, handikapp, cooling down, studie- och yrkesval, studie- och 
yrkesvägledning                        
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1 Inledning 

Nedan förklarar jag mitt problemområde rörelsehinder och studie- och yrkesval samt redogör för 
min förförståelse angående detta område, syftet för undersökningen samt ger en förklaring till 
vissa begrepp jag använder mig av i uppsatsen. 

1.1 Val av problemområde 
Att välja utbildning och i förlängningen yrke är en av de svåraste uppgifterna vi människor ställs 
inför. Vem är jag? Vad duger jag till? Hur når jag mitt mål? Detta är frågor som alla människor 
har att brottas med, kanske särskilt i unga år, inför gymnasievalet, men även inför fortsatta studie- 
och yrkesval. Faktorer som kan begränsa individen i valsituationen kan vara självförtroende, 
fördomar, föräldrars påverkan etc. Det finns dock grupper som möter extra stora hinder i denna 
valsituation, till exempel har de problem invandrarungdomar möter i det här sammanhanget 
uppmärksammats på olika sätt i bland annat forskningen. En grupp som inte väckt samma 
intresse är de rörelsehindrade, som utgör 6,4 % av Sveriges befolkning (SCB 1999:1). Hur 
upplever de studie- och yrkesvalssituationen och vilka hinder erfar de att de möter i denna 
situation? Något som jag tycker känns viktigt att uppmärksamma är hur studie- och yrkesval kan 
påverkas av rörelsehindret. Jag menar då inte bara rent fysiskt utan: Vilken självbild har 
samhället gett individen och hur påverkar det vilka val man gör i detta fall? Jag upplever detta 
som angeläget eftersom jag misstänker att dessa människor diskrimineras i sina studie- och 
yrkesval och att mycket av de resurser de har går till spillo. Detta skulle alltså inte bara vara en 
tragedi för individen utan även för samhället som går miste om tillgångar av vikt. Statistiken (se 
kapitel 2.3.1 Statistik) visar att en stor del av de rörelsehindrade står utan sysselsättning. Frågan 
är alltså av samhällspolitiskt intresse. Ändå är det uppseendeväckande tyst i debatten om det här 
ämnet, både ifrån forskningen och i media och jag hoppas att den här uppsatsen kan bidra något 
till att sätta ljuset på frågan. Jag önskar synliggöra några av de faktorer som kan ligga bakom 
problemen så att de brister som eventuellt kan finnas i studie- och yrkesvägledningen kan 
åtgärdas. Detta så att denna grupp ska få möjligheten till att få en lika god grund att stå på i 
studie- och yrkesvalet som alla andra och därmed likvärdiga premisser att göra det val som bäst 
stämmer överens med fallenhet, drivkraft och vilja. 

Läroplanen för grundskolan, Lpo94 klargör att: 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personen som fullgör motsvarande uppgifter, skall informera och 

vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma 

möjligheterna för elever med funktionshinder. (Lpo94 . kap. 2.6)  
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Skolan, och studievägledaren, har alltså ett särskilt ansvar för att dessa elever ska kunna nå sin 
fulla potential, men forskning om studievägledarnas syn på elever av utländsk etnicitet tyder på 
att man inom det området inte når sitt mål. Istället pågår där ett moment av ”cooling down”. Kan 
det vara så att detta även drabbar elever med rörelsehinder? Och om så är fallet, vad kan man 
göra åt det?  

Vad du säger om mig 

Vad du tror om mig 

Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 

Hur du lyssnar på mig 

Sådan blir jag  - okänd källa 

1.2 Förförståelse 
Min förförståelse är att jag finner det sannolikt att rörelsehindrade diskrimineras på olika sätt i 
studie- och yrkesvalssituationen. Jag baserar det på forskning om andra svaga grupper i samhället 
i dag och på handikappforskning inom andra områden.   

Jag vill under denna rubrik också ta upp att jag själv har ett rörelsehinder. Man kan med 
anledning av detta fråga sig om jag är den rätta att skriva en sådan här uppsats. Någon kan kanske 
hävda att jag talar i egen sak - att uppsatsen blir en partisk inlaga. Å andra sidan kan man också 
hävda att det är lämpligt att just jag är författaren då jag har djupgående insikter om vilka 
diskrimineringsproblem den rörelsehindrade kan möta. Jag menar att det är upp till läsaren att ta 
ställning till denna fråga. 

1.3 Syfte 
Undersökningens syfte är att beskriva huruvida och i så fall på vilket sätt respondenterna blivit 
utsatta för ”cooling down”- processer av sina studie- och yrkesvägledare. Jag vill försöka 
definiera vad jag ser som ”cooling down” och vilka av dessa skeenden som respondenterna 
eventuellt blivit utsatta för. Undersökningen ska också visa på om och i så fall hur 
respondenternas studie- och yrkesval har påverkats av dessa. Jag hoppas att undersökningen, i fall 
det visar sig att respondenterna blivit utsatta för sådana processer, ska leda till att de 
rörelsehindrades intressen, i framtiden, bättre tas till vara i studie- och yrkesvalssituationer   
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1.4 Begrepp  

Cooling down Rådgivning med målet att dämpa eller ändra en individs ambitioner 
vid studie- och yrkesvalet. Även begränsning av personens 
möjligheter genom att förorda stereotypa eller klichéartade val. 
Processen är ofta av indirekt och implicit karaktär (min definition)  

Funktionshinder Regel 17 i FN:s standardregler: ”Begreppet ”funktionsnedsättning” innefattar 
ett stort antal olika funktionshinder i olika befolkningsgrupper överallt i världen. 
Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella 
skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller – sjukdom, medicinska tillstånd 
eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av 
bestående eller övergående natur.”1 

Handikapp Regel 18 i FN:s standardregler: ”Handikapp” avser förlust eller begränsning av 
möjligheterna att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. ”Handikapp” 
beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen”.”1  

Rörelsehinder Funktionsnedsättning av rörelseförmågan på grund av fysiska skador 
eller sjukdomar (min definition)  

Självbild Sammanfattningen av hur en individ ser på sig själv (min definition)    

                                                

 

1 http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=644 2007-01-18 

http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=644
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2 Bakgrund 

Nedan berättar jag hur jag sökt och funnit litteratur, vilka teorier som kan vara applicerbara, 
redovisar relevant statistik och beskriver vilka lagar och förordningar som finns inom området. 
Jag tar upp ämnets anknytning till studie- och yrkesvägledningens teori och praktik och redogör 
för mina forskningsfrågor. Jag beskriver mina grundantaganden och kunskapssyn och klargör 
undersökningens avgränsningar. Sedan följer min hypotes. 

2.1 Litteratursökning 
Jag har sökt litteratur på Libris webbsöktjänst, som är de svenska forskningsbibliotekens 
gemensamma bibliotek.. Jag har även sökt på Internet främst genom Google. Genom denna 
söktjänst har jag funnit www.uppsatser.se där många universitet och högskolor publicerar sina C- 
och D-uppsatser.  

2.2 Forskningsanknytning 

Tidigare forskning inom området tycks bristfällig. Mycket lite forskning verkar ha gjorts om 
rörelsehindrade ungdomars studie- och yrkesval. Nedan följer forskningsresultat som berör 
ämnet. 

2.2.1 Handikappforskning 

Tidigare var synen på rörelsehindrade människor som tragiska offer förhärskande. Detta 
perspektiv kallas den individuella modellen. Här läggs tonvikten på det medicinska och det 
skapar en skiljelinje mellan ”de vanliga” och de som avviker från normen. Det synsättet innebär 
att ”det sjuka” inte är önskvärt och måste rehabiliteras bort. Som kontrast till detta perspektiv har 
en social handikappmodell vuxit fram. Denna framhåller att det är samhället som gör människor 
handikappade och som inte ser funktionshindret som en personlig tragedi. Denna modell ser 
handikapp som ett socialt förtryck och inte som den enskildes problem (Barnes & Mercer 2000). 
Man hävdar här att vår uppfattning om vad som är normalt och avvikande är socialt konstruerat. 
Kritik har riktats mot den sistnämnda handikappmodellen för att den inte i tillräckligt hög grad 
uppmärksammat den enskilda individens upplevelser av känslomässigt förtryck.       

The social model of disability should be extended to include social processes and practices which 

undermine the emotional well-being of people with impairments. These psycho-emotional dimensions of 

disability, which affect what disabled people can be, rather than what they can do, include being hurt by 

the reactions of other people, being made to feel worthless and unattractive, and have their roots in the 

negative attitudes and prejudices about disabled people within society. (Reeve 2002 s. 495)  

http://www.uppsatser.se
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Thomas (1999) anser att den personliga erfarenheten måste lyftas fram i högre grad för att vi ska 
uppnå en bättre förståelse. Morris (1991, 1993) och Crow (1996) understryker vikten av att göra 
det personliga politiskt. Erfarenheter, beskrivningar och exempel från den enskildes liv är 
väsentliga då de säger en hel del om både rörelsehinder och samhället i övrigt. Attityder och 
kommentarer från omgivningen ses här som viktiga beståndsdelar i konstruktionen av 
rörelsehindrade som annorlunda.  

2.2.2 Skapandet av avvikelse 

Feministisk teori talar om De Andra (The Other) och det begreppet kan även användas för att 
förstå rörelsehindrades sociala position menar Malmberg (1996) och Wendell (1996). En person 
som betraktas som Den Andra tillskrivs en icke-normalitet. Ljuslinder (2002) är av den åsikten att 
begreppet klargör att annorlundaskapet föds genom både kategorisering och värdering. När vi 
klassar en grupp som De Andra bedömer vi deras värde vara lägre än vårt eget. De blir då inte 
betraktade och bemötta som fullvärdiga medborgare. Fysisk olikhet blir det som legitimerar ett 
ojämlikt bemötande.  

Goffman (2001) är av den åsikten att varje samhälle delar in människor i kategorier på sitt sätt 
och avgör vilka förväntningar som läggs på de individerna. Dessa är vi vanligtvis inte medvetna 
om, men om de bryts kan de föras upp på ett medvetet plan. Han menar att människor kan tvingas 
av omgivningen att ikläda sig en roll som hon inte vill ha. Goffman har också studerat 
stigmatisering och skiljer mellan tre olika sorters stigman:  

 

Fysisk avvikelse, till exempel rörelsehinder 

 

Dålig karaktär, till exempel narkomani 

 

Tillhöra en missaktad grupp, det vill säga att alla i gruppen antas ha vissa mindre positiva 
egenskaper  

De som inte avviker benämner Goffman ”de normala”. Det han ägnar stort intresse åt är vad som 
händer när de normala och de stigmatiserade möts och ska samspela socialt. Den stigmatiserade 
kan då bli osäker på hur hon uppfattas av motparten, eftersom hon/han vet att hon/han blir sedd 
som en avvikare i första hand, inte som en människa. Hon/han kommer oavsett beteende att 
betraktas som märkvärdig oavsett om hon överraskar positivt (Oj, vad du är duktig som kan trots 
allt) eller om hon bara lever upp till de låga förväntningar motparten har (Oj, vad det är synd om 
dig). Den stigmatiserade utvecklar därmed en medvetenhet om handikappet som är påfrestande 
och som påverkar mötet. Den normale känner sig tveksam till hur hon/han ska förhålla sig till 
stigmat. Ska hon/han låtsas att hon/han inget ser eller ska hon/han ta särskild hänsyn? Detta har 
allt som oftast till konsekvens att den stigmatiserade kategoriseras och att något reellt möte aldrig 
sker. Spänningarna kan leda till aggressivitet dem emellan. De stigmatiserade jämför sig med 
andra med gravare eller mer iögonfallande stigman och assimilerar majoritetssamhällets 
måttstock i förhållande till dem. Detta komplicerar relationen till den egna gruppen då individen 
varken vill identifiera sig med den eller kan frigöra sig från den. Ambivalensen blir försvårad när 
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den stigmatiserade i sällskap med normala möter en representant från den egna gruppen hon/han 
skäms för.  

Stämplingsteorin handlar om hur individen utvecklar en identitet som avvikare och gäller alla 
avvikelser så som kriminalitet, drogkulturer etc. En individ är inte i sig själv avvikande, men kan 
så småningom bli det om hon/han konsekvent behandlas så. Avvikaren har vid det laget anammat 
uppfattningen om sig själv som en permanent avvikelse. Denna teori bör också kunna tillämpas 
på hur rörelsehindrade utvecklar sin identitet. (Se nedan om Morén Sjöholms resonemang om 
handikapphabitus.)   

Foucault (1977) bekräftar detta och menar att individen utvecklar en medvetenhet om hur andra 
betraktar dem och försöker ändra sitt beteende för att bli accepterade och betraktade som 
normala. Det handlar om ett maktutövande och detta finns subtilt i vår vardag. Det handlar om 
samhälleliga attityder, normer, ideal och värderingar och vad som är accepterat för individer att 
göra, säga tänka och vara. Att karaktärisera och bedöma individer som annorlunda, avvikande, 
udda eller De Andra är att utöva makt över den personen. Ett exempel på detta kan vara det 
stirrande rörelsehindrade råkar ut för på offentliga platser:  

It is not only physical limitations that restrict us to our homes and those whom we know. It is the 

knowledge that each entry into the public world will be dominated by stares, by condescension, by pity and 

by hostility. (Morris 1991)  

Bourdieus (1995) habitusbegrepp kan förstås som de system av egenskaper som individen 
förvärvar under sitt liv genom att vistas i en viss social miljö. Individens sociala ursprung utgör 
grunden för hennes habitus. Under livet befinner sig människan i en mängd olika sociala miljöer, 
som alla påverkar henne/honom genom att hon/han tillgodogör sig olika sätt att agera. Hon/han 
förvärvar alltså ”nycklar” till olika sociala rum. Bourdieu talar också om olika typer av kapital 
som individen bär med sig genom livet. Förutom det ekonomiska kapitalet menar han att vi också 
har ett socialt och ett kulturellt kapital. Det sociala kapitalet är summan av en individs relationer 
– familj, vänner, släktingar, kollegor etc. Den kulturella kapitalformen är ofta förknippad med 
högre utbildning, sofistikerad smak och finkultur. De funktionshindrade kommer på efterkälken 
inom båda dessa kapital samt ekonomiskt (se kapitlet 2.3.1 Statistik). Morén Sjöholm (1994 och 
1996) menar att Bourdieus habitusbegrepp på ett fruktbart sätt kan användas på 
funktionshindrade. Hon hävdar att individen förvärvar ett handikapphabitus, som innebär att man 
bär handikappet med sig som ett förhållningssätt till omvärlden. En begränsande införlivad 
självbild, anser hon, också kan vara handikappande.  

2.2.3 Tron på sig själv 

Tron på den egna förmågan (self-efficacy) påverkar människors agerande och bedömningar av 
sina möjligheter. Self-efficacy definieras av Bandura (1997) som den tro en person har på sin 
egen kapacitet att genomföra vissa uppgifter. Enligt honom är en persons self-efficacy batteriet 
som driver henne/honom till agerande. Om individen inte tror på sin förmåga att genomföra en 
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uppgift företar hon/han sig inte uppgiften överhuvudtaget. ”Social cognitive career theory” 
(SCCT) bygger på idén att karriärrelaterad self-efficacy börjar utvecklas redan i grundskolan. När 
man upptäcker vad man klarar av får man ökat självförtroende och börjar utveckla 
karriärrelaterade intressen utifrån sina färdigheter. En studie av Betz och Hackett (1981) visade 
också att en individs self-efficacy påverkar utbildnings- och karriärvalet. Undersökningar som 
tyder på att etnicitet påverkar en persons self-efficacy finns (Hacket et al. 1992) dock har jag haft 
svårt att hitta liknande studier om rörelsehindrades self-efficacy. Det är med tanke på Hacket med 
fleras undersökning dock inte osannolikt att även rörelsehinder kan utgöra en sådan faktor som 
kan inverka på individen self-efficacy. Om etnicitet kan utgöra en påverkansfaktor borde 
rörelsehinder rimligtvis också kunna vara en sådan. ElHessen (2002) har i en undersökning 
kommit fram till att rörelsehindrade som upplever sitt handikapp som avsevärt har lägre self-
efficacy än de som upplever handikappet som milt. Det är därmed inte otroligt att rörelsehindrade 
generellt sätt har lägre self-efficacy än ”vanliga” människor.  

2.2.4 Möjligheternas karta 

Gottfredson (1996) anser att individens utveckling av karriärvalet styrs av behovet att leva upp 
till sin självbild. I denna ingår olika beståndsdelar såsom könstillhörighet, social status, 
värderingar och egen förmåga. Människor kategoriserar yrken och yrkesområden utifrån 
föreställningar av kön, klass och etnicitet och utgår från stereotyper. I begränsningsprocessen 
väljer individen bort alternativ som inte stämmer överens med det sociala rum som hon/han 
befinner sig i. De val som individen ser som möjliga begränsas om kartan över valmöjligheter är 
kringskuren genom att man inte känner till alla möjligheter. Har man under uppväxten till 
exempel aldrig sett en rörelsehindrad programledare kan alltså detta alternativ suddas ut från den 
nämnda kartan utan att individen själv är medveten om det, och det på ett tidigt stadium Man 
avgränsar sig i första hand efter kön, i andra hand efter social ställning och sist efter personlighet 
och intresse. Med detta menar hon att individen hellre väljer ett arbete med låg status än att gå 
emot sin självbild och sin könstillhörighet. I valprocessen ingår kompromisser där individen 
ibland överger åtråvärda val och anpassar sig till hur hon/han upplever att verkligheten ser ut. 
Enligt Gottfredson är vägledarens roll viktig då de sökande behöver få en ökad insikt om 
möjligheter och problem för att kunna se val som de eventuellt har kompromissat bort i 
begränsningsprocessen. Här är det intressant att fundera över om även rörelsehinder utgör en 
sådan kringskärande faktor och vad en eventuell brist på rörelsehindrade förebilder kan föra med 
sig för begränsningar.  

