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Denna avhandling vänder sig till forskning,  till kommunala
verksamheter och till unga vuxna som har intellektuell
funktionsnedsättning.  
   Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning beskriver att
de upplever svårigheter att  ta del av aktiviteter som sker under fritiden
och  att de upplever svårigheter att få inflytande som
samhällsmedborgare. Detta samtidigt som deltagande i  kommunala
medborgardialoger, allmänna val  och föreningsverksamhet vanligtvis
förväntas ske under fritiden.
   Avhandlingen diskuterar behovet av specialpedagogisk kunskap i
samhällets sociala arenor och demokratiska processer. Genom ökad
kunskap kan en förskjutning ske från att fokus riktas mot bristande
kunskaper och förmågor hos unga vuxna som har intellektuell
funktionsnedsättning, till att fokus riktas mot omgivningens bristande
kunskap och normativa idéer. 
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Abstract
Influence and participation of young adults who have an intellectual disability, in the local community's
social arenas and democratic processes.

To achieve citizenship, all citizens need to be able to make their voices heard. Policy and practice in the welfare society
stress that all citizens should be included, but in reality, young adults who have intellectual disabilities (ID) are often
excluded. The overall aim of the thesis was to study how young adults who have ID acquired citizenship. The specific
aims were also to study how young adults who have ID experienced influence and participation in a municipality's leisure
activities, cultural activities, and democratic processes.

The theories used were theories of citizenship, participation, and situated learning.
The study was conducted as participatory action research by seven co-researchers and staff. The action Influence Café

was organized as a meeting place on three occasions. To support dialogues with the co-researchers, the method Talking
Mats was used during the individual interviews, while during the focus group interviews, photographs were used. The
co-researchers were seven young adults aged between 16 to 30 years of age who have ID. Five staff from the municipal
organization constituted a project group. The co-researchers took part in two single interviews each, three focus group
interviews, and three actions. The staff from the municipality took part in a focus group interview and a survey. Field notes
were taken during the action process.

The results showed that young adults who have ID experienced exclusion in leisure, culture, and democracy activities
and had difficulties gaining influence as citizens. When staff from the municipality were given a method and the opportunity
to reflect on involving young adults who have ID in decision making, a change in their attitudes towards a more inclusive
direction could be achieved. Conversely, when young adults who have ID were allowed to express their thoughts, they
experienced a sense of impact on the organization in the municipality. The results indicate that a shift needs to take place,
away from the lack of knowledge and abilities of young adults who have ID, towards the knowledge deficits and normative
beliefs of those around them. A conclusion that can be drawn from the study is that empowerment and the ability to influence
society can be created if young adults who have ID are made visible and begin to be seen as a resource; and thereby they
can be allowed to take their place as citizens.

Young adults who have ID can participate as co-researchers if the right adaptations are made. To enable influence and
participation for young adults who have ID in leisure, cultural, and democracy activities, staff need to have knowledge
about prevailing norms, ID, and how an adaptation of activities can take place. The Influence Café method can contribute
to increased influence and increased participation in municipal activities for young adults who have ID. The Talking Mats
can be used as a method for interviews, but adaptations of the method need to be made based on the design of the study. In
future research, more studies need to be based on the theory of situated learning where young adults who have an ID get
the opportunity to cooperate with staff in focus on adaptation and knowledge building.
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Förord 

Att skriva en avhandling kan inte göras på egen hand! Det är ett arbete som görs i gemenskap med andra 

och som kräver stöd av många – av kollegor, av familj och av vänner.  

Först vill jag av hela mitt hjärta tacka alla medforskare som deltagit i avhandlingsarbetet. Utan er 

medforskare hade denna avhandling inte varit möjlig att genomföra. Ert engagemang i studien och att ni 

frikostigt delat med er av hur ni upplever ert samhällsdeltagande har, förutom alla viktiga data, gett mig 

energi och glädje till att skriva denna avhandling. 

