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 Strukturfunkis

 Doktorand i etnologi och genusvetenskap vid Ubmejen universitiähta

 Skribent

 Aktivist av nöd



 Vad är funktiosnmaktodningen?

 Vad kan berättas i den?

 Vad betyder det?

 Kort sagt; vad händer när sådana som mig läser och skriver 



 Handlar om möjligheter och omöjligheter

 Handlar om relationen mellan individ och vardagsliv och struktur, politik och 
byråkrati

 Handlar om vad en kan föreställa sig och vad en inte kan föreställa sig 



 Berättelser från vardagslivet

 Berättelser om det möjliga och det omöjliga

 Utopiska berättelser

 Berättelser mellan generationer av personer med normbrytande funktionalitet



 Att skapa sammanhang

 Att skapa och förmedla identitet

 Att förhålla sig till och bearbeta sin kultur – vad är det här för:

 Tid 

 Plats



”Den som talar får beskriva världen”

- Kristian Lundberg





Ett samhällsystem uppbyggt på normer om funktionsfullkomlighet där personer 
som kan följa normen får fördelar och den som bryter mot normen får nackdelar



• Funktionsmaktordningen gör att vi kategoriserar vissa typer av kroppar 

och funktionaliteter som avvikande. 

• Funktionalitet får betydelse genom samhällets kategorisering.

• Funktionalitet som skillnadsgörande kategori är en social konstruktion 

bland andra  – till exempel genus och etnicitet 



 Rörelsefrihet

 Integritet

 Tillgång till information 

 Representation 



Personer med normbrytande funktionalitet diskrimineras via ett 

strukturellt förtryck som reglerar tillgång till samhälle och 

medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Det syns i samhälleliga bilder och idéer:

”Vad roligt att du är här!” – Var skulle jag annars vara?

”Vad modig du är” – Varför tycker du det?



 I samhällsplanering och arkitektur

 I tillgång till media och kultur

 I skolor och arbetsliv

 I juridik och policys

 I bemötande och attityder 



 Vem syns var?

 Vem syns hur?

 Vem gör vad?



En person med funktionsnedsättning kan betala samma
pris för en vara på marknaden , men får inte sällan ut mindre av den

i jämförelse med en icke-funktionsnedsatt person 

- Amartaya Sen 



 Plånbokens 

 Osynlighetens

 Exotifieringens

 Passiviseringens 

 Frustrationens



Throwback:  

Den gången jag blev ombedd att skriva en feministisk text om utopier och skrev om att 
det skulle vara härligt att kunna använda mig av kollektivtrafiken i de städer där jag 

bott. Och redaktören skrev tillbaka och menade att jag skulle skriva mer utopiskt, detta 
var ju vardagliga saker.



”Den tidningsförsäljande krymplingen som luktade as….”

- Mina drömmars stad, Pers Anders Fogelström 



Jens Ahlbom, Gölin Folkesson 



”Jag skriver fram oss, jag skriver tyngd i vår värld, denna fjärilslätta värld av 

vansinne och vanmakt”

- Kristian Lundberg



 Föreställa sig något annat

 Skriva fram det som är



”The disabled writer turns the page into a mirror

reflecting the reader’s own mortality

their fears

nightmares

the I couldn’t live like that”

- Stairs and whispers



 Måste en bara skriva glada historier?

 Vilka historier blir begripliga?

 Vilka historier blir lästa?

 Vilka historier saknas?



"Hillenbrand was able to write her way into cultural validity, although she remained a 
physical invalid. I can't count the number of times people asked me, in the wake of her

success, when I was going to write a bestseller. As if that would be the ultimate 
achievement, the perfect solution to my bodily failures, to write something that Oprah 

Winfrey might pick for her book club”

- Ellen, Samuels



 Vem får tillgång till berättelser?

 Vems berättelser tillgängliggörs?

 Det är frågor om makt och resurser!



I am not one of the physically challenged-
I’m a sock in the eye with gnarled fist

I’m a French kiss with cleft tongue
I’m orthopedic shoes sewn on a last of your fears

I am not one of the differently abled-
I’m an epitaph for a million imperfect babies left untreated

I’m an ikon carved from bones in a mass grave at Tiergarten, Germany
I’m withered legs hidden with a blanket

I am not one of the able disabled-
I’m a black panther with green eyes and scars like a picket fence

I’m pink lace panties teasing a stub of milk white thigh
I’m the Evil Eye

I’m the first cell divided
I’m mud that talks
I’m Eve I’m Kali

I’m The Mountain That Never Moves
I’ve been forever I’ll be here forever

I’m the Gimp
I’m the Cripple

I’m the Crazy Lady