2.2.5 Skolforskning 

Ahlgren (1991) menar att ungdomarnas uppfattning av sig själva och hur de värderar sin egen 
förmåga är avgörande för vilka mål de sätter upp för sitt yrkesval. Även genus, etnicitet och 
socialtillhörighet begränsar det subjektiva handlingsutrymmet. Märk väl att vare sig rörelsehinder 
eller funktionshinder tas upp i resonemanget. Dock kan det inte vara otroligt att denna 
omständighet också borde vara av central betydelse i valprocessen. Den officiella uppfattningen
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är att skolan måste ta ett särskilt ansvar när det gäller diskriminering, må det vara av kvinnor, 
invandrare, homosexuella eller funktionshindrade. Därför är det viktigt att studie- och 
yrkesvägledarna är medvetna om dessa gruppers individuella behov. Bemötandet, förståelsen och 
attityderna hos lärare och övrig skolpersonal har betydelse för möjligheterna att lyckas i skolan 
och längre fram i livet. Sawyer (2006) menar att skolan spelar en viktig roll i upprätthållandet av 
samhällsordningen. Studie- och yrkesvägledare kan bidra till att bryta denna, men hon visar att så 
inte är fallet i dag. Dessa fungerar, bland annat för ungdomar av annan etnicitet, som grindvakter 
som genom samhällets normer och rutiner ”disciplinerar” dem att inta den roll som samhället 
förväntar sig. Det finns förutsättningar för att så är fallet även för rörelsehindrade och att hennes 
slutsatser är tillämpningsbara även för denna grupp. Grindvakterna är sällan medvetna om sin roll 
utan upplever sig som hjälpsamma, stödjande och vägledande.   

Deras tystnad kring vissa ämnen och frånkännande av vissa verklighetsuppfattningars legitimitet blir 

viktiga redskap i neutraliserandet av den sortering av människor som sker inom institutioner, och kan 

förstås som ett utövande av symboliskt våld. (Sawyer  & Kamali (red) 2006)  

De yrkesgrupper som identifierats som institutionella grindvakter är föreståndare, rekryterare, 
arbetsförmedlare, polis, socialsekreterare och skolpersonal. Ett exempel på detta ger 
Emanuelsson (1996) oss. Han tar i följande citat upp specialpedagogerna men nämner även övrig 
skolpersonal:  

Integrering som mål är främst en utmaning för dem som har makt och förutsättningar att påverka 

samhällsutvecklingen, både i det lilla ”nära” samhället och i det stora ”allomfattande”. Om ett samhälle 

utvecklas mot integration eller segregation visar sig främst i hur det behandlar sina så kallade svaga 

medborgare, vilkas möjligheter till helt och fullt deltagande i olika avseenden är mest beroende av dem 

som har rikare förutsättningar och därmed större makt. Specialpedagoger, liksom all annan skolpersonal, 

är representanter för makten i samhället när de medverkar i såväl integrerings- som 

segregeringsprocesser. (Emanuelsson i Rabe & Hill (red) 1996 s.11)  

I svensk forskning har man fokuserat på ovan nämnda yrkesgruppers grindvaktsroll ur ett 
genusperspektiv men internationellt har man studerat problemet även ur klass och 
ras/etnicitetsperspektiv. Forskning om hur rörelsehindrade ”disciplineras” finns enligt Sawyer 
alltså inte sedan tidigare. Sawyer skriver att   

… vägledningen blir ett moment av antingen cooling out eller pushing up i vilka yrkesvägledare begränsar 

eller utvidgar elevens mål genom att föreslå vad de själva anser vara förnuftiga val. ( Sawyer & Kamali  

(red) 2006)  

Dessa ”förnuftiga” val fortplantar missgynnande strukturer i samhället och lågpresterande elever 
och flickor blir oftare ”cooled down” än ”pushed up”. Studie- och yrkesvägledare söker 
rättfärdiga sin ”cooling down”- behandling av elever genom att säga att de handlar med hänsyn 
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till vad de finner vara elevernas intresse. De menar att de, genom att framhäva andra alternativ, 
förskonar eleverna från motgång. Det finns alltså anledning att fråga sig om även rörelsehindrade 
utsätts för denna diskriminering.  

Det är viktigt att betona att inte bara ”avvikande” grupper som riskerar bli utsatta för ”cooling 
down” i studie- och yrkesvalssituationerna. Som jag nämnde ovan kan man även se att flickor 
oftare än pojkar blir utsatta för detta samt att social klass också utgör en sådan riskfaktor (Sawyer 
2006). Detta bör delvis kunna hänvisas till yrkets komplexitet. Studie- och yrkesvägledaren har 
bland annat till uppgift att hjälpa den sökande att rangordna alternativen och välja det bästa. Med 
begränsad kunskap om en elev kan det vara svårt att veta när det är befogat att råda henne/honom 
att välja den mödosammare vägen. Det kan vara lockande att förorda en enklare lösning. I 
Vägledningsboken som ofta används i utbildning av studie- och yrkesvägledare står det:  

”Oftast är det bättre att börja med ett mål som man säkert vet att man har en rejäl möjlighet att nå eller att 

ha ett genomarbetat alternativt mål om det är risk att målet inte kan uppnås” Lindh (red) (1988)  

Till detta kommer att studie- och yrkesvägledarna har till uppgift att informera funktionshindrade 
bland annat om vilka begränsningar det kan finnas i antagningskraven till vissa utbildningar, så 
kallad medicinsk SYV (studie- och yrkesvägledning). Frank (2002) menar att syftet med denna är 
att underlätta studie- och yrkesvalet för en elev med hälsoproblem, genom att synliggöra de 
specifika krav en del yrken ställer samt att medvetandegöra eleven om de följder och om den risk 
för den egna hälsan som ett visst yrkesval kan resultera i. Medicinsk SYV är ett gemensamt 
ansvar för studie- och yrkesvägledaren och skolhälsovården, d v s skolsköterska och skolläkare. 

2.3 Anknytande litteratur 

2.3.1 Statistik 

Specifik statistik för rörelsehindrade saknas men följande visar att funktionshindrade i lägre grad 
än andra väljer att läsa vidare.  

Figur 1. Högsta avslutade utbildning  

Grundskola Motsvarande 
gymnasieutbildning 

Högskola 

  

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
Medfött funktionshinder 38,4 49,6 47,7 43,4 13,9 7,0 
Förvärvat funktionshinder 44,4 43,3 36,2 39,5 19,4 17,2 
Totalbefolkningen 14,9 16,8 49,3 51,0 35,8 32,2 
2 

                                                

 

2 http://www.dhr.se/fileserver/Statistik.rtf 

http://www.dhr.se/fileserver/Statistik.rtf
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På samma sätt saknas statistik för enbart rörelsehindrade angående ekonomisk trygghet men 
figuren nedan visar på gruppen funktionshindrades ekonomiska utsatthet. 

Figur 2. Ekonomisk trygghet  

Avsaknad av 
kontantmarginal

 

Ekonomisk kris 

  

Kvinnor Män Kvinnor Män 
Medfött funktionshinder 40.4 29,9 24,0 17,0 
Förvärvat funktionshinder 42,1 34,2 31,2 25,8 
Totalbefolkningen 16,4 12,2 17,2 14,6 
Avsaknad av kontantmarginal: ”Om du plötsligt skulle hamna i en oförberedd situation, där du på en vecka måste 

skaffa fram 14 000 kr, skulle det vara möjligt?” 

Ekonomisk kris: ”Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du har haft svårigheter att klara de löpande 

utgifterna för mat, hyra?”3  

Statistiken nedan om rörelsehindrades arbete och sysselsättning visar att skrämmande många i 
gruppen står utan sådana.  

Figur 3. Arbete och sysselsättning  

Arbetar på den 
öppna 
arbetsmarknaden

 

Har annat arbete 
eller sysselsättning 

Saknar helt 
arbete eller 
sysselsättning 

 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
Rörelsehinder 
Medfött eller förvärvat före 
16 års ålder  

Förvärvat efter 16 års ålder   

24,2 
10,4   

23,9 
14,0   

21,9 
5,8   

35,1 
11,1   

53,9 
83,8   

41,0 
74,8 

Sensoriskt 
funktionshinder 
Medfött eller förvärvat före 
16 års ålder  

Förvärvat efter 16 års ålder    

32,7 
16,0    

34,7 
17,9    

26,3 
5,3    

36,7 
12,3    

41,0 
78,8    

28,6 
69,8 

Intellektuellt 
funktionshinder 
Medfött eller förvärvat före 
16 års ålder    1,0    1,5    82,0    80,3    17,0    18,2 
Totalt 22,2 22,5 21,0 31,1 56,8 46,4 
                                                

 

3 ibid. 
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Med annat arbete eller sysselsättning avses arbete med lönebidrag, daglig verksamhet, skyddat arbete eller 

praktikplats. I grupperna rörelsehinder och sensoriska funktionshinder ingår inte personer som även har ett 

intellektuellt funktionshinder.4    

Den sociala utsattheten blir tydlig för gruppen funktionshindrade när 

”… oddskvoten för den här gruppen att sällan eller aldrig umgås med andra än föräldrar och familj är 1,40 

jämfört med 1 hos totalbefolkningen”. (Riksförsäkringsverket 2003:15 ) 

2.3.2 Lagar 

1980 fick Sverige sin första diskrimineringslag, den gällde kvinnors rättigheter. En lag mot etnisk 
diskriminering infördes 1994. 1999 kom lagen mot diskriminering av homosexuella och lagen 
mot handikappdiskriminering. Den sistnämnda har, trots att det får räknas som en framgång att 
den existerar, stora brister. Den är bara tillämplig inom ett visst område nämligen arbete. Den 
grundas också på meritokratiska grundvärden vilket är en brist då endast var sjätte person med 
funktionshinder har eftergymnasial utbildning (jämfört med var fjärde i befolkningen).   

Inom doktrinen har det, enligt Sahlin (2004) identifierats fyra diskrimineringstyper: Direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering, strukturell diskriminering och trakasserier.  Ett exempel 
på direkt diskriminering kan vara en utbildningsinstitution som inte antar en elev trots att han 
uppfyller behörighetskraven p.g.a. att myndighetspersonalen inte tål åsynen av en sökande med 
kosmetisk skada. Indirekt diskriminering kan vara att sökanden med dyslexi har svårare att 
uppvisa goda skrivfärdigheter om myndigheten har det som kriterium. Den tredje 
diskrimineringsgrunden, strukturell diskriminering, tar sikte på den diskriminerande effekten. Det 
kan t.ex. vara att rullstolsburen person inte klarar av att gå en utbildning för att lokalerna saknar 
hiss. Den sista typen av diskriminering, trakasserier, handlar om att individens integritet eller 
värdighet kränks. Det kan t.ex. vara att individen blir mobbad i skolan på grund av sitt 
rörelsehinder.  

Det finns tre åtgärder samhället kan sätta in för att stävja diskriminering inom 
utbildningsområdet: Främjande åtgärder, positiv särbehandling och kvotering. Ett exempel på det 
förstnämnda kan vara att man erbjuder funktionshindrade extra undervisningsstöd i syfte att de 
ska prestera bättre än andra sökande. Positiv särbehandling kan ge den funktionshindrade 
företräde till en utbildningsplats trots att hon har sämre meriter än referenspersonen. Och i det 
sista fallet, kvotering handlar det om att ett visst antal utbildningsplatser kan vara reserverade för 
funktionshindrade.  

De tre rättviseformer som beskrivits inom doktrinen är: Korrektiv rättvisa (t.ex. kompensation), 
kommutativ rättvisa (för att få något måste men också ge något) och distributiv rättvisa (en rättvis 
fördelning av samhällsförmåner och bördor). Dessa olika rättviseformer har lett till konsekvenser 
för de funktionshindrade. Till exempel ledde kommutativ rättvisa förr i tiden till barnamord då 

                                                

 

4 ibid. 
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funktionshindrade barn sågs som en ekonomisk och praktisk börda och man ville befria samhället 
från dessa, medan korrektiv och distributiv rättvisa bättre tar till vara de funktionshindrades 
intressen. 

2.3.2.1 Materiellt diskrimineringsskydd inom utbildningsområdet 

Sahlin är av den åsikten att trots att riksdagen har antagit den nationella handlingsplanen för 
handikappolitiken är diskrimineringsskyddet för personer med funktionshinder inom 
utbildningsområdet tämligen bristfälligt. Bestämmelserna är ofta allmänt hållna och inte sällan 
motstridiga. Han menar också att det är särskilt iögonfallande att funktionshindrade inte åtnjuter 
samma explicita reglering som övriga missgynnade grupper (kön, visst etniskt ursprung, homo- 
bi- eller transsexuelläggning). Det visar sig också att ansvarsfördelningen mellan 
utbildningsmyndigheten och övriga myndigheter inte är klar och tydlig. En tredje brist är att 
myndighetens ansvar för stödinsatser inte är absolut. Bland annat kostnader och kulturella 
byggnadsvärden värderas högre än mänskliga rättigheter (min anmärkning). 

2.3.2.2 Formellt diskrimineringsskydd inom utbildningsområdet 

Sahlin visar att möjligheterna till prövning av utbildningsmyndigheternas eventuellt 
diskriminerande beslut är ofullständiga. Sahlin menar att systemet är svårtillgängligt även för 
honom som är juridiskt skolad. Vissa ärenden ska prövas av allmän domstol, andra av en mängd 
olika myndigheter. Ytterligare några andra hör till två domstolsliknande nämnder inom området - 
SÖN och ÖHN . Även förvaltningsdomstolen har kompetens att pröva ärenden, t. ex frågor om 
disciplinpåföljder. Slutligen förekommer en hel rad beslut som inte går att överklaga. 
Tillsynsorganen, Skolverket och Högskoleverket, kan kritisera skolan och högskolan för att de 
inte följer gällande bestämmelser men kritiken är inte juridiskt bindande och 
sanktionsmöjligheterna är begränsade. Han konstaterar att bristen på samordning och 
helhetsperspektiv är anmärkningsvärd.  

2.4 Anknytning till studie- och yrkesvägledningens 
teori/praktik 
Skolan måste ta ett särskilt ansvar när det gäller diskriminering, må det vara av kvinnor, 
invandrare, homosexuella eller funktionshindrade. Därför är det viktigt att studie- och 
yrkesvägledarna är medvetna om dessa gruppers individuella behov. Eftersom tidigare forskning 
inom området rörelsehinder och studie- och yrkesval tycks bristfällig borde en sådan här 
undersökning ses som ett viktigt tillskott för disciplinen. 

2.5 Forskningsfrågor 

 

Är det rimligt att hävda utifrån intervjupersonernas berättelser att de utsattes för ”cooling 
down”- processer i mötet med studie- och yrkesvägledare under sin studietid? 
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Vilka slags händelser eller processer är det som rimligen kan tolkas som ”cooling-down”-
processer? 

 
Är det rimligt att anta att dessa ”cooling down”- processer har fått konsekvenser för 
intervjupersonerna, i första hand att de väljer utbildningar med lägre krav än de som de 
ursprungligen tänkt sig? Har det därutöver påverkat dem (negativt) på något annat sätt? 

2.6 Avgränsningar 
Det hade varit önskvärt att undersöka om fler grupper funktionshindrade än de rörelsehindrade 
utsätts för diskriminering i studie- och yrkesvalsprocessen men då tiden inte räckte till för detta 
valde jag att begränsa mig till de rörelsehindrade. Av detta skäl begränsades även 
upptagningsområdet av respondenter till Stockholm. Då många rörelsehindrade har 
kommunikationssvårigheter hade jag också som krav att respondenterna skulle kunna 
kommunicera utan hjälpmedel. 

2.7 Grundantaganden, kunskapssyn 
Jag ansluter mig till uppfattningen att alla människor har samma värde och därmed skall beredas 
samma möjligheter. Alla människor ska få möjligheten att utvecklas optimalt utifrån sin 
potential. Jag menar också, liksom Danielsson och Liljeroth (1996), att det är helt avgörande för 
en individs utvecklingsmöjligheter vilka förväntningar och förmenanden som omger henne i 
olika situationer.    

Jag ansluter mig till den sociala handikappmodellen och anser att omgivningen och sociala 
konstruktioner bidrar till att konstruera handikappet och ”andrafierar” individen. Dock med det 
tillägget att de erfarenheter av förtryck som verkar på den känslomässiga nivån hos en individ är 
av vikt för självbilden.  

Jag har en kritisk teoretisk ansats. Detta innebär att jag har ett emancipatoriskt kunskapsintresse. 
Forskningsansatsen strävar efter att urskilja källor till vanföreställningar och ideologiska begrepp. 

2.7.1 Hypotes 

Min hypotes är att respondenterna anpassat sina studie- och yrkesval efter omgivningens 
uppfattning om vad som är lämpligt för dem, och att de utsatts för ”cooling down” i sina studie- 
och yrkesvalssituationer, 
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3 Metod 

Här kommer jag att redogöra för vald forskningsmetod och hur jag lagt upp forskningsarbetet.   