Ett stort tack till mina handledare, professor Jenny Wilder och professor Mara Westling Allodi vid 

Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Ert stöd har varit ovärderligt. Jag har 

verkligen uppskattat vårt samarbete. Er omsorg om mig och om min avhandlings framväxt har gjort min 

doktorandtid till en av de roligaste och den mest givande perioden i mitt liv. 

Tack till alla läsare som varit med och bidragit till framväxten av avhandlingens text. Tack till Mimmi 

Waermö och Patrik Arvidsson som var läsare på 50 %-seminariet när denna avhandling fortfarande var 

tänkt att bli en Licentiat examen. Tack till Simo Vehmas och Anita Gjermestad som var läsare på 75 %-

seminariet och tack till Joacim Ramberg och Veronica Lövgren som var läsare på 90 %-seminariet. Era 

råd och förslag på utveckling av denna avhandling har varit ovärderliga. Era råd och ert engagemang har 

även varit otroligt givande och har gett mig kraft att fortsätta skriva. 

Tack även till er doktorander och seniora forskare från institutionen som engagerat er i min text på flera 

textseminarier som anordnas för oss doktorander. Att få diskutera texter i ett tidigt skede har varit väldigt 

värdefullt.  

Stort tack till Fia Andersson och hela aktionsforskningsnätverket vid Specialpedagogiska institutionen. 

Tack för att ni har skolat in mig i aktionsforskningens värld och diskuterat med mig hur aktionsforskning 

kan genomföras. Jag är väldigt tacksam för alla givande samtal vi haft.  

Att jag kommer från en icke-akademisk bakgrund har inneburit vissa utmaningar med att försöka förstå 

och navigera i den akademiska världen. Ett stort tack till ALLA kollegor och till ledningen på 

Specialpedagogiska institutionen som med er värme och välkomnande sätt skolat in mig i den akademiska 

världen. Utan allt småprat och alla fikaträffar hade denna avhandling varit betydligt svårare att genomföra. 

Tack till er kursansvariga som skolat in mig som seminarielärare och anlitat mig som föreläsare. Jag har 

verkligen uppskattat ert förtroende att få undervisa tillsammans med er. 

Som doktorand behöver man vänner som förstår doktorandlivets skiftningar. Tack till Malin 

Lönnerblad, Åsa Lyrberg, Ulf Jederlund och Lisa Fohlin för alla samtal och det extra stöd ni gett mig 

genom att stötta upp på seminarier och lugna mina nerver med små firanden. Tack till Anna-Lena 

Andersson för att du stöttat med vänskap, tips och råd. Jag har verkligen uppskattat att ni delat 

doktorandlivet och dess roliga och jobbiga sidor med mig. Tack till doktorandkollegorna Linn Johnels och 

Sofia Wallin för att ni tog er tid att läsa igenom och komma med förbättringsförslag på den lättlästa 

avhandlingen.  

Denna avhandling har lett till att många människor utanför akademin har blivit viktiga för 

genomförandet av studien. Tack till Oliwer Karlsson vars inspirerande föredrag en gång i tiden inspirerade 

mig att använda mig av metoden inflytandecafé som aktion. Jag har verkligen uppskattat din vänskap och 

alla givande samtal vi haft om hur man bygger demokrati i Sverige idag. 

Stort tack till alla kollegor, ledning och politiker inom den kommun där aktionsforskningsprocessen 

genomfördes. Ert stöd och er vilja att ingå i genomförandet av aktionsforskningsprocessen och bistå mig 

med organisatoriska, ekonomiska och praktiska resurser och er egen värdefulla arbetstid är jag ofantligt 

tacksam för. 