3.1 Forskningsmetod 
Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer (se bilaga 1). Dessa har sedan 
analyserats med kvalitativ analysmetod. Detta eftersom en kvalitativ analys svarar på frågor som: 
Vad innebär det? Vad handlar det om?, medan en kvantitativ analys snarare berättar om antal och 
samband. Mina frågor är närmast av den första karaktären.  

Kvalitativ analys utgår ifrån att varje fenomen består av en unik kombination av egenskaper och 
kvaliteter, och att man således inte kan mäta och väga det. Forskningsobjektet ses som ett subjekt 
och därmed uppstår en tvåvägskommunikation. Forskningsprocessen ses som en 
kommunikationsrelation. Att använda sig av kvalitativa intervjuer innebär att man försöker förstå 
fenomenet inifrån och på djupet. Det handlar om att få nyanserade skildringar av respondentens 
”livsvärld”. Med det menas att man genom berättelsen får en bild av dennes subjektiva 
verklighetsuppfattning. Tonvikten ligger här på tolkande och förståelse och inte som i den 
kvantitativa traditionen där man främst siktar på fördelning. 

3.2 Uppläggning av forskningsarbetet 

3.2.1 Urvalsgrupp 

Jag har genomfört 9 intervjuer med lika många rörelsehindrade unga människor. Mina 
urvalskriterier för intervjupersonerna har varit som följer. De skulle:  

 

vara myndiga  

 

inte vara över 35 år 

 

ha haft sitt rörelsehinder under uppväxten 

 

kunna kommunicera utan hjälpmedel 

 

vistas i Stockholmsområdet  

Jag sökte respondenter som är inte var yngre än 18 år. Att dessa är myndiga underlättar då man 
slipper be om målsmans tillstånd. Jag siktade även in mig på något äldre men ändå unga personer 
som kanske studerar eller har studerat på högskolan eller som är ute i arbetslivet. Dessa kunde 
vara upp till 35 år. Det var av vikt att respondenterna haft sitt rörelsehinder under uppväxten så 
att de gått igenom studie- och yrkesvalsprocessen med det. Detta för att de ska ha haft erfarenhet 
av problemområdet. Rörelsehindret skulle vara synligt men jag har inte ställt krav på om, och i så 
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fall vilka, hjälpmedel (rullator, rullstol) dessa använder. Sju av respondenterna är rullstolsburna 
på heltid, en i perioder och en är gående. En av respondenterna har även en synskada. De är 
mellan 20 och 35 år gamla. 

3.2.2 Tillvägagångssätt vid urvalet 

Det visade sig vara svårt att hitta respondenter till intervjuerna. Det var inget som förvånade. 
Erfarenheter från andras uppsatsarbeten om rörelsehinder har visat på liknande svårigheter. Detta 
kan naturligtvis bero på en mängd saker. Kanhända är man som rörelsehindrad trött på att svara 
på frågor om sitt rörelsehinder – något som man kanske varit tvungen att göra sedan man var 
liten. Fyra respondenter fann jag via en handikapporganisation, två genom riksgymnasiet, två 
medelst www.funktionshinder.se

 

och slutligen har jag kommit i kontakt med en respondent med 
hjälp av en personlig kontakt. Denne kan gå under beteckningen bekantas bekanta.  

3.2.3 Tillvägagångssätt vid datainsamlingen 

Jag genomförde intervjuerna när och var det passade respondenterna. Intervjuerna varade mellan 
30 och 70 minuter och spelades in på kassettband. Två ägde rum i min bostad, två per telefon, en 
på en handikapporganisation och resten i respondenternas hem. Min intention var att ge 
respondenterna öppna frågor och i möjligaste mån låta dem ”prata på” på egen hand. Syftet med 
det var att de skulle få utrymme att själva formulera sin livsvärld. En intervjumall användes, dels 
för mitt eget minnes skull men också för att ge samtalet någon form av struktur. Jag har tidigare 
erfarenhet att detta tillvägagångssätt ger svar på de flesta frågorna i mallen samtidigt som man får 
viktig information man inte tänkt på. Naturligtvis har jag vid behov kompletterat med 
intervjumallen. 

3.2.4 Diskussion om tillförlitlighetsaspekter 

Man kan diskutera tillförlitlighetsaspekten när respondenterna själva får anmäla sig som 
intresserade av att delta i en forskningsprocess. Jag är medveten om att den urvalsmetod jag 
använt mig av medfört att jag mestadels kommit i kontakt med personer som har en positiv 
inställning till att prata om sig själva och sin situation. De har kanske ett intresse av frågan och 
åsikter som inte är representativa för gruppen rörelsehindrade, men studien är så liten att det inte 
går att dra några generella slutsatser från den ändå. Man kan också ifrågasätta om de svar jag fått 
kan tänkas vara friserade. ”Som man frågar får man svar” är en risk om man har ledande frågor. 
Jag har dock gjort mitt bästa för att frågorna ska vara neutrala och välformulerade.  

Jag gör inga anspråk på att undersökningen ska visa hur alla rörelsehindrade i ungdomar i Sverige 
upplever sin studie- och yrkesvalssituation. Det resultat jag har redovisat gäller endast de 
personer jag har intervjuat. En kvalitativ undersökning ska främst ge svar på hur just de här 
personerna upplevt problemområdet, i det här fallet sin studie- och yrkesvalssituation. Om deras 
svar indikerar att de har liknande erfarenheter kan det eventuellt tyda på att detta kan gälla fler i 
gruppen, men det är i sådana fall en fråga för fortsatt forskning. Möjligen kan man se den här 
undersökningen som en förstudie. 

http://www.funktionshinder.se
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3.2.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer som gäller för forskning inom de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Man urskiljer fyra olika etiska aspekter av 
intervjun: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag 
tycker mig ha levt upp till dessa. Jag har gjort mitt bästa för att försäkra mig om att 
respondenterna vet vad de samtycker till samt att det är helt frivilligt att delta. Det har varit av 
yttersta vikt att respondenterna är absolut anonyma i rapporten. Jag har därför döpt om dem i 
denna. Materialet har endast nyttjats för det här specifika forskningsändamålet Det som väckte 
och som fortfarande väcker viss form av oro hos mig är att jag inte kan veta vilka de emotionella 
följderna har blivit för respondenterna. Kanske har intervjun väckt funderingar hos dem som kan 
vara svåra att hantera på egen hand. 

3.2.6 Bearbetning och analys av resultatdata 

Jag har spelat in intervjuerna med hjälp av fickbandspelare. Därefter har dessa transkriberats. Då 
transkriberingen var mycket tidsödande har jag delvis tagit hjälp av en utomstående för att i 
rimlig tid kunna slutföra detta moment. Slutligen har jag sedan analyserat materialet. Att följa 
arbetsordningen planering, insamling och till sist analys kallas analytisk induktion. Då materialet 
var omfattande gällde det att hitta det intressanta i textmassan. Denna kodning har jag valt att 
göra genom meningskoncentrering och dikotomi. Jag valde de här metoderna för att jag var 
bekant med dem sedan tidigare. Det var min erfarenhet att de på ett effektivt sätt bidrar till att 
sortera materialet för att senare ge mig svar på mina frågor.   

Meningskoncentering går ut på att intervjupersonens meningar koncentreras (Kvale 1997). Långa 
passager kortas ner till att uttrycka det mest kärnfulla i uttalandet. Intervjutexten skärs alltså ned 
till kortare och koncisare formuleringar. Man söker efter naturliga enheter. Det första som görs i 
meningskoncentreringsprocessen är att man läser igenom intervjun för att få en helhetsbild. 
Sedan fastställer man meningsenheterna som de uttrycks av informanten. Efter det sätter man 
teman som passar de olika enheterna. Forskaren försöker tolka och tematisera respondenternas 
svar utifrån deras perspektiv så som denne uppfattar det. Man ställer sedan frågor till 
meningsenheterna så att man får svar på huvudfrågan. Huvudfrågorna i den här undersökningen 
motsvaras av forskningsfrågorna. Ett exempel på en fråga jag ställde till meningsenheterna är 
”Vad säger detta yttrande mig om rörelsehinder och karriärval?” I det sista steget knyts intervjuns 
centrala delar samman i en beskrivande utsaga.  

När jag gjort analysen med hjälp av meningskoncentrering ville jag kontrollera den. Jag valde 
därför att göra en alternativ analys med en annan metod. En dikotomi är   

… en variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier. 

(Nationalencyklopedin del 4 1990)  

I detta fall är det frågan om kategorierna ”Ja” eller ”Nej”. Dikotomin hjälper till att tydligare visa 
vilka åsikter de intervjuade har. Jag har analyserat svaren så att de hamnat i fasta svarsalternativ 
(Ja eller Nej) som är vanliga vid strukturerade undersökningar (Andersen 1994). Det innebär att 
den utgjorde ett utmärkt redskap för att kontrollera min första analys. När man gör en dikotomi 
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ritar man ett schema eller en översikt där man sätter in intervjupersonen och frågan i 
överensstämmande rutor. Man sorterar därefter in respondentens svar i kategorierna Ja, Nej eller 
(?). Exempelvis så svarade Clara ”Ja” på frågan om hon känner att hon brutit mot omgivningens 
förväntningar i sitt studie- och yrkesval, medan Emil svarade ”Nej”. Vad Hannes tyckte var 
oklart så hans svar sorterades in under frågetecknet. Så gjorde jag med intervjuschemats alla 
frågor och resultatet avvek inte från de svar jag fått med hjälp av meningskoncentreringsmetoden. 
Undersökningen kan därför anses ha en god reliabilitet.                                         
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4 Resultat 

Jag kommer här att redovisa resultaten från meningskoncentreringen och dikotomin, samt 
sammanfatta och dra slutsatser från dessa. 

4.1 Redovisning av meningskoncentreringen   

Det finns inget entydigt svar på forskningsfrågorna (se kapitel 2.5 Forskningsfrågor). Det rör sig 
om nio personer med nio olika erfarenheter och nio olika resultat. De måste därmed redovisas en 
och en.  Intervjuperson 1. har fått namnet ett namn med A, intervjuperson 2. med B och så vidare.  

4.1.1 Anton 

Anton är 29 år och frilansar som föreläsare och debattör. Inför gymnasiet valde han att gå på 
riksgymnasium dels för att komma bort ifrån klassen eftersom han kände sig osynliggjord och 
trakasserad i skolan men också av praktiska skäl (habilitering osv.). Han bytte efter ett tag till 
Teaterlinjen och menar att han på det sättet ”dundrat rakt in i fördomarna” och gjort ett för 
rörelsehindrade oförväntat val. Till exempel fick Anton höra av en assistent när han var liten att 
rörelsehindrade inte kan vara skådespelare. Han har hela tiden fått övertyga omgivningen om att 
han kan. Anton är väldigt nöjd med sin gymnasietid och utbildning. Efter gymnasiet sökte han 
och kom in på en teaterutbildning i en annan del av landet, men tackade nej på grund av att han 
var orolig för att inte kunna betala igen lånen efter utbildningen. Anton har senare läst enstaka 
kurser på högskolan men har aktat sig för studier då han inte vill hamna i ”CSN-fällan”. 

4.1.1.1 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare 

Anton tycker att studie- och yrkesvägledaren på högstadiet var bra, men hade inte särskilt mycket 
kontakt med denne. Han fick bra stöd av studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet när han skulle 
byta. Föräldrarna var skeptiska men studie- och yrkesvägledaren stöttade honom på ett bra sätt 
och hjälpte till att övertala dem. Han fick bra hjälp av studie- och yrkesvägledaren på 
grundskolan vid praoplaceringarna. Det är av vikt, säger han, att praon inte bara bli förvaring 
utan att platsen ska vara intressant för individen.  

4.1.1.2 Allmänt om studie- och yrkesvägledning 

Han tror att vägledarna ofta tar sin expertroll på fel sätt och att de tror att de är expert på andra 
människors liv och vad som är bäst för den personen. Ger ett exempel där studie- och 
yrkesvägledaren styrt bort en vän från drömmen in på en annan yrkesbana, Handel- och 
kontorslinjen och datorer. Just Handel- och kontorslinjen med data upplever han att många 
rörelsehindrade styrs in mot. ”Rörelsehindrade ska gå data”.  Anton har själv medvetet valt bort 
den vägen när han såg ”hur de försökte få in alla i datafållan”. Han har vänner som inte fick 
praoa.  
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Anton tror att man som rörelsehindrad kan behöva extra stöd i studie- och yrkesvalet om man 
därmed får hjälp med att hitta sin egen röst och vilja med vad man vill göra för någonting. Han 
menar att de som är medfött rörelsehindrade och deras föräldrar är vana att göra som experter 
säger eftersom dessa ”vet bäst”. Han menar att studie- och yrkesvägledarna har ett extra stort 
ansvar för den här gruppen. De är inte vana att bli lyssnade på eller att deras röster räknas. Anton 
menar att vägledaren måste hitta just den personens önskan, vilja och drivkraft och stötta och 
uppmuntra det.  Han säger att även om studie- och yrkesvägledaren träffat 100 personer med 
skada under sitt yrkesverksamma liv så har han aldrig träffat just den individen förut. Man måste 
se personen och ”tänka bort de ryggmärgsmässiga fördomarna”.  

4.1.1.3 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet 

Han menar att rörelsehindrade i princip kan jobba med allt, t.ex. känner han en rörelsehindrad 
läkare. Alla människor har sina begränsningar inte bara rörelsehindrade menar han. Stöter man på 
svårigheter kan man välja att försöka övervinna dem eller så väljer man att satsa på något annat.   

Anton menar att studiemedelsystemet inte gynnar rörelsehindrade som ibland inte har 100 % 
arbetskapacitet, vilket han inte heller har. Han måste periodvis ta det lugnt och vågar därmed inte 
skuldsätta sig för studier. Anton skulle dock gärna vilja ha ”en utbildning i ryggen”.   

Fördomar mot rörelsehindrade finns överallt i samhället menar han. Samhället är också 
konstruerat på ett sådant sätt att det skapar ett utanförskap. Det är då lätt för många 
rörelsehindrade att känna att det är dem det är fel på. Anton upplever att många rörelsehindrade 
har dåligt självförtroende och att de känner att de inte har någon plats på arbetsmarknaden. Han 
tycker också att en individ måste få känna sig värdefull även om man står utanför 
arbetsmarknaden. Alla orkar inte arbeta.  

Den enda rörelsehindrade förebilden Anton hade som barn var Ninni i Rännstensungar som satt i 
rullstol och det var väldigt synd om henne. På slutet fick hon en operation som gjorde att hon 
kunde gå. Han började efter det tänka att han också ville ha operationer och bli ”normal” Han 
satte i gång att träna mycket för att bli ”som vem som helst”.  

4.1.2 Bianca 

Bianca är 35 år och arbetar på kontor. På högstadiet var hon ute på prao och tycker att det var en 
positiv upplevelse och en av platserna gav henne ett intresse för att arbeta med barn. Hon gick 
Barn- och fritidslinjen på gymnasiet och trivdes mycket bra. Föräldrarna fick kämpa för att hon 
skulle få gå integrerat under skolåren. Inför gymnasiet var det första gången hon uppfattade den 
kampen själv. Efter gymnasiet har hon bland annat läst på folkhögskola och komvux. Hon har 
också arbetat som barnskötare.  
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4.1.2.1 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare 

Omgivningen, däribland antagligen studie- och yrkesvägledaren (minnet sviker något), motsatte 
sig hennes gymnasieval och tyckte att hon skulle gå Handel- och kontorslinjen istället. Hon var 
dock bestämd och till slut gick det vägen. Hon upplevde kontakten med studie- och 
yrkesvägledaren på gymnasiet som starkt negativ. Personen i fråga hade en ”klappa på huvudet-
attityd” gentemot henne  

4.1.2.2 Allmänt om studie och yrkesvägledning  

Hon menar att det är vanligt att andra försöker styra rörelsehindrades studie- och yrkesval och 
berättar om en kompis som först inte fick gå Naturvetenskapliglinje på grund av sitt 
rörelsehinder. De menade att hon inte skulle klara av det men hon bevisade att de hade fel. 
Bianca menar att om det inte går så får man väl ändra sig. Det viktigaste är att ingen annan ska 
säga om det går. Hennes erfarenhet är att studie- och yrkesvägledare, lärare och andra i många 
fall försöker hindra rörelsehindrades karriärplaner. Budskapet till individen, tycker Bianca därför 
är, att man som rörelsehindrad inte duger. Hon menar att studie- och yrkesvägledaren är väldigt 
viktig eftersom det gäller hela personens liv. Dennes attityd är avgörande för att man inte ska 
hamna någonstans där man inte vill vara säger hon. Bianca betonar att man måste vara stark som 
individ för att kunna stå emot påtryckningar.  

4.1.2.3 Möjligheter och barriärer i studie och yrkesvalet 

Bianca menar att hon inte anpassat sitt studie- och yrkesval efter rörelsehindret. Hon hade inte 
någon särskild rörelsehindrad förebild när hon växte upp, men tror inte att bristen på förebilder 
påverkat karriärvalet. Själv ville hon bli författare och kan fortfarande se det som en möjlighet i 
framtiden. Hon anser att rörelsehindrade kan läsa eller arbeta med det mesta.  

Hon menar att kunskap är den viktigaste vägen till att minska fördomar och har själv varit ute och 
informerat i skolor osv. Det är också viktigt, betonar hon, att rörelsehindrade barn går integrerat 
för att andra i klassen ska lära sig att det inte är något konstigt. Hon gör likhetstecken mellan 
rasism och fördomar mot handikappade. ”Det handlar liksom om att förstå att alla människor är 
inte lika, men att man kan göra samma saker, ha lika roligt, fast man har olika förutsättningar. 
Det är inte så svårt…”  

Bianca upplever sig inte som någon negativ person men tycker att samhället, politiker, 
byggherrar och samhällsplanerare borde tänka mer på tillgängligheten. Bristande sådan kan 
begränsa livet något enormt för rörelsehindrade.  

4.1.3 Clara 

Clara är 33 år och är tjänstledig från sitt arbete för högskolestudier. Hon läste en teoretisk linje på 
gymnasiet och kom in på Lärarhögskolan, men fick vänta 1-2 år innan hon kunde börja på grund 
av att lokalerna inte var tillgänglighetsanpassade. När hon sedan kunde börja i mitten av 90-talet 
var det bara ett klassrum som var tillgängligt. Hon tog aldrig examen därifrån utan har arbetat 
med annat istället.  
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4.1.3.1 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare 

På högstadiet försökte studie- och yrkesvägledaren få henne att välja Handel- och kontorslinjen 
för att sedan jobba med data. Clara hade dock siktet inriktat på att bli lärare och ville läsa något 
studieförberedande istället. Hon upplever att studie- och yrkesvägledaren snarare försökte bromsa 
än uppmuntra henne. ”Hon hade en väldigt klar syn på vad hon tyckte var lämpligt, så som jag 
minns det, mer än att lyssna på vad jag faktiskt kunde och ville.” Clara tycker inte att det var 
bättre på gymnasiet, utan att studie- och yrkesvägledaren var ”väldigt begränsande” och visade på 
svårigheter snarare än möjligheter etc. Hon kände aldrig någon trygghet i henne utan undvek 
henne. Clara valde medvetet bort att jobba på kontor för att det var så mycket påtryckningar på 
henne att hon skulle välja just det. ”… just för att de sa att det är bra för mig att sitta någonstans 
där jag inte var i vägen, typ.” Hon minns ingen positiv påverkan från studie- och 
yrkesvägledningen utan har istället mött andra som gett henne en kick, bland annat en annan 
rörelsehindrad person som gav henne rådet att läsa vidare 

4.1.3.2 Allmänt om studie- och yrkesvägledning 

Hon tror att det är vanligt att rörelsehindrade styrs av andra i studie och yrkesvalet och att man 
inte vill ställa för höga krav utan uppmuntrar till utbildningar som inte är så krävande istället för 
att lyssna på vad individen vill. ”Jag tycker att utbildning för funktionshindrade är en väldigt bra 
väg in i en tryggare framtid än att satsa på ”låga kravutbildningar” där man blir färdig efter tre år 
på gymnasiet och jobbar med något som man sedan kanske inte kommer att trivas med . Fast vill 
man det så vill man det, men det kanske inte är den vägen man ska sikta utan gärna sikta ganska 
högt så får man hitta på vägen vad man vill.” Hon är av den åsikten att problem är till för att 
lösas. Clara anser att det är avgörande att man mycket tidigt går in och får elever med 
rörelsehinder att tro på sig själva och ”att man kan det man vill” så att individen kan stå emot 
trycket från omgivningen. Hon tror att rörelsehindrade i hög grad själva är medvetna om vad de 
kan och inte kan. Man måste få testa och avgöra själv om det går. Det är många som byter 
karriärväg i livet inte bara rörelsehindrade.   

Hon tycker inte att man kan säga generellt att rörelsehindrade behöver mer stöd än andra av 
studie- och yrkesvägledare. Det handlar snarare om att denne måste ha tillräcklig 
personkännedom för att se om en individ behöver mer stöd än en annan. Det finns många 
rörelsehindrade som är överbeskyddade hemifrån som kan behöva mycket tid för att tro på sig 
själva. Clara själv hade dock reagerat mycket starkt om hon av bara farten skulle ha blivit kallad 
till studie- och yrkesvägledaren mer än andra. Hon anser att all form av särbehandling, särskilt av 
tonåringar är känsligt. Hon menar att en rörelsehindrad person som är vilsen kan behöva hjälp att 
se att ”… det kanske inte är funktionshindret som är hindret, utan att det är andra mentala 
förställningar man har om sig själv.”   

4.1.3.3 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet 

Hon anser att hon nog brutit mot omgivningens förväntningar genom sina första högskolestudier. 
Man kan från Lärarhögskolans sida inte ha räknat med att rullstolsburna skulle kunna bli lärare 
tror hon.  
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Clara menar att hon har anpassat sitt studieval efter rörelsehindret och känner en oro för hur hon  
ska accepteras på arbetsmarknaden då hon har en upplevd förförståelse om vad andra tycker om 
henne. Hon är orolig för vilka fördomar etc. hon kommer att möta vid anställningsintervjuer 
menar också att hon har väldigt låga förväntningar på sig själv, något som hon överträffat i sina 
nuvarande studier. Clara tror att rörelsehindrade kan studera och arbeta med det mesta. Spontant 
menar hon att det kan vara svårt för en person i rullstol att ta sig igenom Polishögskolans 
antagningskrav men att det är det ganska många som inte klarar.  

Hon ville som tonåring bli diplomat eller tolk. Att det inte blev det menar Clara inte berodde på 
rörelsehindret utan på att hon hade för låga betyg.   

Hon är av den åsikten att samhället ställer lägre krav på rörelsehindrade och att det är ett tecken 
på att dessa inte duger i samma mån som andra. Hon tror att rörelsehindrade i större utsträckning 
än andra har dålig självkänsla.   

Clara talar en del om hur dålig tillgängligheten är i samhället. Till exempel är hon arg på att den 
institution hon läser vid inte anpassat sitt hus eller bytt lokaler så att det blir fullt tillgängligt för 
henne. Nu är det bara ett rum som fungerar 

4.1.4 Denise 

Denise är 28 år och har två olika arbeten. Hon gick grundskolan i sitt hemland och valde sedan 
estetisk linje på riksgymnasiet här i Sverige. Hon har erfarenhet från studier vid en rad högskolor 
och universitet i riket. 

4.1.4.1 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare 

Hon fick inte stöd från någon studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet utan fick bara träffa 
någon från kommunen som inte gav vad Denise upplever som fullgod hjälp. Hon tycker att vare 
sig studie- och yrkesvägledaren eller kuratorn på gymnasiet var bra. Hon upplever det som om 
dessa yrkesgrupper mest består av äldre kvinnor och att de har svårt att förstå unga 
rörelsehindrade. Hon fick dock bra stöd inför fortsatta studier av en lärare. 

4.1.4.2 Allmänt om studie- och yrkesvägledning  

Denise menar att studie- och yrkesvägledarna ser rörelsehindrade genom vårdperspektivet och 
bara ser hinder, inte möjligheter.  

Hon är av den åsikten att handikappolitik borde vara obligatorisk i många utbildningar, bland 
annat på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Hon tror att det skulle leda till större möjligheter 
för rörelsehindrade att bli självständiga och få bättre självförtroende. Utbildningsanordnarna 
borde ta kontakt med handikapporganisationerna och etablera ett samarbete kring detta.  
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4.1.4.3 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet 

Hon upplever att andra försöker påverka henne i hennes studie- och yrkesval på grund av 
rörelsehindret än idag.   

Hon stöter inte på fördomar i sitt arbete, men så arbetar hon också inom en 
handikapporganisation. Hon menar att många rörelsehindrade jobbar inom ”rörelsen” och på så 
sätt slipper diskriminering. Om man istället väljer andra yrkesbanor är risken större att man råkar 
ut för det.   

Hon har inte stött på så väldigt mycket fördomar i sitt studieval, men kände sig lite som en 
främmande fågel under en utbildning på universitet och blev åsidosatt av både lärare och 
studenter. Bland annat fick hon frågan varför hon valt det ämnet. Hon menar att den frågan inte 
kommer till någon annan.   

Denise upplever den förtur som funktionshindrade kan få på vissa universitet och högskolor som 
diskriminerande. Hon tycker att många av de universitet och högskolor hon gått på varit 
otillgängliga trots löften från skolornas representanter att lokalerna skall vara anpassade.  

Hon hade ingen rörelsehindrad förebild när hon växte upp men tror inte att den bristen påverkat 
henne. Däremot menar hon att det är farligt att media visar upp en idealbild av rörelsehindrade, 
att ”så här kan du bli” för att man måste utgå från var och ens individuella förutsättningar. 
Däremot efterlyser hon bland annat rörelsehindrade programledare.   

Denise har gått emot föräldrarnas förväntningar i sitt studie- och yrkesval. Hon menar att 
rörelsehindrade kan studera och jobba med allt om viljan och kompetensen finns och om 
samhället inte sätter upp stoppskyltar. Hon lämnar ett exempel som hon känner till, en brandman 
med cp-skada. Hon tycker inte att samhället förmedlar att rörelsehindrade duger. Att 
tillgängligheten är så dålig är ett bevis för det tycker hon och håller inte med om att normen är 
heterosexuell, vit man utan mycket mer än det och att de rörelsehindrade har många rättigheter de 
inte har nått än 2007. Till exempel är särskolor särbehandling, menar hon.  

4.1.5 Emil 

Emil är 29 år och arbetslös. Han läste först Individuella programmet på riksgymnasiet men den 
utbildningen bytte sedan namn till Handelsprogrammet rh (rörelsehinder). Efter gymnasiet har 
han gått en datakörkortskurs och en kurs i eget företagande. Han har också haft några 
praktikplatser. 

4.1.5.1 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare 

Han hade inte kontakt med någon studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet och kände att 
han bara hade tre skolalternativ och ett programval vid gymnasievalet.   
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På gymnasiet hade han kontakt med studie- och yrkesvägledaren och upplevde kontakten som 
bra. Han var ute på prao på högstadiet och praktik på gymnasiet och tycker att det löpte smidigt, 
men är missnöjd med en av praktikplatserna som studie- och yrkesvägledaren bestämde åt 
honom. Han hade velat få större möjlighet att bestämma själv.  

4.1.5.2 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet  

Emil är arbetslös på grund av att kommunen inte längre vill betala hans arbetsresor, men tänker 
ansöka om nya arbetsresor för att kunna fortsätta arbeta vid samma företag som tidigare. Om det 
inte går vägen vet han två andra företag han skulle vilja jobba för. Det är första gången han har 
problem med kommunen men tror att det här är ett vanligt problem. Han har trots allt gott hopp 
om att problemen med kommunen ska lösa sig. Han är dock inte imponerad av kommunens 
organisation. Emil blev kopplad fram och tillbaka i ett par dagar innan han fick tala med rätt 
handläggare. Han tycker att kommunens agerande är det som gör att han upplever rörelsehindret 
som negativt.  

Han anser att Individuella programmet var hans enda val inför gymnasiet och upplever att det 
obefintliga stödet inte påverkade hans val: ” För jag kände på mig att jag inte skulle komma in på 
de andra ändå.”  

Han tycker sig inte ha stött på fördomar i studie- och yrkesvalet. Han har aldrig funderat över om 
han blivit styrd i sitt studie- och yrkesval. Inte heller om det kan vara vanligt att andra blir det, 
men tror att rörelsehindret möjligen kan ha påverkat studie- och yrkesvalet. ”Det beror väl på i 
sådana fall vad jag skulle jobbat med.” Han upplever sig dock inte hindrad. Han tror att 
rörelsehindrade nog kan arbeta med eller studera allt. Emil hade inte någon rörelsehindrad 
förebild när han växte upp, men tror inte det har påverkat hans studie och yrkesval. Han ville bli 
polis under uppväxten.  

Han har tidigare varit i kontakt med arbetsförmedlingen men inte fått hjälp av dem utan hittade 
sitt jobb själv. Emil tror att det beror på person om rörelsehindrade behöver extra stöd i studie- 
och yrkesvalet 

4.1.6 Felicia 

Felicia är 28 år har precis startat ett eget företag. Hon har även en lättare synskada. Hon gick 
Handel- och administrationsprogrammet på gymnasiet mot sin vilja, eftersom hon ville gå 
Estetisk med inriktning teater eller Media istället. Hon har efter gymnasiet gått på folkhögskolan 
och några kortare utbildningar. Hon har haft några projektanställningar och har erfarenhet av att 
vara arbetslös 

4.1.6.1 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare  

Studie- och yrkesvägledaren på högstadiet propsade mycket på att hon skulle gå på en liten skola 
utan mycket trappor och tyckte att Handels- och administrationsprogrammet passade bra. Hon 
fick visst stöd från denne i att välja det hon var intresserad av, men föräldrar och assistenter 
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tyckte inte att det var lämpligt att hon gick estetisk p.g.a. rörelsehindret. Handel- och 
administrationsprogrammet var bättre, ”Det är ju bra för det kan man jobba med sedan” menade 
omgivningen. Hon minns inte om hon till slut sökte teaterlinjen, men hon kom i så fall inte in, 
inte heller på media. Studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet var inte heller särskilt engagerad i 
henne, tycker hon och menar att alla de studie- och yrkesvägledare hon varit i kontakt med har 
varit katastrofalt dåliga. ”De är så förbannat okunniga och liksom osmidiga, otaktiska och 
klumpiga. De tror bara att de vet allting och kan allting. De vill ha makt eller någonting, de gillar 
att trycka ner folk. (…) De tror att de ger stöd men det gör de inte.”  

Hon var ute på prao på högstadiet utan problem. På gymnasiet fick hon trots väl utfört arbete byta 
praktikplats hela tiden. Hon upplevde det som att man ville bli av med henne. 

4.1.6.2 Allmänt om studie- och yrkesvägledning 

Hon menar att dessa borde få utbildning bland annat i hur man ska bemöta rörelsehindrade. De 
behöver också möta rörelsehindrade som lyckats för att förstå att det går och inte bara se 
begränsningar. Detta måste lärare och assistenter också bli bättre på, anser hon.  

4.1.6.3 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet  

Felicia upplever att föräldrarna varit mycket begränsande. Hon ville läsa teater på folkhögskolan 
efter gymnasiet men föräldrarna tillät det inte.  

Felicia tycker att rörelsehindrade i stort sett kan ”plugga” och jobba med allt. Vissa saker kanske 
inte går men menar att det ”… är ju så för alla. Men det är ingen som förtidspensionerar dem för 
det. Alla har ju olika möjligheter. Alla människor har begränsningar så jag förstår inte varför vi 
skulle vara mer begränsade än andra.” Hon menar att det är den inskränkta bilden samhället 
förmedlar om och till rörelsehindrade. Felicia tror att rörelsehindrade oftare än andra styrs av 
andra i studie- och yrkesvalet. Som rörelsehindrad är man överbeskyddad i skolan och van att 
andra fattar beslut åt en, motiverar hon. Felicia upplever att hon blev påverkad i sitt studie- och 
yrkesval på grund av handikappet men kan inte säga om det berodde på synskadan eller 
rörelsehindret. ”För jag blev överbeskyddad och misstrodd hela tiden. – Och du kan inte göra det 
och du kan inte göra… Det hade jag nog inte blivit annars.”   

Felicia upplever sig ha blivit diskriminerad vid en antagning till en utbildning. Hon kunde dock 
inte anmäla detta då lagen, enligt uppgift till henne, bara förbjuder detta då studierna är på 
högskolenivå. (sic!)  

Hon säger att hon aldrig har känt sig otillräcklig på grund av sitt rörelsehinder men kan ändå 
undra ”… varför jag ska vara rörelsehindrad, det är så orättvist. Men det har ju med omgivningen 
att göra. (…) Ibland har jag tänkt så här: Varför går jag så här som jag gör, varför kan jag inte 
göra det. Jag blir förbannad på mig och mina jävla ben.” Hon menar att hon under uppväxten 
hade ”… fördomar om andra rörelsehindrade. Okej, jag har ett rörelsehinder men jag är ju inte 
handikappad.” 
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Fördomar mot rörelsehindrade menar Felicia kan minskas främst genom att rörelsehindrade visar 
framfötterna och tar för sig mer. Hon tror att främst de homosexuella kan visa vägen i kampen 
bl.a. genom pridefestivalen. Hon vill arrangera en liknande festival för funktionshindrade. Hon 
tycker inte om den offermentalitet som handikapprörelsen förmedlar och vill att ”… vi får bort 
det här att det är synd om oss, att vi är offer och vi klarar inte av någonting och vi behöver 
människor som hjälper oss hela tiden, vi kan inte göra något själva och sådant.”   

4.1.7 Gisela 

Gisela är 21 år och läser medieprogrammet på riksgymnasiet. Hon läste först Bageri på en annan 
skola eftersom hon drömde om att bli bagare men bytte sedan.  

4.1.7.1 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare 

Hon tycker studie- och yrkesvägledaren på grundskolan gav ett bra stöd inför gymnasievalet och 
var nöjd med praoplaceringarna där. Hon hade väldigt lite kontakt med studie- och 
yrkesvägledaren på den skola hon bytte bort, men tycker att den nuvarande studie- och 
yrkesvägledaren är mycket bra, dock kommer hon antagligen inte kontakta henne inför framtida 
val.  

4.1.7.2 Allmänt om studie- och yrkesvägledning 

Hon menar att studie- och yrkesvägledaren ska uppmuntra men ”… man blir så lätt besviken om 
man märker att det inte funkar.” 