Familj och vänner är viktiga i processen att skriva en avhandling. Tack och en stor kram till min familj 

och alla mina vänner som hållit mig medveten om vad som är viktigast här i livet – att kunna umgås och 

följa varandra genom livet trots att vi alla valt så olika livsvägar och intresseområden. Till Tuva, Noel och 

Felicia vill jag säga: var stolt över dig själv och den unika individen just du är, tro på dig själv och kom 

ihåg att du kan bli precis vad du vill! Jag kommer alltid vara ofantligt stolt över er alla tre! 
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Två speciella tack riktas till mina äldsta vänner. Först och främst Anki (Angelika Blom Algerbo), min 

barndomsvän sedan sex års ålder. Tack för korrläsning av ansökan till doktorandtjänsten och för alla 

dagliga telefonsamtal. Du har peppat mig och delat glädje och frustration genom hela doktorandtiden, ja – 

genom hela mitt liv. Tack även till vännen Peter Andersson för att du tecknat bilden på avhandlingens 

framsida och för att du funnits i mitt liv sedan årkurs 7. (Bilden är tecknad från ett foto som togs av ett 

armband som en av medforskarna tillverkade på inflytandecaféet). 

När jag en dag tänker tillbaka på denna tid som doktorand kommer jag att tänka på skogspromenader. 

Det är skogspromenaderna som har rensat min hjärna och låtit pusselbitarna falla på plats. Så jag avslutar 

mitt tack med ett tack till min lurviga kollega. Tack för att du tålmodigt lyssnat på etiska, metodologiska 

och teoretiska dilemman samtidigt som kilometer efter kilometer har avverkats i tallskogen. Att kunna 

växla fokus från avhandlingens dilemman till att fokusera på enklare ting såsom en golden retrievers glädje 

över att rulla i lerpölar har starkt bidragit till att jag uppskattat och mått bra under hela min doktorandtid.  

Med viss separationsångest från min doktorandtid, mina handledare och kollegor ser jag nu med 

spänning fram emot vad framtiden har att erbjuda. 
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Introduktion 

Titeln för denna avhandling är ”Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning, i lokalsamhällets sociala arenor och demokratiska processer”.  

Intresset för forskningsområdet kommer från min egen bakgrund av att på olika sätt under mitt yrkesliv 

har arbetat för att möjliggöra aktiv fritid för personer som har en funktionsnedsättning inom olika 

kommunala verksamheter. Mitt yrkesliv startade med att jag som 17-åring fick anställning på en förskola 

som elevassistent för en pojke som hade Downs syndrom. Den pojken kom att göra ett stort avtryck i mitt 

liv. Som helt outbildad elevassistent lärde pojken mig grunden i tydliggörande pedagogik och svårigheten 

med att få ta del i fritidsaktiviteter på samma sätt som alla andra barn.  

Fritiden har fortsatt att intressera mig och under flera år arbetade jag som fritidsledare på fritidsgårdar 

och ungdomsgårdar i socialt utsatta områden. Även de ungdomarna upplevde svårigheter med att få 

tillgång till en aktiv fritid. Att arbeta som pedagog med ungdomar i den lilla undervisningsgruppen, som 

personlig assistent åt en äldre kvinna och som boendestödjare åt unga vuxna, kom att påverka och utmana 

mig och min syn på vad som är egenmakt och hur egenmakt kan gestalta sig för personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning. 

Dessa insamlade arbetslivserfarenheter och en viss frustration över delaktighetens dilemman som 

uppstår i samhället i relation till de människor som jag har haft äran att arbeta med, ledde mig till 

masterutbildningen i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Min masteruppsats belyste fritid för 

personer som har intellektuell funktionsnedsättning (Rosendahl, 2016). Under min utbildningstid började 

jag fundera på om specialpedagogik finns under fritiden och hur fritidens specialpedagogik i så fall 

gestaltar sig. 

När jag antogs som kommundoktorand var jag anställd i kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen i 

en kommun, där mina arbetsuppgifter bestod av att öka möjligheten till fritidsaktiviteter för personer som 

har en funktionsnedsättning. Jag var också verksamhetsansvarig för en öppen fritidsverksamhet vars 

främsta målgrupp var ungdomar och vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. 

Denna avhandling kan därmed ses som en konklusion men också en utvidgning och problematisering 

av de frågor som jag brottats med under hela mitt vuxna liv. Vad innebär inflytande och delaktighet under 

fritiden och hur upplever personer som har intellektuell funktionsnedsättning sitt inflytande och sin 

delaktighet i samhället?  

Den här avhandlingen riktar sig till forskning, till kommunala verksamheter och till unga vuxna som 

har intellektuell funktionsnedsättning med förhoppningen om att bidra till att finna metoder och vägar för 

ökat inflytande och ökad delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning, i forskning 

såväl som i kommunala verksamheter.  

Denna studie har genomförts som en deltagarbaserad aktionsforskningsstudie tillsammans med sju 

medforskare, unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Medforskarna och jag har undersökt 

hur unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning beskriver och upplever inflytande och 

delaktighet i lokalsamhället och dess demokratiska processer. Detta har sedan lett mig in på frågan ”hur 

gestaltas medborgarskap för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning i dagens samhälle?”. 

Syfte 

Syftet var att studera hur unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning förvärvar medborgarskap. 

Syftet var även att studera hur unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning upplever inflytande 

och delaktighet i en kommuns fritidsaktiviteter, kulturella aktiviteter och demokratiska processer. 
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Frågeställningar: 

 

• Hur upplever unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning sina möjligheter till 

delaktighet i fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter? 

 

• Hur ser förändringsprocesserna ut under och efter en insats som tillsätts för att öka delaktighet och 

inflytande för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning i en kommun?  

 

• Vilka möjligheter har unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning till deltagande och 

inflytande som samhällsmedborgare? 

Kontext till mitt avhandlingsarbete 

Möjligheten att göra en deltagarbaserad aktionsforskningsstudie i en kommun uppstod i och med att chefer 

i den berörda kommunen uttryckte en önskan om kunskapshöjande insatser inom frågor som rör fritid, 

kultur och demokrati för barn, unga och vuxna som har en funktionsnedsättning.  

Kommunen var en svensk kommun med ca 80 000 kommuninvånare. Ett halvår innan 

forskningsstudiens start hade kommunen precis övertagit en mötesplats som riktade sig till personer som 

har intellektuell funktionsnedsättning. Mötesplatsen hade tidigare drivits av en intresseorganisation som 

arbetar med barn, ungdomar och vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning, och när mötesplatsen 

nu skulle drivas vidare i kommunal regi fanns det ett behov av kunskapshöjande pedagogiska insatser inom 

kommunens kultur-, demokrati- och fritidsförvaltning. 

Jag anställdes som kommundoktorand för att genom forskningssamarbetet mellan kommunen och den 

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet utveckla och skapa metoder för ökad kunskap 

om specialpedagogiska insatser inom den ”fria tiden”, den tid som är efter skolan och arbete. Ena delen av 

tjänsten bestod av att arbeta med kommunala frågor som rörde fritid för barn, unga och vuxna som har 

funktionsnedsättning och den andra delen bestod av forskningsstudier på Specialpedagogiska institutionen 

vid Stockholms universitet. Jag blev efter en reguljär antagning till en doktorandtjänst antagen till 

heltidsdoktorand vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Ett år efter 

datainsamlingen avslutades kommundoktorandtjänsten och arbetet i kommunen. 

Min erfarenhet från yrkeslivet är att utveckling av fritids-, kultur- och demokrativerksamhet ofta görs i 

form av eldsjälsprojekt och sällan utifrån vetenskapligt beprövade metoder. Utifrån denna erfarenhet blev 

det intressant att tillsätta metoden inflytandecafé i samband med en vetenskaplig aktionsforskningsstudie 

för att undersöka hur metoden påverkar inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning i kommunala fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter. Metoden inflytandecafé 

(Folkesson, 2016) hade tidigare använts i svenska kommuner för att öka inflytande och delaktighet i 

samhället för ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning, men metoden var inte sedan tidigare 

vetenskapligt granskad. 