4.1.7.3 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet 

Gisela är mycket nöjd med sitt nuvarande studieval och riksgymnasiet, då hon känner att hon som 
rörelsehindrad kan arbeta inom det området. Hon bytte studieinriktning eftersom hon inte fick 
stöd av lärarna och skolan. Hade hon fått det hade hon velat fortsätta, men ”… sen efter ett år 
kom jag även på att det här kanske jag inte kan arbeta inom heller.” Hon såg ingen framtid inom 
detta på grund av rörelsehindret. Hon tror att det är vanligt att rörelsehindrade blir påverkade av 
andra i studie- och yrkesvalet. Individen lär sig, menar Gisela att tänka mer realistiskt efter hand 
och verklighetsanpassar sina karriärplaner. Gisela menar att detta kan vara både positivt och 
negativt. Hon anser att rörelsehindrade behöver extra stöd i studie och yrkesvalet. ”Det kan vara 
svårt när man sitter där i nian eller åttan eller vad det är, att tänka på vad som kan funka eller 
inte” och säger också att rörelsehindrade inte kan jobba med allt men att mycket går. Hon vill 
jobba efter studenten, som receptionist eller telefonist. Hon har inga planer på att läsa vidare.  

Gisela menar att hon stött på fördomar i studievalet på bageriprogrammet. Där satte lärarna henne 
att göra marsipanrosor hela dagarna fast hon både kunde och ville göra annat. Bristande kunskap 
är orsaken till fördomar, säger hon.   

Hon hade ingen rörelsehindrad förebild under uppväxten. ”När jag var mindre såg jag inte mig 
själv som så handikappad liksom, utan jag ville vara med vanliga. (…) Jag ville inte bli tittad på 
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så då umgicks jag med (…) med vanliga på något vis. Jag valde bort det för jag kände mig trygg 
med att vara med vanliga. Då kände jag mig normal. När jag var med handikappade kände jag 
mig konstig.” Gisela tror att rörelsehindrade till stor del har sämre självförtroende än andra. Hon 
kände sig själv otillräcklig i tonåren. ”Man möts av mycket motgångar som inte vanliga 
ungdomar möts av” och behöver höra ” Det kan du visst. Inte ge upp.”  

Hon tycker att samhället värderar rörelsehindrade högre idag än förr. Till exempel låste man då in 
dessa på institution.  

4.1.8 Hannes 

Hannes är 20 år och läser medieprogrammet på riksgymnasiet. Efter studenten vill han bredda 
kompetensen med andra gymnasiekurser och skulle i framtiden gärna jobba med ljudteknik eller 
som DJ. Som barn ville han bli jaktpilot 

4.1.8.1 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare 

Han har både positiva och negativa erfarenheter av studie- och yrkesvägledare. Han upplevde att 
studie- och yrkesvägledaren på högstadiet försökte få honom att välja individuella programmet. 
Det tyckte han var kränkande eftersom han hade mer än godkända betyg. Dessutom fick han som 
enda elev själv ordna sin praoplats, studie- och yrkesvägledaren ville inte hjälpa till. Han menar 
att den nuvarande studie- och yrkesvägledaren är jättebra. ”... hon ser mig för den jag är och inte 
rullstolen”.  

4.1.8.2 Allmänt om studie- och yrkesvägledning 

Hannes vet flera i klassen som har liknande erfarenheter av studie- och yrkesvägledare i samband 
med gymnasievalet. Han tycker att studie- och yrkesvägledare borde lyssna, hjälpa till och ta reda 
på saker och tror att utbildningen kan förbättras genom att höja studenternas kunskaper om 
rörelsehindrade bland annat genom möten och inte. ”… bara att läsa i böckerna utan att ta lite 
mera från praktiken” 

4.1.8.3 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet  

Hannes tycker att rörelsehindrade kan arbeta med allt om man får de rätta förutsättningarna för att 
utföra arbetet. Han känner dock att det inte är vad samhället förmedlar. Han hade en 
rörelsehindrad idrottare som förebild under uppväxten och tror att det är viktigt att 
rörelsehindrade har egna förebilder.   

Hannes tror att det är vanligt att rörelsehindrade styrs av andra i studie- och yrkesvalet. 
Grupptrycket styr nog, menar han. Man vill vara som alla andra. Att studie- och yrkesvägledare 
och föräldrar påverkar kan nog också hända säger han. ”… så man måste stå på sig och sikta högt 
även om man inte kommer så högt, då kommer man oftast en bra bit på vägen.” Han menar att är 
man driftig behöver man inget extra stöd av studie- och yrkesvägledaren, men att alla inte är det. 
Han tror att rörelsehindrade i större utsträckning än andra har dåligt självförtroende och har själv 
erfarenhet av det. Hans erfarenhet är att folk har fördomar och ser ner på honom. ”… det går ju 
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inte en dag utan att någon trampar på en på något sätt.” Han anser att ett dåligt självförtroende 
säkert kan påverka studie- och yrkesvalet i och med att man blir mer lättpåverkad då. Han håller 
det för troligt att det är vanligt att rörelsehindrade stöter på fördomar i studie- och yrkesvalet och 
menar att rörelsehindrade inte duger i allas ögon men betonar att alla människor är lika mycket 
värda och ska beredas samma möjligheter. Föräldrarna stöttade honom i gymnasievalet. 

4.1.9 Isabell 

Isabell är 28 år och arbetslös men hoppas komma in på folkhögskolan till hösten. Hon sitter i 
rullstol periodvis. Ibland klarar hon av att gå, då är rörelsehindret osynligt. Hon läste efter 
högstadiet på ett studie- och arbetslivscentrum eftersom hon inte hängt med i skola. Har även gått 
på folkhögskola. 

4.1.9.1 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare  

Isabell har haft både positiva och negativa erfarenheter av studie- och yrkesvägledare. Hon är 
mycket nöjd med det stöd hon fick av studie- och yrkesvägledaren på högstadiet inför 
gymnasievalet. Dock blev hon hindrad av en studie- och yrkesvägledare på centret två gånger vid 
studieval. Denne sa rent ut att hon inte fick gå vissa utbildningar, trots att dessa kurser inte kan ha 
haft några sådana antagningsrestriktioner. ”Jag tänkte att hon är ju där för att hjälpa, då ska hon ju 
inte hindra en person om personen verkligen vill försöka. Jag tänkte att jag kunde ju få försöka. 
Och fungerar det inte så får jag väl komma tillbaka till min gamla skola igen.” Hon var under 
skoltiden ute på prao och praktik och var mycket nöjd med placeringarna förutom med en 
praktikplats. Hon fick bra hjälp av en studie- och yrkesvägledare när hon ville söka in på 
folkhögskolan första vändan  

4.1.9.2 Allmänt om studie- och yrkesvägledning 

Isabell tror att det är vanligt förekommande att studie- och yrkesvägledare sätter upp stoppskyltar 
för rörelsehindrade. ”Som funktionshindrad måste man själv få prova på och inse vad man klarar 
av eller inte. De tycker ju att det här går ju inte för den personen är si och så. Fast de inte vet 
något om sjukdomen överhuvudtaget.” Hon menar att det viktigaste en studie- och 
yrkesvägledare kan göra är att stötta så att individen kan gå vidare. Isabell tror att rörelsehindrade 
behöver extra stöd i studie- och yrkesvalet.   

Hon anser att Studie- och yrkesvägledarprogrammet borde innehålla moment där studenterna får 
träffa rörelsehindrade och läkare för att få en djupare förståelse 

4.1.9.3 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet 

Hon betonar att det är viktigt att acceptera handikappade. Hon menar att hon blir bemött på skilda 
sätt när hon sitter i rullstol jämfört med när hon går. Hon upplever sig bli osynlig för 
omgivningen så fort hon ”rullar” och detta kränker henne. Isabell upplever att hon blir utfryst 
p.g.a. rörelsehindret och att hon har svårt att få jobb. Hon tror att det är vanligt att rörelsehindrade 
känner så och att det är vanligt att rörelsehindrade har sämre självförtroende än andra. När hon 
växte upp drömde hon om att bli författare eller skådespelare. Att det inte blivit så menar hon inte 
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har med rörelsehindret att göra. Drömjobbet nu vore hotellreceptionist. Hon tycker inte att 
rörelsehindrade kan arbeta med allt. Hon anser inte att hon brutit mot samhällets förväntningar i 
sitt studie- och yrkesval. Hon har haft en förebild i sin rörelsehindrade mamma under uppväxten. 

4.2 Redovisning av dikotomin  

Redovisningen av dikotomin följer de 20 frågeställningarna nedan: 
1. Var respondenten i kontakt med studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet? 
2. Tycker respondenten att hon/han fick bra stöd av studie- och yrkesvägledaren då? 
3. Var respondenten i kontakt med studie- och yrkesvägledare på gymnasiet? 
4. Tycker respondenten att hon/han fick bra stöd av studie- och yrkesvägledaren då? 
5. Var respondenten ute på prao/praktik under skolåren? 
6. Tycker respondenten att arrangemangen kring praon/praktiken löpte smidigt alla gånger? 
7. Upplever respondenten att hon/han blev påverkad av andra i sitt studie- och yrkesval? 
8. Av studie- och yrkesvägledaren? 
9. Av föräldrar? 
10. Av lärare? 
11. Upplever respondenten att rörelsehindret påverkat studie- och yrkesvalet? 
12. Tycker respondenten att rörelsehindrade kan behöva extra stöd i studie- och yrkesvalet? 
13. Har respondenten stött på fördomar i studie- och yrkesvalet? 
14. Upplever respondenten att hon/han stött på hinder i sitt studie- och yrkesval? 
15. Tror respondenten att det är vanligt att rörelsehindrade styrs av andra i studie- och 

yrkesvalet? 
16. Hade respondenten någon rörelsehindrad positiv förebild när hon/han växte upp? 
17. Känner respondenten att hon/han brutit mot omgivningens förväntningar i sitt studie- och 

yrkesval? 
18. Tycker respondenten att rörelsehindrade kan arbeta med/studera allt? 
19. Tycker respondenten att samhället förmedlar att rörelsehindrade duger? 
20. Tror respondenten att rörelsehindrade ofta har dåligt självförtroende?               
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Respondenter

   
A B C D E F G H I 

Fråga

 

1

  

Ja  ?  Ja  Nej  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja 
2 Ja - Nej - - Nej Ja Nej Ja 
3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
4 Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej 
5 Ja Ja ? - Ja Ja Ja Ja Ja 
6 Ja Ja - - Nej Nej Ja Nej Nej 
7 Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 
8 - - - - - Ja Nej - Ja 
9 - - - - - Ja Nej - Nej 
10 - - - - - Nej Ja - Nej 
11 Ja Nej Ja Nej ? Ja Ja Nej Ja 
12 Ja ? Ja ? Ja ? Ja Ja Ja 
13 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 
14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
15 Ja Ja Ja ? ? Ja Ja Ja Ja 
16 Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 
17 Ja Ja Ja Ja Nej Ja ? ? Nej 
18 Ja Ja Nej Ja Ja? Ja Nej Ja Nej 
19 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej 
20 Ja ? Ja Ja ? Ja Ja Ja Ja 

4.3 Sammanfattning 
Som framgår av ovan tyder de båda kodningarna (d.v.s. meningskoncentrering och dikotomi) på 
samma sak. Respondenterna har inte upplevt studie- och yrkesvägledningen på samma sätt. Som 
exempel kan nämnas att vissa känt att de fått ett bra stöd i studie- och yrkesvalet medan andra 
känt sig begränsade. Det går inte heller att ge något enkelt svar på om rörelsehindret påverkat 
studie- och yrkesvalen, däremot upplever alla att de stött på barriärer i sina studie- och yrkesval 
på grund av rörelsehindret. Dessa hinder är av skilda slag, och inte alla har inneburit att 
respondenterna har fått frångå sina drömmar men alla har medfört att karriärsituationen 
komplicerats. Exempel på sådan hämsko kan vara att studie- och yrkesvägledaren är negativ till 
valet, Centrala studiestödsnämndens (CSN) regler, att lokaler inte är anpassade och att 
kommunen vägrar betala arbetsresor. För fem av nio har dessa hinder lett till att de ändrat sina 
studie- och yrkesval. Sju av nio tror att det är vanligt att rörelsehindrade styrs av andra, till 
exempel studie- och yrkesvägledare eller föräldrar, i studie- och yrkesvalet. Det är oklart vad de 
andra två anser. Sex av nio (resten oklart) menar att rörelsehindrade, av olika anledningar, kan 
behöva extra stöd i studie och yrkesvalet och åtta av nio har stött på fördomar i studie- och 
yrkesvalet. I sex av dessa fall upplever respondenterna att studie- och yrkesvägledaren har varit 
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fördomsfull. Endast tre av respondenterna hade någon positiv rörelsehindrad förebild under 
uppväxten. Istället hade flera av dem fördomar mot andra rörelsehindrade och ville inte räknas till 
gruppen. En hade en negativ förebild från en film som fick honom att vantrivas med sig själv. Tre 
av nio av respondenterna tycker inte att rörelsehindrade kan arbeta med allt. Sju av nio tycker att 
samhället förmedlar att rörelsehindrade inte duger och samma antal (resten oklart) menar att 
rörelsehindrade har dåligt självförtroende. Två av respondenterna är för närvarande arbetslösa, 
fyra arbetar och tre studerar, varav två på gymnasiet. Tre av respondenterna har studerat på 
högskolenivå.      
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5 Analys 

Här kommer jag att analysera resultaten med de teorier jag uppgav under kapitlet 
Forskningsanknytning, först efter respondenternas erfarenheter allmänt och därefter min tolkning 
av deras redogörelser utifrån ”cooling down”.  

5.1 Respondenternas erfarenheter allmänt 

5.1.1 Bakgrund  

Eftersom det handlar om nio individer skiljer sig deras bakgrunder en hel del åt, men de har i åtta 
fall av nio alla gått i svensk grundskola där det i de flesta fall finns tillgång till en studie- och 
yrkesvägledare. Det har alla valt att studera vidare efter grundskolan, men har valt skilda 
utbildningar på gymnasienivå. Tre av respondenterna har läst på högskolenivå och tre har läst på 
folkhögskolan efter gymnasiet (eller motsvarande). Två personer läser fortfarande på gymnasiet. 
Respondenternas ålder och därmed tid att samla på sig erfarenheter skiljer sig också åt. 

5.1.2 Erfarenheter av studie- och yrkesvägledare 

Tre av nio har bara goda erfarenheter av studie- och yrkesvägledningen i grund- och 
gymnasieskola och en har bara dåliga. En har både bra och dåliga erfarenheter och två har av 
olika anledningar inte haft någon vägledande kontakt på högstadiet men av dessa har en upplevt 
kontakten på gymnasiet som negativ. I ett fall är det osäkert om det var en studie- och 
yrkesvägledare inblandad inför gymnasievalet, men hon upplevde kontakten på gymnasiet som 
negativ. Vad är det som respondenterna upplevt som positivt och som negativt? Positivt har varit 
när respondenterna känt att det fått respekt, blivit lyssnade på och inte utsatts för moment av 
cooling down. Negativt har varit när man inte känt sig sedd som en individ utan som en del av en 
kategori som det finns förbestämda lösningar åt, och helt enkelt utsatts för ”cooling down”. (För 
definitioner se kapitel 5.2. Tolkning av respondenternas redogörelser angående ”cooling down”.)   

En del av respondenterna (t.ex. Clara och Felicia) berättar om hur deras drömmar avfärdats och 
hur de istället utsatts för påtryckningar att välja utbildningsprogrammet ”Handel och kontor” med 
målet att arbeta med datorer. Ett annat förslag har varit Individuella programmet. Alla andra val 
verkar vara utanför ramen för det som dessa studie- och yrkesvägledare i sin grindvaktsroll 
(Sawyer 2006) tycker är lämpligt och verkar ha använt sig av ”cooling down”. De av mina 
respondenter som lyckats stå emot påtryckningarna har haft ett starkt stöd hemifrån, men det är 
det långt ifrån alla som har. Felicia upplever till exempel att föräldrarna i hög utsträckning har 
försökt hindra hennes ambitioner.  
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Här kan man eventuellt se att de som är nöjda med vägledningen mötts av personer med något 
som liknar en social handikappmodell för ögonen och de som är missbelåtna istället mött någon 
inriktad mot den individuella, medicinska, modellen. Studie- och yrkesvägledarnas agerande bör 
också delvis kunna hänvisas till yrkets komplexitet. Det vara svårt att veta när det är befogat att 
råda en elev att välja det mest krävande av två alternativ. Det kan vara lockande att förespråka det 
enklare valet. Detta handlar dock om en subjektiv bedömning från vägledarens sida, som sker 
under påverkan av olika omständigheter i dennes livsvärld. Dit räknas bland annat fördomar om 
olika kategorier av människor, inte minst de grupper som upplevs som ”avvikande”. Därmed 
följer rimligtvis att vissa typer av ungdomar löper större risk än andra att bli utsatta för ”cooling 
down”. Detta särskilt med tanke på studie- och yrkesvägledarna har som plikt att bedriva 
medicinsk SYV (Frank 2002). 