Disposition av monografin 

Kommande delar av monografin startar med ett bakgrundsavsnitt som innehåller en definition av begreppet 

unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Sedan beskrivs hur synen på medborgarskap för 

personer som har intellektuell funktionsnedsättning sett ut historiskt, samt vilka förutsättningar som finns 

idag för deltagande i samhällslivet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning.  

Efter en bakgrundsgenomgång av aktionsforskning övergår monografin i ett teoriavsnitt, där de teorier 

som används i avhandlingen beskrivs. Den övergripande teorin är medborgarskap med underteorier 

avseende delaktighet och lärande.  

I metodavsnittet redovisas sedan det empiriska materialet, hur aktionsforskningsprocessen genomfördes 

ute i kommunen, hur intervjuer och fokusgruppsintervjuer genomfördes och hur aktionerna var upplagda. 

Här redovisas även vilka aktörer som deltog och vilka roller de hade.  

Resultatdelen är uppdelad i två delar. 
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I den första resultatdelen redovisas de resultat som framkom utifrån medforskarnas enskilda intervjuer 

och fokusgruppsintervjuer. Denna del är central i avhandlingen. Det är här som medforskarnas egna röster 

blir hörda och deras tankar och åsikter uttrycks. 

I den andra resultatdelen redovisas ett övergripande resultat över förändringsprocessen i kommunen. 

Här kommer medforskare, projektgrupp och ledning till tals. Även mina loggboksanteckningar redovisas. 

I diskussionsdelen diskuteras metod och resultat. Metoden diskuteras utifrån de val som gjorts och hur 

valen har påverkat resultatens tillförlitlighet och trovärdighet. Resultaten analyseras sedan och sätts i 

relation till de teorier som används i avhandlingen och till tidigare forskning, för att beskriva avhandlingens 

vetenskapliga bidrag. Monografin avslutas med en sammanfattning och ett tydliggörande av studiens 

viktigaste bidrag till forskningsfältet, praktiska och teoretiska implikationer samt fortsatt forskning. 

Definition av begreppet intellektuell funktionsnedsättning 

Intellektuell funktionsnedsättning innebär både individuella styrkor och svagheter och delas utifrån 

diagnoskriterier in i följande nivåer: lindrig, måttlig, svår och mycket svår (Schalock et al., 2021; Mineur 

et al., 2009). Funktionsnedsättningen innebär kognitiva svårigheter med lärandet och tänkandet. 

Funktionsnedsättningen innebär även att personen har adaptiva svårigheter att klara av vardagen och kan 

uppleva svårigheter med sociala relationer och med att kommunicera (Socialstyrelsen, 2022; Schalock et 

al., 2021; SPSM, 2021). 

Antalet personer som har intellektuell funktionsnedsättning, med ett IQ under 70, är globalt 1–3 procent 

av befolkningen (Harris, 2006; Maulik, et al., 2011). Då det existerar olika definitioner av intellektuell 

funktionsnedsättning och olika metoder används för att göra uppskattningar för hur många personer som 

har intellektuell funktionsnedsättning i befolkningen, skiljer sig siffran åt mellan olika länder och kan vara 

svår att jämföra (Mineur et al., 2009).  

Definition av begreppet unga vuxna  

Begreppet unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning behöver definieras.  

I denna avhandling har avgränsningen för begreppet unga vuxna varit 17–30 år. Denna avgränsning har 

gjorts utifrån att medforskarna var i en ålder på väg in i vuxenlivet. Grundskolan hade avslutats och de 

stod alla inför en ny fas i livet. Val av fortsatta studier, arbete och bostad var några av de frågor som de 

unga vuxna medforskarna stod inför. Arnett (2001) benämner 13–19-åringar som ungdomar, och 20–29-

åringar som emerging adults på väg att bli vuxna. Åldersperioderna är enligt Arnett (2001) avgränsade 

utifrån att medborgarna når olika vuxenmarkörer under denna period. Sådana vuxenmarkörer kan vara att 

skaffa sig en försörjning och ta körkort, men handlar även om förmåga att ta hänsyn och inneha förmåga 

till ansvar för sig själv och för andra människor. 