5.1.3 Allmänt om studie- och yrkesvägledning 

Sex av respondenterna (de andra svaren är osäkra) tycker att rörelsehindrade kan behöva mer stöd 
än andra i studie- och yrkesvalet. Anton menar att så kan vara fallet eftersom rörelsehindrade 
barn och föräldrar är vana, från vården, att göra som auktoritetspersoner säger åt dem. Det kan 
därför vara svårt att plötsligt ta ställning till vad man själv vill. Detta kräver dock att studie- och 
yrkesvägledaren kan se individen och hjälpa den att nå fram till sin egen vilja och röst. Här vill 
jag påminna om Gottfredson (1996) och hennes resonemang om att individen strävar efter att 
leva upp till sin självbild i karriärvalet. Vilken självbild skapas av att okritiskt och passivt ta emot 
order från andra utan att själv kunna påverka vad som beslutas?  

Dock menar respondenterna att det inte generellt går att säga att alla behöver mer support. Alla 
människor är individer med olika stort behov av stöd, till exempel menar Anton att: ”Det är så 
när man har ett rörelsehinder att ibland får man för lite hjälp och ibland får man alldeles för 
mycket hjälp… att andra vet vad som är bäst för en…” Clara menar att en rörelsehindrad person 
som är vilsen kan behöva hjälp att se att ”… det kanske inte är funktionshindret som är hindret, 
utan att det är andra mentala förställningar man har om sig själv.” Även här kan Gottfredssons 
(1996) teorier vara tillämpningsbara i och med att de rörelsehindrade som jag nämnde tidigare, 
tidigt kan ha klassificerat egentligen realistiska val som omöjliga. Detta på grund av de mentala 
föreställningar Clara talar om. Morén Sjöholms (1996) tankar om hur den begränsande 
självbilden jämväl kan vara handikappande kan också vara ett givande perspektiv att se 
problemet ur. Självbilden, i vilken ett dåligt självförtroende kan ingå, utgör då en barriär i 
valsituationen.  

Sju av nio uttrycker en önskan om att studie- och yrkesvägledningen borde förbättras. Denise 
menar att vägledarna idag ser rörelsehindrade genom vårdperspektivet. Det skulle alltså behövas, 
anser jag, en förskjutning från de individuella till den sociala handikappmodellen. Dock med 
tillägget att den även bör inkludera den känslomässiga upplevelsen. Bianca betonar att: ”Låt 
ingen annan bestämma vad du ska göra med ditt liv. Det är bara du som kan bestämma vad du 
vill göra med ditt liv. Sen har man kanske inte fortsatt att jobba med det hela livet, men det spelar 
ingen roll för att det är ändå… viktigt att det är jag själv som får bestämma.” och att ”… är det 
något som är viktigt så är det ju just att man får en skolgång, för har man inte en ordentlig 
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skolgång och ordentliga betyg så är det ganska kört. Framför allt i dagens samhälle också…” Hon 
tycker att studie- och yrkesvägledningen är oerhört viktig och att den i hennes åsikt sköts dåligt 
än i dag. Hon ser hela tiden, vad jag tolkar som, moment av cooling down av rörelsehindrades 
ambitioner och då inte bara från studie- och yrkesvägledare utan även från andra av skolans 
representanter. Felicia menar också att så är fallet och säger ”Man måste få ta smällar. Vi är 
liksom inte gjorda av glas utan vi är bara vanliga människor. Man måste få göra fel som alla 
andra och upptäcka att vi kan saker.” Gisela menar dock att det kan vara bra att studie- och 
yrkesvägledaren i viss mån går in och verklighetsanpassar drömmarna lite. ”… man blir så lätt 
besviken om man märker att det inte funkar.”    

Hur skulle studie- och yrkesvägledningen kunna förbättras enligt respondenterna?  Det finns 
många olika recept på detta. Isabell anser att Studie- och yrkesvägledarprogrammet borde 
innehålla moment där studenterna får träffa rörelsehindrade och läkare för att få en djupare 
förståelse. Även andra tycker att det är viktigt att studie- och yrkesvägledare får träffa 
rörelsehindrade som har lyckats, så att de får se att det går och inte bara se begränsningar. Hannes 
tycker att man i utbildningen inte ”… bara att läsa i böckerna utan att ta lite mera från praktiken”. 
Det finns också ett önskemål om att studie- och yrkesvägledare ska få utbildning i hur man 
bemöter rörelsehindrade, men där håller inte Denise med. ”… för att jag gick ju (…) inte 
utbildning i hur jag ska bemöta (…) män.” Däremot tycker hon att det borde ingå handikappolitik 
i utbildningen. Detta menar man skulle kunna få studie- och yrkesvägledarna att sluta med, vad 
jag tolkar som, sina moment av cooling down och att vara grindvakter. Det skulle kanske kunna 
leda till att man istället, enligt Claras önskan, bidrar till att ”… få elever med rörelsehinder att tro 
på sig själva och att man kan det man vill” 

5.1.4 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet 

Det är många som tar upp otillgängligheten i samhället som ett dilemma, bland annat har icke 
tillgänglighetsanpassade utbildningslokaler utgjort barriärer för många av respondenterna. Det är 
svårt, om inte omöjligt, att gå en utbildning om lokalerna förhindrar att man kan delta på samma 
sätt som andra. Trösklar och trappor är exempel på sådana hinder som kan vara oöverstigliga om 
man till exempel sitter i permobil. Clara, Denise och Felicia har fått sina studier komplicerade av 
dåligt anpassade skolor/högskolor. En annan faktor som kan begränsa studie- och därmed också 
yrkesvalet, är ett inte anpassat studiemedelssystem som kan kringskära utbildningsdrömmarna för 
den som inte har 100 % arbetskapacitet. Alla rörelsehindrade har inte det. Dessa har då svårt att 
betala tillbaka lånen på samma premisser som andra.    

Lågt självförtroende påverkar individens self-efficacy (tron på den egna förmågan) och självbild. 
Sju av nio av respondenterna menar att rörelsehindrade i hög grad har dåligt självförtroende. 
Detta är intressant för undersökningen eftersom ett lågt självförtroende sannolikt påverkar hur 
lättinfluerad en individ är. En osäker person borde rimligtvis vara mer öppen för förslag från 
andra än en person som är säker på vad han/hon vill. De sistnämnda borde i större utsträckning 
sakna incitament till att låta sig påverkas. Därför menar jag att det är större risk för att en person 
med dåligt självförtroende att rätta sig efter den eventuella bearbetning av ”cooling down” som 
han/hon kan bli utsatt för. Det blir då ännu mer allvarligt om moment av ”cooling down” 
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förekommer i vägledningssituationen med rörelsehindrade. Jag vill därför ta upp detta perspektiv 
då det ger ett ytterligare djup åt undersökningen och kan öka förståelsen för problemområdet. 
Dessutom för dåligt självförtroende med sig andra negativa effekter på individens valmöjligheter.  

Ahlgren (1991) menar att självförtroendet påverkar det subjektiva handlingsutrymmet och har 
stor betydelse i valprocessen. Dessutom hävdar hon att låga förväntningar på den egna förmågan 
påverkar individens studie och yrkesval och om respondenterna har rätt skulle detta därmed 
prägla rörelsehindrades val. Till exempel Clara säger att hon inför sina nuvarande studier ”… 
hade jättelåga förhoppningar på mig själv att jag skulle kunna prestera…”. Emil upplever att det 
obefintliga stödet inför gymnasievalet inte påverkade hans val ”… för jag trodde att skulle jag 
valt något annat så skulle det varit lite för svårt för mig.” Det finns alltså indikatorer på låg self-
efficacy hos en del av respondenterna. Denna låga self-efficacy kan påverka vad de 
rörelsehindrade upplever att de kan studera och arbeta med. Med det menas inte enbart vilka 
eventuella fysiska hinder som kan finnas eller vilka stoppskyltar samhället satt upp utan också de 
begränsningar som individen genom sin låga self-efficacy kan ha satt upp. Är det så att de 
limitationer som de flesta av respondenterna ändå säger sig till viss del se i rörelsehindrades 
studie- och yrkesval är konstruktioner gjorda i symbios av låg self-efficacy och omgivningens 
hämningar?   

Morén Sjöholms (1996) teori om en begränsande, handikappande självbild kan även den vara 
fruktbar här. Om självbilden är begränsad kan det vara svårt att se alla de möjligheter man 
egentligen har. Då kan det vara rimligt att tänka sig att förebilder kan vara värdefulla, för att visa 
på chanser och utöka individens karta över möjligheter. Det är värt att notera att endast tre av 
respondenterna har haft någon positiv rörelsehindrad sådan under uppväxten och endast en av 
dessa kan sägas vara en yrkesförebild. (Isabells drömyrke är receptionist, något som hennes 
mamma arbetat som.) Gottfredsons (1996) tankar kring hur individen konstruerar sin karriär i 
samklang med sin självbild är intressanta i detta sammanhang. Detta kan också delvis ligga 
bakom att så få i den större gruppen funktionshindrade väljer högre studier. Den möjligheten 
finns kanske inte på deras karta.  

Åtta av nio respondenter har stött på fördomar i studie- och yrkesvalet något som kan bidra till 
låg self-efficacy men som också har stor del i skapandet av Den Andra. Denise kände sig som en 
främmande fågel under en utbildning och kände sig utfryst. Hon blev också ställd till svars på sitt 
utbildningsval på ett sätt som ingen annan blev. Normalt är hon en mycket social person men här 
kände hon sig udda, vilket jag tyder som att hon blev utsatt för andrafiering. Felicia kan ge 
många exempel på fördomar hon har mött. Ett sådant är att hon fick ett brev tillsänt sig av en 
skola när hon kommit in på en av deras utbildningar som löd följande ”Du har kommit in på den 
här utbildningen, den är svår, det är många som inte klarar de här kurserna men vi ska naturligtvis 
göra allt vi kan för att hjälpa dig. Det var så här jättenegativt.” Från skolans sida måste man alltså 
ha utgått ifrån att hon skulle ha sämre förutsättningar än andra att klara utbildningen.      

Sju av nio upplever inte att det till 100 % förmedlas till dem att de duger i samma utsträckning 
som andra. Ett exempel på detta kan vara Biancas upplevelse av att bli klappat på huvudet av 
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studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet. Några andra är Isabells upplevelse av att bli osynlig 
för omgivningen när hon sitter i rullstol och det svar Felicias fick av en lärare när hon ville sjunga 
på en skolavslutning ”… om du gör det här då kommer folk att garva åt dig.” Detta signalerar till 
individen att han eller hon tillhör ”Den Andra” och ingår i de krafter som skapar den avvikelse 
som beskrivs i kapitlet Forskningsanknytning.   

Om respondenterna har rätt i sin uppfattning om att andra inte tycker att de duger kan 
omgivningens nedvärdering av rörelsehindrade delvis ligga bakom att cirka 50 % av dessa saknar 
arbete eller annan sysselsättning och också i viss utsträckning ligga bakom att den större gruppen, 
funktionshindrade har en så ekonomiskt skral situation. Här vill jag återkomma till den 
förmodade låga self-efficacyn hos rörelsehindrade. Det är svårt att tro på sin egen förmåga när 
omgivningen förringar en, och självförtroendet blir knappast bättre av att man blir avvisad av 
arbetsmarknaden med dålig ekonomi som följd.  

Det är i det här sammanhanget också intressant att ta upp att två av respondenterna under 
uppväxten inte ville associeras med rörelsehindrade. Gisela säger att: ”När jag var mindre såg jag 
inte mig själv som så handikappad liksom, utan jag ville vara med vanliga. (…) Jag ville inte bli 
tittad på så då umgicks jag med (…) vanliga på något vis. Jag valde bort det för jag kände mig 
trygg med att vara med vanliga. Då kände jag mig normal. När jag var med handikappade kände 
jag mig konstig.” Detta kan tyda på att man känner ringaktning mot sin egen grupp. Här kan vi se 
en parallell till Foucaults (1977) teori att individer anammar strategier för att bli betraktade som 
normala och Goffmans (2001) tankar om hur den stigmatiserade införlivar majoritetssamhällets 
norm och betraktar andra med svårare stigman på samma sätt som de normala förhåller sig till 
henne. Detta eftersom dessa respondenter genom att ta avstånd från sin egen grupp har försökt 
känna sig som ”vem som helst” och på det sättet hoppas att bli sedda så av andra.   

Tre av nio är medvetna om att de av olika orsaker blivit påverkade i sitt studie- och yrkesval av 
andra på grund av handikappet. Giselas lärare gjorde det omöjligt för henne att utbilda sig till 
bagare, Isabell fick inte söka Estetisklinje för sin studie- och yrkesvägledare på centret och 
Felicia upplever att hon bland annat blivit diskriminerad vid en antagning till en teaterutbildning.. 
Utbildningsvärlden och resten av den rörelsehindrades omgivning verkar alltså, åtminstone till 
viss del, vara utrustad med samhällets grindvakter som disciplinerar och hämmar den 
rörelsehindrade och utsätter dem för diskriminering. Jag tycker mig, som sagt, se att dessa 
negativa lärare, assistenter och vissa föräldrar också utövat och ett symboliskt våld och försökt 
begränsa individernas ambitioner och valmöjligheter. Detta kan också bidra till andrafiering, och 
dålig self-efficacy. 
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5.2 Tolkning av respondenternas redogörelser 
angående ”cooling down” 

5.2.1 Har ”cooling down”- processer ägt rum? 

Jag vill börja med att klassificera de situationer som jag menar är ”cooling down” eller försök till 
”cooling down”:   

1 Om respondenten har haft en egen idé kring studie- och yrkesvalet men utsatts för brist på 
uppmuntran eller övertalningsförsök att välja andra utbildningar eller utbildningar med 
lägre krav.  

2 Om respondenten i vägledningssituationen var osäker på sitt mål och har utsatts för 
”lobbying” att välja utbildningar som tycks stereotypa för gruppen till exempel data och 
kontor eller individuella programmet. 

3 Om respondenten har undanhållits information om skolor och utbildningar.  

Märk väl att detta gäller de processer som eventuellt ägt rum i respondenternas studie- och 
yrkesvägledningssituationer. Jag menar dock att även annan personal på skolorna, föräldrar och 
strukturella faktorer kan begränsa individens ambitioner. Jag har sett exempel på detta i 
respondenternas berättelser i form av att:  

 

Ta bort en människas lust för ett område medelst att antingen sätta ribban för högt 
eller att sätta den för lågt 

 

Byggnaders konstruktion omöjliggör eller svårt begränsar möjligheterna för en 
rörelsehindrad att studera där 

 

Studiemedelssystemet är utformat på ett sätt som kräver att man har full 
arbetskapacitet (vilket alla rörelsehindrade inte har.)  

Jag menar att respondenterna i mångt och mycket utsatts för ”cooling down”-processer i mötet 
med sina studie- och yrkesvägledare under uppväxten. Det är tydligt på flera sätt och 
respondenterna är ofta medvetna om att så är fallet. Brist på uppmuntran eller att få höra att det 
önskade valet inte är godkänt är uppenbar ”cooling down” av individernas ambitioner. Det finns 
också fall där jag tycker mig se att personerna blivit utsatta för detta utan att personen är 
medveten om det. Jag vill åskådliggöra detta enligt följande. Observera att detta endast är menat 
att åskådliggöra ”cooling down”- processer från studie- och yrkesvägledare, inte från andra i 
omgivningen.  

Anton                                          Ja  Nej Typ         
Upplevelser av ”cooling down”

 

  

 

X

  

Utsatt för ”cooling down”   

 

X
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Bianca   
Upplevelser av ”cooling down”

 
X

   
Utsatt för ”cooling down” X 

  
1

  

Clara 
Upplevelser av ”cooling down”

 

X

   

Utsatt för ”cooling down” X 

  

1

  

Denise 
Upplevelser av ”cooling down”

 

?

   

Utsatt för ”cooling down” ?

    

Emil 
Upplevelser av ”cooling down”

  

X

  

Utsatt för ”cooling down” X 

  

2

  

Felicia 
Upplevelser av ”cooling down”

 

X

   

Utsatt för ”cooling down” X

  

1

  

Gisela 
Upplevelser av ”cooling down”

  

X

  

Utsatt för ”cooling down” ?

    

Hannes 
Upplevelser av ”cooling down”

 

X

   

Utsatt för ”cooling down” X

  

1

  

Isabell 
Upplevelser av ”cooling down”

 

X

   

Utsatt för ”cooling down” X

  

1

  

Jag menar att Emil utsatts för ”cooling down”- processer av typ 2 utan att vara medveten om det. 
Han fick inte ens träffa en studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet utan var utlämnad till 
sitt dåliga självförtroende. Jag har också en misstanke om att studie- och yrkesvägledaren på 
gymnasiet tyckte att datakörkortskursen var lämplig för honom i och med rörelsehindret, a la 
studie- och yrkesvägledarnas preferens för datautbildningar för denna grupp. Ett argument mot att 
han skulle ha utsatts för ”cooling down” är att han inte verkar ha haft någon eget förslag kring 
vad han skulle göra efter skolan. Man kan fråga sig hur det då kan röra sig om ”cooling down” av 
någons ambitioner? Någon skulle rent av kunna mena att det rör sig om ”pushing up” istället. 
Men för mig tycks förslaget med datakörkort så stereotypt att jag ändå vill klassificera det som 
”cooling down”. Det finns naturligtvis rörelsehindrade som brinner för att arbeta med datorer 
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men jag undrar om så är fallet med Emil. Jag baserar det på att det tog honom tre år att bli färdig 
med en utbildning som skulle ha tagit några månader. Jag vill tillägga att Emil, liksom alla mina 
andra respondenter är minst normalbegåvad.   

I Giselas fall är jag osäker på om hon blivit utsatt för ”cooling down” av studie- och 
yrkesvägledaren på gymnasiet. Man kan fråga sig varför denna, om jag uppfattat saken korrekt, 
inte uppmuntrade henne att hålla fast vid sin dröm. Med tekniska hjälpmedel och bättre lärare, 
(som inte är så begränsade i sitt tänkande utan är öppna och villiga att fundera ut innovativa 
tekniska lösningar) kan det inte varit omöjligt för henne att utbilda sig till bagare för att sedan 
arbeta som det. Istället blev det medieprogrammet med målet att bli telefonist. Det är inget fel på 
vare sig den utbildningen eller det yrket men det rör sig om så väsensskilda karriärer att jag ändå 
skulle vilja kategorisera det som ”cooling down” typ 1. Här brister dock empirin något så jag 
vågar inte ge något tvärsäkert svar.   

I de fall där respondenterna både upplever att de blivit utsatta för ”cooling down”- försök och jag 
bifaller, handlar det om, för mig, solklara processer av detta slag. Till exempel studie- och 
yrkesvägledares förbud mot att söka vissa utbildningar och dessas tendens att föreslå utbildningar 
med lägre krav än önskemålet. Då anbefalls oftast inriktningar mot kontor och datorer och i ett 
fall mot individuella programmet. Hannes ger ett exempel på hur studie- och yrkesvägledaren 
nedvärderade honom: ”Man fick säga typ vad man var intresserad av och sedan la han fram lite 
papper och broschyrer kring skolor och sådär. Det mesta var ju bara IV (individuella 
programmet, min anm.).” Man kan här ana hur vägledaren tagit på sig den grindvaktsroll Sawyer 
talar om, eftersom Hannes hade mer än godkända betyg från grundskolan. Enligt min definition 
är detta ett exempel på försök till ”cooling down” enligt typ 1 eller 2. Detta emedan studie- och 
yrkesvägledaren inte lyssnar på Hannes intressen utan enligt sin förförståelse lägger fram förslag 
om individuella programmet. Att jag tvekar mellan typ 1 och 2 har sin grund i att jag är osäker på 
hur målmedveten Hannes var i det läget.   

De andra respondenter jag här talar om är Clara, Felicia och Isabell. Clara fick veta att hon inte 
borde bli lärare och Felicia att hon inte lämpade sig som skådespelare. Det var, enligt vägledarna, 
bättre för dem att arbeta med datorer. Isabell blev rent av förbjuden av sin studie- och 
yrkesvägledare att söka till det estetiska programmet. Då de sökande i alla dessa fall har uttryckt 
andra önskemål måste det röra sig om ”cooling down”-försök typ 1. Bianca har utsatts för en 
kränkning när hon blev ifrågasatt när hon ville söka Barn- och fritidsprogrammet, men var det en 
studie och yrkesvägledare med i de ”cooling down”-försöken? Det är oklart. Hon upplever sig 
”klappad på huvudet” av en sådan på gymnasiet vilket naturligtvis inte är bra, men är det 
”cooling down”? Att visa en individ att man har väldigt låga förväntningar på dess förmåga får 
nog, menar jag, ses som bristande uppmuntran och därmed klassificerar jag behandlingen av 
Bianca som ”cooling down”-försök av typ 1.   

När det handlar om Denise har jag svårt att uttala mig om hon har blivit utsatt för processer av 
”cooling down” av sin studie- och yrkesvägledare eller inte. Att hon är missnöjd med bemötandet 
från de studie- och yrkesvägledare hon mött är obestridligt men då konkreta exempel på dessa 
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situationer saknas är det svårt att med säkerhet klassificera hennes erfarenheter som ”cooling 
down”. (Att sådan empiri saknas måste man dock skylla på mig som forskare). Däremot menar 
jag att tjänstemannen på kommunen gjorde sig skyldig till detta inför Denises gymnasieval 
(enligt typ 3). Detta eftersom han inte upplyste henne om alla de skol- och utbildningsalternativ 
som stod öppna för henne. Denne var dock, enligt uppgift, inte studie- och yrkesvägledare. 
Endast i ett fall tycker jag mig otvivelaktigt kunna se att den sökande fått ett 100 % fullgott stöd 
från studie- och yrkesvägledarna. Det är i fallet Anton som fick stöd och uppmuntran i sina 
ambitioner och bland annat hjälp med att övertyga föräldrarna om att få byta inriktning.  

Jag tycker mig inte ha sett någon tendens på att rörelsehindrets grad påverkat ”cooling downets”  
omfattning. Felicia är gående men har ändå, menar jag, utsatts för en omfattande process av detta 
slag. Hon har dock även en lättare synskada vilket också kan ha påverkat bemötandet från studie- 
och yrkesvägledare. Det går, som nämnts tidigare inte att dra några generella slutsatser från den 
här undersökningen. Det är inte otroligt att mer extensiva rörelsehinder provocerar fram 
accentuerad ”cooling down” men det finns ingen sådan tendens i det här resultatet.  

5.2.2 Konsekvenser av ”cooling down”- processerna från studie- och 
yrkesvägledarna 

Hur har detta då påverkat respondenternas liv? I vissa fall kan jag se att personerna gått emot 
vägledarnas ambitioner och valt drömutbildningen trots allt. Det är personer som jag bedömer har 
relativt god self-efficacy och som har stöd hemifrån. De som följde vägledarnas råd har alla, 
förutom Gisela, hamnat på utbildningar med lägre krav och därefter gått arbetslösa i långa 
perioder, vilket i och för sig många av de rörelsehindrade är, enligt statistiken. Här kan också 
dålig self-efficacy spela in, i kombination med svag arbetsmarknad samt att personerna inte 
brinner för området. Det man kan säga är att råden inte lett till någon direkt succé, varken för 
individen eller för samhället då de fått gå på bidrag istället för att bidra med skatt. Man kan alltså 
fråga sig vilket syfte grindvakteriet tjänat. Ingen verkar ha haft någon nytta av detta. 
      
De psykologiska konsekvenserna av de ”cooling down”- processer jag tycker mig se är antingen 
förnekelse av denna (Emil) eller att en kampvilja uppstår och att individerna tar tjuren vid hornen 
och kastar sig ”rakt in i” fördomen (till exempel Bianca och Clara). Alla de som jag bedömer 
blivit utsatta för ”cooling-down”- processer har, upplever jag, fått en törn på självförtroendet och 
en minskad tillit till omgivningen. Det gäller då funderingar över hur andra ser på en och vad 
man egentligen duger till, alltså en negativ påverkan av individens självbild och livsvärld. Jag ser 
detta som ett tydligt bidrag till andrafieringen av de här människorna. 

5.2.3 ”Cooling down”- processer från andra 

Som jag nämnt ovan har jag under arbetets gång snubblat på andra krafter som kan dämpa en 
individs ambitioner. Jag avser här, kortfattat, ge exempel även på sådana händelser då det kan 
vara bra att känna till att även de här motstånden finns.   
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Antons skådespelardrömmar underkändes av hans assistent på lågstadiet (”cooling down” 
typ 1).  

 
Ett helt kollegium engagerade sig för att Bianca inte skulle läsa den utbildning på 
gymnasiet som hon brann för (cooling down typ 1). 

 
Denises valmöjligheter begränsades av att kommunens tjänsteman inte gav henne 
information om alla valmöjligheter som stod till hennes förfogande inför gymnasievalet 
utan bara redogjorde för riksgymnasiet (cooling down typ 3).  

Dessa institutionella aktörer tycks alltså ha agerat grindvakter och har också utgjort en kraft för 
att reproducera ojämlikheterna i samhället. Även om dessa inte är vägledare vill jag ändå 
klassificera handlandet som ”cooling down” då det rör sig om auktoritetspersoner med stor 
påverkanspotential på de aktuella informanterna. Dessa har försökt begränsa respondenternas 
värld och uppmuntrat dem att göra vad de själva anser vara förnuftiga val. Därmed tycker jag att 
de lever upp till definitionen på ”cooling down”.  

Andra hämmande faktorer, som kanske inte kan klassificeras som ”cooling down” men som dock 
lett till att respondenterna inte uppnått sina mål eller att vägen dit har komplicerats, har 
tydliggjorts under rubriken 5.1.3 Möjligheter och barriärer i studie- och yrkesvalet. Bland annat 
Anton, Clara och Gisela tycks ha utsatts för sådana försvårande omständigheter. Det finns fler 
fall av sådan hämsko och detta ämne förtjänar egentligen en längre diskussion, men då 
undersökningen primärt handlar om studie- och yrkesvägledning får denna vänta till ett annat 
tillfälle.        
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6 Slutsatser 

Undersökningen visar att respondenterna i hög utsträckning utsatts för de processer jag 
kategoriserar som ”cooling down” av studie- och yrkesvägledarna under sin studietid.  

1 Om respondenten har haft en egen idé kring studie- och yrkesvalet men utsatts för brist på 
uppmuntran eller övertalningsförsök att välja andra utbildningar eller utbildningar med 
lägre krav.  

2 Om respondenten i vägledningssituationen var osäker på sitt mål och har utsatts för 
”lobbying” att välja utbildningar som tycks stereotypa för gruppen till exempel data och 
kontor eller individuella programmet. 

3 Om respondenten har undanhållits information om skolor och utbildningar.  

De har i många fall mött studie och yrkesvägledare som inte uppmuntrat de egna ambitionerna. 
Dessa har istället försökt få dem att välja utbildningar med lägre krav eller strävat efter att de ska 
välja utbildningar, som många av mina respondenter och jag tycker verkar vara studie- och 
yrkesvägledarnas slentrianmässiga val för rörelsehindrade, data och kontor. Jag tycker mig kunna 
bekräfta att dessa agerat som samhällets grindvakter. Detta har i vissa fall lett till att individerna 
bytt inriktning på karriären och två av dem som följt studie- och yrkesvägledarnas råd är idag 
arbetslösa. De som hållit fast vid sina mål har fått ett minskat förtroende för myndighetspersoner.   

Enligt läroplanen för grundskolan, Lpo94, ska studie- och yrkesvägledarna särskilt 
uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder däribland sådana med 
rörelsehinder (se kap 1.1 Val av problemområde för fullt citat). Resultatet tyder på att så inte är 
fallet idag. Istället fokuserar man, i stor utsträckning, på de svårigheter de här människorna har. 
Vägledarna verkar vilja pracka på dem de godtyckliga lösningar de själva tycker är lämpliga, 
även om den sökande har egna ambitioner. Detta grindvakteri och dessa processer av ”cooling 
down” är vad jag kan se ren diskriminering av de här människorna.   

De typer av ”cooling down”- processer från studie- och yrkesvägledare jag kan identifiera är:  

 

Bianca typ 1 

 

Clara typ 1 

 

Emil typ 2 

 

Felicia typ 1  

 

Hannes typ 1 eller 2 

 

Isabell typ 1  

Anton har inte utsatts för ”cooling down”-processer av sina studie- och yrkesvägledare. I fallen 
Denise och Gisela är resultatet osäkert.    
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Jag har även identifierat ”cooling down”- processer på andra håll i respondenternas omgivning. 
Till exempel lärare, assistenter och föräldrar kan också agera hämsko i den rörelsehindrades 
studie- och yrkesval. Dessa hinder fördelar sig sålunda:  

 
Anton typ 1  

 

Denise typ 3  

 

Felicia typ 1   

Respondenterna anser i fem fall av nio att deras studie- och yrkesval påverkats av rörelsehindret, 
tre stycken tycker inte det och det är osäkert vad en tycker. Märk väl att det handlar om studie- 
och yrkesval som ligger på en medveten nivå. Jag tycker mig se att respondenterna kan ha 
begränsat sina val på fler sätt utan att vara medvetna om det i enighet med Bandura (1997), Betz 
(1981), Gottfredson (1996), Foucault (1977), Hacket (1992), Morén Sjöholm (1994 och 1996) 
med fleras teorier.   

Flera av de intervjuade arbetar eller har arbetat inom handikapprörelsen. Detta räknar de dock 
inte som en anpassning utan som ett rent engagemang. Denise påpekar dock, och jag är beredd att 
hålla med henne om att det karriärvalet är ett effektivt sätt att slippa fördomar i arbetslivet. I vissa 
av de andra fallen har anpassningen inneburit en omställning av studie- och yrkesambitionerna 
som individerna är medvetna om. Till exempel har Anton i mångt och mycket valt bort högre 
studier för att undvika ”CSN-fällan”, Felicias skådespelardrömmar har kommit på skam och 
Gisela har övergett sina planer på att bli bagare på grund av bristande uppmuntran. Detta menar 
jag beror på sociala skäl, inte fysiska. Om CSN ändrade sina regler så att dessa till exempel tillät 
en långsammare återbetalningstakt skulle personer som Anton inte behöva dra sig för högre 
studier. Att Felicia har blivit hindrad i sina ambitioner handlar om att omgivningen inte känt sig 
redo för handikappade skådespelare. Den begränsningen ligger alltså inte i henne utan hos andra.   

Giselas lärare övertygade henne på ett effektivt sätt om att hon inte kan arbeta som bagare. Om 
detta vill jag säga att det 2007 rimligen borde finnas tekniska hjälpmedel som kan underlätta 
arbetet i ett bageri för en rullstolsburen. Om det inte finns kan det inte vara omöjligt att ta fram 
sådana. Det är för mig tydligt att dessa tre diskriminerats. Det handlar om vilja och ambition från 
samhälle och omgivning. Det finns naturligtvis vissa fysiska begränsningar som kan påverka vad 
en människa orkar med och detta kan kringskära en individs studie- och yrkesval. Isabell orkar 
till exempel inte stå någon längre period, men jag anser ändå att med stöd och hjälp kan denna 
barriär minskas rejält. Med assistans och tekniska hjälpmedel skulle Isabell kanske få större 
valmöjligheter. Det handlar även här om en vilja från samhälle och omgivning. Här kan det 
eventuellt finnas en brist i hur man bedömer mänskliga värden och rättigheter.   

Sju av respondenterna riktar kritik mot de studie- och yrkesvägledningssituationer de mött under 
åren. Dessa sju har alla, även om några av dem också haft vissa positiva erfarenheter, upplevt att 
de blivit kränkta, sedda som en kategori och utsatta för processer som jag tolkar som ”cooling 
down”. Det är troligt att dessa studie- och yrkesvägledare iklätt sig rollen som samhällets 
grindvakt. De som enbart är nöjda med kontakterna upplever att de blivit sedda som individer och 
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fått stöd för sina ambitioner. De som är otillfredsställda med studie- och yrkesvägledningen 
verkar ha stött på vägledare som har en syn på de rörelsehindrade enligt den individuella, 
medicinska, handikappmodellen. De som är belåtna har då istället mött vägledare som är 
inspirerade av den sociala modellen. Här tycker jag mig se att anordnarna av studie- och 
yrkesvägledarutbildningarna har ett ansvar att implementera en modernare syn på rörelsehindrade 
i utbildningen. Vägledarna måste förstå att det är omgivningen som gör en människa 
handikappad inte kvaliteter som individen själv besitter. Däremot håller jag med Morén Sjöholm 
(1996) om att rörelsehindrade kan utveckla en handikappande självbild beroende på 
omgivningens bemötande och strukturella barriärer (till exempel brist på assistans och/eller 
tekniska hjälpmedel och icke anpassade byggnader/kommunikationsmedel). Kanske kan man se 
det så här:   

Omgivningens begränsande bemötande + Strukturella barriärer =Handikappande självbild  

Denna självbild kan, i sin tur, i kombination med de två andra, vara det som utgör handikappet. 
Ett förslag på en ny definition på handikapp kan kanske vara:   

Omgivningens begränsande bemötande + Strukturella barriärer + Handikappande självbild = 
Handikapp  

Det är av största vikt att studie- och yrkesvägledarna i framtiden inte utgör en del av 
”Omgivningens begränsande bemötande” utan kan utgöra en tillgång för att bryta de krafter som 
skapar ett handikapp.   

Sammanfattningsvis kan man säga att rörelsehindrade kan under uppväxten ha blivit utsatta för 
andrafiering och mycket tyder på att det finns risk för dålig self-efficacy och en negativ, 
handikappande självbild. Studie- och yrkesvägledarna måste alltså vara beredda på att de här 
individerna kan behöva extra stöd   

... i att utforska, artikulera och utveckla sina intressen och möjligheter samt sin kunskap om sig själv i 

relation till samhälle, utbildning, yrke och arbetsliv.  (Lärarhögskolans programkatalog höstterminen 2007)    

Detta för att individen ska kunna fatta beslut om studie- och yrkesval som stämmer överens med 
hans eller hennes fulla potential.   