Lindsay et al., (2019) benämner 16–30 år som emerging adulthood. Under denna tid i livet sker 

förändringar i form av att skolan avslutas, det blir aktuellt att flytta hemifrån och att skaffa sig ett arbete 

för att bli självförsörjande (Lindsay et al., 2019; Tideman et al., 2020). Att vara ung vuxen innebär en tid 

av övergångar från skola till arbete och från föräldrahemmet till eget boende (Lindsay et al., 2019). Att 

vara ung vuxen som har intellektuell funktionsnedsättning innebär att man befinner sig i en fas med 

övergångar. Framtiden behöver diskuteras och det behöver planeras för vilket stöd som på sikt kommer 

behöva ges från andra än föräldrarna (Lee & Burke, 2020). Övergångar innebär att det kända och 

välbekanta ska lämnas, och att personen ska gå vidare in i nya sammanhang som sker hela livet (Wilder & 

Lillvist, 2022). Gruppen unga vuxna är en heterogen grupp med olika förutsättningar och den påverkas av 

olika faktorer, såsom socioekonomisk position, familjeförhållanden, livssituation och intressen (Lindsay 

et al., 2019). Individualisering av övergångar ställer krav på flexibilitet hos omgivningen (Wilder & 

Lillvist, 2022). En medborgares ålder har betydelse för hur vi ser, förstår och bemöter varandra (Lövgren, 

2013). Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning bemöts utifrån sin ålder, men även utifrån 

att de har en funktionsnedsättning (Bend & Fielden., 2021; Mietola & Vehmas, 2019; Safta-Zecheria, 

2018). Hur vi ser på och hur vi benämner personer som har intellektuell funktionedsättning har skiftat 

genom historien. En rad olika begrepp har använts parallellt i samhället (Goffman & Matz, 2014; 

Grünewald, 2009). Idag används begreppet utvecklingsstörning i lagstiftningen, som i lagen om stöd och 
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service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387), medan begreppet intellektuell funktionsnedsättning 

används i diagnosmanualen DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). 

I den här avhandlingen har begreppet unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning använts. 

Valet av benämningen unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning i stället för begreppet 

unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har gjorts för att visa på att medforskarna är unga vuxna 

som alla andra medborgare i samma åldersspann i kommunen. I samma grad som någon som har brutit 

benet eller som har en synnedsättning är medforskarna och andra unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning i första hand unga vuxna med allt vad det innebär. Beslutet att avstå ifrån att använda 

ordet med fattades således för att minimera risken att ett mer kategoriskt perspektiv där 

funktionsnedsättningen blir alltför individfokuserad signaleras. 

Begreppet utvecklingsstörning nämns emellertid i avhandlingen, då det används i lagstiftningen samt i 

vissa artikelrubriker. Där har jag låtit begreppet stå kvar. 

I kommande avsnitt ges en historisk tillbakablick över hur det har varit för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning tidigare, samt vilka förutsättningar som finns idag för deltagande i samhällslivet för 

unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. 

Medforskare 

Medforskarna i studien var sju unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Medforskarna var 

vid studiens start 17–29 år. Könsfördelningen var fyra kvinnor och tre män. 

En medforskare gick vid studiens start i gymnasiesärskola.  

Sex av medforskarna hade insatsen daglig verksamhet, till exempel teaterverksamhet, 

medieverksamhet, caféverksamhet eller lantgårdsarbete.  

Samtliga medforskare bodde i kommunen. Två av medforskarna bodde fortfarande hemma tillsammans 

med sina föräldrar. Fem av medforskarna bodde i bostad med särskild service med LSS-insats, till exempel 

satellitboende, gruppbostad, servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad. 

Under året som aktionsforskningsprocessen pågick tog en av medforskarna examen från sin 

gymnasiesärskola och började arbeta på daglig verksamhet.  

En medforskare bytte daglig verksamhet.  

En medforskare flyttade till eget boende i form av en egen lägenhet. 

Halvvägs in i studien hade alla medforskare fyllt 18 år och var därmed röstberättigade till riksdags-, 

region- och kommunfullmäktigevalet som ägde rum under 2018, vilket var året då forskningsprocessen 

genomfördes. 
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Bakgrund 

Medborgerliga rättigheter 

Thomas Humphrey Marshall var en brittisk sociolog som analyserade medborgarskapets utveckling ur ett 

västerländskt historiskt perspektiv. Marshall menar att stater behöver finna en balans mellan skyldigheter 

och rättigheter där medborgarna kan hävda sina rättigheter men där individen även förväntas bidra till 

samhället genom att arbeta för samhällets bästa. 1950 introducerade Marshall begreppet sociala rättigheter 

i sin essä om medborgarskap som innehar titeln Citizenship and Social Class (Marshall, 1950; Marshall & 

Bottomore 1992). Marshall och Bottomore (1992) delar in de medborgerliga rättigheterna i civil, politisk 

och socialt medborgarskap. Medborgarskapet innebär en form av kontrakt mellan individ och stat som 

innebär en rad rättigheter. Det finns dock en risk att vissa medborgare är uteslutna från ett fullt 

medborgarskap (Sépulchre, 2021).  

Utvecklingen av medborgarnas civila rättigheter, såsom rätten att få leva, rätten till ett privatliv och 

rätten till religionsfrihet, var utmärkande för 1700-talet. Under 1800-talet utvecklades medborgarnas 

politiska rättigheter vilket innebar att medborgarna fick ökad rätt till deltagande och medbestämmande i 

samhällets politiska system. Politiska rättigheter definierades av Marshall som individens rätt att kunna 

delta i utövandet av politik (Marshall & Bottomore 1992). Därefter kom 1900-talets utveckling av sociala 

rättigheter där medborgarnas rätt till mat, ett boende, utbildning och sjukvård stärktes (Grünewald, 2010; 

Riksdagskansliet, 2022). De sociala rättigheterna handlar om rätten till ett visst mått av ekonomisk välfärd 

utifrån den standard som råder i samhället (Marshall & Bottomore 1992; Sépulchre, 2021).  

Under historiens gång har personer som har intellektuell funktionsnedsättning setts som obildbara och 

omyndigförklarats (Grünewald, 2010). Personer som har intellektuella funktionsnedsättningar har inte har 

setts utifrån sin biologiska ålder och har därmed fråntagits rätten att behandlas som vuxna individer 

(Mietola & Vehmas, 2019). Detta utanförskap märks i rösträttsfrågan. Sverige fick allmän och lika rösträtt 

för män och kvinnor 1921, men de personer som var omyndiga eller som omhändertagits av fattigvården 

tilläts inte rösta och många av dessa var människor som hade funktionsnedsättningar. Först 1989 

avskaffades omyndighetsförklaringen av vissa medborgare, däribland personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning. I realiteten fick därmed alla vuxna svenska medborgare rösträtt först 1989 

(Grünewald, 2010). 

Samhällets syn på vad en funktionsnedsättning är och vilka förmågor som personer som har olika 

funktionsnedsättningar har, har skiftat över tid. Det är således det omgivande samhället som har definierat 

och omdefinierat vad som bedömts vara en funktionsnedsättning, såsom en intellektuell 

funktionsnedsättning. Det är även det omgivande samhället som har definierat vad personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning har ansetts klara av. 

Under 1900-talets början riskerade personer som hade intellektuell funktionsnedsättning att få tillbringa 

större delen av sina liv på anstalter avskilda från samhällets övriga medborgare. Under denna tidsera rådde 

samhällssynen att det fanns ett behov av att skydda övriga medborgare (Grünewald, 2010). 