Min hypotes att respondenterna anpassat sina studie- och yrkesval efter omgivningens 
uppfattning om vad som är lämpligt för dem och att de utsatts för cooling down i sina studie- och 
yrkesvalssituationer, tycker jag i mångt och mycket, har bekräftats. 
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7 Diskussion 

Nedan diskuteras resultat, metod och behov av framtida forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
Vad har resultatet att lära ut? Undersökningen är liten och det går inte att säga att slutsatserna går 
att applicera generellt. Det man dock kan säga är att flera av mina respondenter har blivit illa 
behandlade i mötet med studie- och yrkesvägledare. Det kan vara så att detta är ett vanligt 
problem och det är i så fall allvarligt. Alla människor har rätt att bemötas på ett neutralt sätt, att 
bli sedda som individer och att få stöd och hjälp med att se vad just de kan göra för att uppnå sin 
fulla potential. Detta oavsett om man är svart eller vit, man eller kvinna, gåendes eller rullandes. 
Studie- och yrkesvägledarna ska stödja elevernas personliga utveckling och hjälpa dem 
förverkliga sina drömmar. Många av mina respondenter har erfarenheter av att så inte är fallet 
idag. De menar också att många rörelsehindrade mår dåligt, de känner sig osynliggjorda och har 
dåligt självförtroende. Desto viktigare då att studie- och yrkesvägledaren stöttar och uppmuntrar 
individen både för dennes egen skull och för att vi ska kunna ändra statistiken när det gäller 
rörelsehindrades studier, arbete och ekonomi. Hindren sitter oftast inte i kroppen utan i 
individens föreställningar om sig själv, omgivningens fördomar och brist på insikt och i form av 
materiella barriärer som brist på anpassning av byggnader etc. Det handlar om mänskliga 
rättigheter och det är dags att vi sätter ljuset på att dessa kanske inte alltid efterlevs idag när det 
gäller de rörelsehindrade.   

Man kan fråga sig varför en del av vägledarna agerat på detta sätt? Studie- och yrkesvägledarna 
verkar, såsom jag ser det, utan att vara medvetna om det, tagit på sig den grindvaktsroll Sawyer 
(2006) talar om, kanske med undanflykten att de bedriver medicinsk SYV. De menar säkert att de 
har goda avsikter och vill skydda personerna från besvikelser men det kan rimligtvis inte vara 
upp till dem att bestämma om det. Rörelsehindrade har som alla andra människor rätt att fatta 
beslut om sin egen framtid, oavsett om det beslutet faller omgivningen på läppen eller ej.   

Här tror jag att det är viktigt att studie- och yrkesvägledarna (och övrig skolpersonal) tar till sig 
en annan syn på dessa individer. Det gäller att de lämnar synen på rörelsehindrade som viljelösa 
offer, som det är synd om och som inte kan klara saker lika bra som andra. Det är dags att de får 
inlemma den sociala handikappmodellen i sitt medvetande och i sin verksamhet. Detta för att 
även de här personerna ska få det stöd och den uppmuntran som alla människor förtjänar i sitt 
studie- och yrkesval. Det behöver egentligen inte vara konstigare att sitta i rullstol än att bära 
glasögon. Båda två är hjälpmedel men det ena räknas idag som stigmatiserande, det andra inte. 
Det handlar om att inte göra någon eller något konstigare än det är. Jag tycker mig se hur en del 
av vägledarna bidrar till andrafieringen av respondenterna vilket för med sig ett utanförskap som 
påverkar deras livskvalitet. Vägledarna har, så som jag ser det, behandlat individerna utifrån ett 
”von oben” perspektiv där de ser sig som experter på de sökandes liv. Jag upplever detta som 
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extra allvarligt då, som Anton poängterar, rörelsehindrade barn och deras föräldrar ofta är vana 
från vården att göra som de blir tillsagda. Det behöver studie- och yrkesvägledare vara medvetna 
om. De mentala hindren med stigmatisering etc. menar jag kan utgöra en större barriär än de rent 
fysiska, medicinska hindren. Studie- och yrkesvägledarna måste alltså anstränga sig extra för att 
hitta den rörelsehindrade individens vilja, ambition och drivkraft. Idag verkar förhållandena i 
mångt och mycket, som undersökningen visar, vara tvärtom. Jag tror också att det handlar om att 
medvetandegöra studie- och yrkesvägledarna om de fördomar som de, liksom alla andra, bär runt 
på och om att det finns en risk att de behandlar sina rörelsehindrade sökanden därefter. Jag 
hoppas att den här uppsatsen kan bidra till den processen. En idé, som också Sawyer (2006) 
framhåller, är att vägledarna i framtiden endast bör ha i uppdrag att arbeta utifrån en stödjande 
princip. Deras uppgift ska då enbart vara att hjälpa en individ att finna sin dröm och att ge 
henne/honom de verktyg som behövs för att hålla fast vid den. Idag har studie- och 
yrkesvägledarna en dubbel roll i och med att de också har statens uppdrag att tillgodose 
arbetsmarknadens behov menar Sawyer (2006). Jag anser även att man bör se över föreskriften 
om medicinsk SYV och eventuellt arbeta om instruktionerna då detta riskerar att lätt bli ett 
moment av ”cooling down”.  

Är det till och med så att en del av de erfarenheter respondenterna beskriver kan klassificeras som 
olagliga? Jag vill hävda det. Här följer några exempel på trakasserier: Giselas lärare gjorde det 
omöjligt för henne att utbilda sig till bagare. De satte käppar i hjulen för hennes ambitioner 
genom att både understimulera henne samt att ge henne uppgifter som det utan tekniska 
hjälpmedel var omöjligt för henne att utföra. Detta bar med sig att hon övergav sin dröm och har 
bytt inriktning på sitt liv. Lärarna har genom sitt agerande kränkt Gisela eftersom de inte anpassat 
undervisningen efter hennes behov. Ett till exempel på detta kan vara Biancas upplevelse av att 
bli klappat på huvudet av studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet. Några andra fall kan vara att 
Isabell inte fick söka Estetisklinje för sin studie- och yrkesvägledare på centret och Felicias 
erfarenheter av att hon bland annat blivit utsatt för påtryckningar att inte välja media- och 
estetiska programmen av föräldrar, assistenter och studie- och yrkesvägledare. Även det svar hon 
fick av en lärare när hon ville sjunga på en skolavslutning bör kunna vara ett exempel på detta ( 
”… om du gör det här då kommer folk att garva åt dig” ). Alla dessa händelser, menar jag, med 
stöd av Sahlin (2004), kan klassificeras som trakasserier då respondenterna kränkts verbalt och 
integritetsmässigt på grund av rörelsehindret. En sådan kränkning kan vara straffbar om den har 
en viss varaktighet och inte är av för lindrig art.   

Många av respondenterna tar upp otillgängligheten i samhället som ett problem, bland annat har 
dåligt anpassade utbildningslokaler utgjort en begränsande faktor för många av respondenterna. 
Trösklar och trappor är till exempel oöverstigliga hinder att ta sig över om man sitter i permobil.  
Clara, Denise och Felicia har fått sina studier komplicerade av dåligt anpassade skolor/högskolor. 
Detta är, hävdar Sahlin (2006), ett exempel på strukturell diskriminering, men enligt honom finns 
inget absolut juridiskt krav på att utbildningsanordnarna måste anpassa sina lokaler. Bland annat 
kostnader och kulturella byggnadsvärden värderas högre än mänskliga rättigheter (min 
anmärkning).   
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Det finns fler samhälliga faktorer som kan begränsa studie- och därmed också yrkesvalet, 
exempelvis Anton har drabbats av ett inte anpassat studiemedelssystem som har bidragit till att 
han begränsat utbildningsdrömmarna. Detta kan identifieras som indirekt diskriminering då CSN 
tillämpar en referensnorm som kan framstå som neutral (det är lika för alla) men som i praktiken 
missgynnar skyddspersonen. Inte heller förbudet mot denna typ av diskriminering är absolut då 
det går att undgå ansvar genom att visa att referensnormen är sakligt motiverad.  

De valda teorierna i kapitel 2.2 Forskningsanknytning tycker jag väl belyser mina 
forskningsfrågor. Det skulle säkert finnas fler synvinklar att åskådliggöra ämnet ur. Till exempel 
har jag valt att inte alls se på frågan ut ett genus- eller klassperspektiv. Därmed inte sagt det inte 
vore intressant att göra det, men det var inte syftet för den här undersökningen. Respondenternas 
svar har som regel varit konkreta och det har utan svårigheter gått att göra jämförelser med de 
teorier jag valt ut. I vissa fall har svaren dock varit tvetydiga men jag tycker mig då ofta kunna se 
hur det ligger missförstånd bakom svaren eller att det finns en osäkerhet hos personen.  

När det gäller andra studier om rörelsehindrade i studie- och yrkesvalet har jag lagt åtskillig tid 
på att finna sådana men misslyckats. Med det vill jag inte ha sagt att det omöjligen kan finnas 
sådana, bara att jag inte kunnat upptäcka några. Om det är så att det inte finns annan forskning på 
området blir den här undersökningen med sitt oroväckande resultat desto viktigare. Det är 
beklämmande att de rörelsehindrades predikament i studie- och yrkesvägledningssituationen 
tidigare tycks ha väckt så lite uppmärksamhet från forskarsamhället. Andra minoritetsgrupper 
väcker större intresse. Man kan fråga sig varför. Är inte alla människor lika mycket värda? Det 
rör sig ändå om 6,4 % av Sveriges befolkning vilket är fler än det finns till exempel 
vänsterpartister i riket idag (enligt riksdagsvalet 2006). Man kan tycka att frågan borde väcka 
intresse både från forskningen och från politiskt håll då de rörelsehindrade utgör en stor del av 
den arbetslösa befolkningen. Jag tror att det kan vara så att den här gruppen är så lågt värderad i 
det kollektiva medvetandet att den glöms bort, både i forskningen och i den allmänna debatten. 
Samtidigt är de rörelsehindrade själva dåliga på att göra sin röst hörd. Här krävs det en 
ansträngning från båda håll. De rörelsehindrade måste bli mer aktiva i sin egen kamp samtidigt 
som samhällets alla medlemmar måste ändra sin syn på dessa. Att de rörelsehindrades kamp förs 
så i det tysta kan bland annat ha att göra med den handikappande självbild Morén Sjöholm (1996) 
talar om. Det är dock viktigt att understryka att det knappast är de förtrycktas eget fel att de 
diskrimineras utan de dominantas. 

7.2 Metoddiskussion 
Då undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer har jag haft ett rikt material 
att ösa ur. Jag tycker mig därför ha fått en genuin förståelse för individerna och deras situation. 
Metoden gav mig möjlighet att ställa följdfrågor och vid behov be dem fördjupa sina svar. Jag 
kan dock i efterhand se tillfällen då jag borde ha fått fram mer om enskilda teman. Det är dock 
lätt att vara efterklok då mönster och förhållanden framstår i en annan dager vid analysen. Det 
hade kunnat vara fruktbart för undersökningen om respondenterna före intervjusituationerna fått 
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fylla i en enkät med fasta svarsalternativ. Detta hade gett mig en större förståelse, inför intervjun, 
för personens belägenhet och en större chans att förbereda mig. Kanske hade materialet blivit än 
mer heltäckande då?  

Metoden var mycket tidskrävande, inte minst vid transkriberingen och då det även visade sig vara 
svårt att finna respondenter blev arbetet rejält försenat. Detta var dock svårt att påverka. Den 
brådska som i viss form uppstod tycker jag dock inte påverkat undersökningens kvalitet på något 
menligt sätt. Analysmetoderna tycker jag på ett effektivt sätt hjälpte mig ta fram kärnan i empirin. 
Jag var förtrogen med både meningskoncentrering och dikotomi sedan tidigare och kände mig 
trygg med deras träffsäkerhet. Att de båda resultaten överensstämmer tyder på att undersökningen 
har god reliabilitet. 

7.3 Diskussion om framtiden 
Det går inte att generalisera utifrån undersökningens resultat då den är så liten och det är inte 
heller dess syfte. Det man dock kan säga är att för de här specifika personerna har det i flera fall 
pågått en diskriminering och jag menar att det inte är otroligt att det är sker i hög utsträckning. 
För att verifiera detta krävs dock mer forskning. Det är inte svårt att hitta frågor som det vore 
intressant att forska vidare kring, särskilt som det inte verkar vara så mycket forskning gjord om 
rörelsehindrade i studie- och yrkesvalet. Exempel på dessa kan vara att:  

 

Göra en större och generaliserbar undersökning om rörelsehindrade i studie- och 
yrkesvalet 

 

Undersöka om rörelsehindrets grad trappar upp omfattningen av ”cooling down”- 
processer 

 

Titta vidare på rörelsehindrades self-efficacy i kombination med ”Social Cognitative 
Career Theory”. Om etnicitet kan påverka detta håller jag det för troligt att även 
rörelsehinder gör det och jag tycker att jag kan finna indicier på detta i min undersökning 

 

Djupare undersöka hur skapandet av avvikelse påverkar studie- och yrkesval hos den här 
gruppen 

 

Som jag kort nämnde under Resultatdiskussion, undersöka ämnet ur ett genusperspektiv 

 

Samt genom ett klassperspektiv 

 

Intervjua föräldrar till rörelsehindrade och se hur de resonerar kring barnens studie- och 
yrkesval 

 

Ta reda på vad studie- och yrkesvägledarna tänker kring ämnet och att bl.a. göra en 
diskursanalys på deras uttalanden 

 

Undersöka hur lärarna vid studie- och yrkesvägledarprogrammen ser på rörelsehindrades 
studie- och yrkesval och bl.a. göra en diskursanalys på deras uttalanden. 

 

Granska hur studie- och yrkesvägledarprogrammet är utformat och utreda hur det kan 
förbättras med tanke på vägledning för rörelsehindrade 

 

Undersöka vilka andra faktorer som kan leda till ”cooling down” av rörelsehindrades 
studie- och yrkesval.  
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Kartlägga Sveriges universitet och högskolors tillgänglighet för rörelsehindrade och 
undersöka hur denna kan förbättras 

 
Göra undersökningar på fler grupper funktionshindrade för att se om de blir utsatta för 
cooling down.   

Det finns även anknytande ämnen som det behövs mer kunskap om:  

 

Hur påverkar andrafiering och dålig self-efficacy individens möjligheter till goda betyg 

 

Utröna om homo-, bi- och transsexuella utsätts för cooling down eller på andra sätt 
anpassar sig i studie- och yrkesvalet. 

 

Se om rörelsehindrades ambitioner utsätts för cooling down inom fler områden än vid 
studie- och yrkesvalet t.ex. vid familjebildande, fritidssysselsättningar o.s.v.  

 

Titta närmare på vilken bild media förmedlar kring ämnet kompletterat med vad media 
kan göra för att förbättra läget 

 

Göra en undersökning om vad Sveriges lärarkår och annan skolpersonal har för attityder 
gentemot rörelsehindrade               
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuguide  

 

Jag berättar om mig själv och uppsatsen 

 

Ålder? 

 

Yrkesarbetar du? I så fall med vad 

 

Studerar du? I så fall vad? 

 

Vad har du gjort efter grundskolan? 

 

När fick du ditt rörelsehinder? 

 

Hur tycker du att det var att gå i skolan?  

 

Hur mycket var du i kontakt med studie och yrkesvägledarna? 

 

Hur upplevde du prao och studiebesök 

 

Hur upplevde du kontakten?  

 

Upplever du att du blev påverkad i ditt studie- och yrkesval pga. ditt rörelsehinder? Av 
dina föräldrar? Studie och yrkesvägledaren? Andra? 

 

Behöver rörelsehindrade extra stöd i studie och yrkesvalet? 

 

Upplever du att ditt rörelsehinder påverkat ditt studie- och yrkesval? 

 

Har du stött på hinder i ditt studie- och yrkesval? I så fall vilka? 

 

Har du stött på fördomar i studie- och yrkesvalet? 

 

Hur skulle eventuella fördomar kunna minskas?? 

 

Tror du att det är vanligt att rörelsehindrade styrs av andra i studie- och yrkesvalet? 

 

Hade du någon rörelsehindrad förebild när du växte upp? 

 

Hur har det påverkat ditt studie- och yrkesval? 

 

Vem pratade du med när du växte upp om din framtida karriär?  

 

Vad ville du bli när du blev stor ( 7år 13 år 16 år?)  

 

Blev du det? 

 

Om inte, vad hindrade det? Hade det med rörelsehindret att göra? 

 

Känner du att du brutit mot omgivningens förväntningar i ditt studie- och yrkesval. 

 

Kan rörelsehindrade arbeta med och/eller studera allt? 

 

Om inte, vad är inte lämpligt? 

 

Hur skulle man kunna lösa det?  

 

Tycker du att samhället förmedlar att rörelsehindrade duger? 

 

Har du någon gång känt dig otillräcklig på grund av ditt rörelsehinder? 

 

 Vad är det mest positiva med att ha ett rörelsehinder? 

 

Vad är det mest negativa? 

 

Har du något att tillägga? 

 

Är det något du vill fråga om? 

 

Är det något du tycker är extra viktigt att jag betonar i min uppsats? 



  
Bilaga 2 
Introduktionsbrev  

Hej!  

Mitt namn är Elisabet Björkman och jag studerar studie- och yrkesvägledning på D-nivå 
vid Lärarhögskolan i Stockholm. Jag planerar att under våren genomföra en undersökning 
om rörelsehindrades studie- och yrkesval som ska resultera i en magisteruppsats. Jag söker 
nu respondenter. Jag önskar att dessa ska  

 

vara myndiga  

 

inte över 35   

 

ha haft sitt rörelsehinder under uppväxten 

 

kunna kommunicera utan hjälpmedel 

 

vara bosatta i Stockholmsområdet  

Jag vore mycket tacksam om ni ville hjälpa mig komma i kontakt med frivilliga personer 
som stämmer in på dessa kriterier. De intervjuade garanteras full anonymitet. Intervjun 
beräknas ta cirka en timme och äger rum på den plats som är lämpligast för respondenten. 
Jag tror och hoppas att uppsatsen ska kunna leda till att rörelsehindrades behov bättre 
tillvaratas i studie- och yrkesvägledningen.   

Jag vill tillägga att jag själv har ett rörelsehinder.  

Bästa hälsningar,  

Elisabet Björkman  
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