Så småningom började det socialpolitiska perspektivet få genomslag och från mitten av 1900-talet kom 

det socialpolitiska perspektivet att få en starkare ställning i samhället. Sverige hade under denna tid en 

bättre ekonomisk situation. Det innebar att det i samhället fanns en vilja att skapa stöd och omsorg runt 

personer som hade intellektuell funktionsnedsättning och som i allt högre grad inkluderades i samhället i 

närhet av andra medborgare (Grünewald, 2010; Ineland et al., 2019). 

Den sociologiska teoretiska modellen social model of disability började användas i Storbritannien under 

1980-talet och den härrörde från funktionshindersrörelsens kollektiva erfarenheter av segregation och 

institutionalisering. Den sociala modellen förklarade uppkomsten av funktionsnedsättningar genom de 

rådande strukturella förhållandena i samhället. Genom förändringar i samhället minskar de hinder som en 

medborgare kan möta. Den sociala modellen kom att ha starkt inflytanden på socialpolitiken i slutet av 

1900-talet (French and Swain, 2008; Swain, 2004).  
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Fram till vår tid har synen på personer som har intellektuell funktionsnedsättning successivt gått från 

exkludering, till exempel i form av institutionalisering, till ett mer inkluderande synsätt där personer som 

har intellektuell funktionsnedsättning har rätt att leva inkluderade i samhället utifrån principer som 

jämlikhet, valfrihet, delaktighet och rätten till personlig integritet. Det finns dock en risk att inkluderingen 

enbart blir integration, där omgivningen inte anpassar sig för att alla unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning skall ges fullt tillträde i aktiviteter och som samhällsmedborgare (Culham & Nind., 

2003). 

Särskiljandet mellan att vara en exkluderad eller inkluderad medborgare kan ses som en del av post-

institutionaliseringen där inkludering av medborgare beskrivs med ord såsom självständighet, delaktighet 

och integrering (Altermark, 2018). Dessa begrepp återkommer även i policydokument och lagar som lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, (SFS 1993:387). Trots det har personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning ofta sämre levnadsförhållanden än andra medborgare (Mineur et al., 

2009). 

Det omgivande samhället har därmed påverkat och påverkar än i dag delaktigheten i samhället för 

personer som har intellektuell funktionsnedsättning och vilka sociala rättigheter medborgare som har 

intellektuell funktionsnedsättning ges (Altermark, 2018, Jakobsson et al., 2019, Sépulchre, 2021). Marshall 

menar att alla medborgare inte uppnår medborgarskap på grund av den strukturella ojämlikhet som råder i 

samhället. En sådan strukturell ojämlikhet är den ekonomiskt svaga situation som unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning befinner sig i. Marshall menar vidare att sociala rättigheter ges utifrån 

graden av medborgarskap. 

I dagens samhälle kan vi fortfarande se att vissa medborgare är exkluderade. Statslösa innehar inga 

rättigheter i samhället, etniska minoriteter kan ha svårt att få inflytande i frågor som rör dem, och barn och 

vuxna som lever i fattigdom kan inte delta i aktiviteter på lika villkor som andra medborgare. Personer 

som har funktionsnedsättning ges inte alltid möjlighet att ta del i samhället på lika villkor som andra 

medborgare (Sépulchre, 2021). Eftersträvansvärt för ett inkluderande samhälle är att alla medborgare 

känner sig behövda och delaktiga i samhället på lika villkor (Kessling, 2020). 

Pedagogisk tillbakablick 

I ett historiskt perspektiv har omgivningens syn på personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

skiftat. Periodvis har ansvaret för funktionsnedsättningen lagts på individen, där individen ses som ansvarig 

för att åtgärda de svårigheter som funktionsnedsättningen innebär. En sådan åtgärd kan vara att det är 

individens ansvar att anpassa sig till att kunna ta del i samhällets gemensamma sociala arenor såsom skola, 

arbetsliv och fritid. 

Längre fram har intellektuell funktionsnedsättning setts som ett socialt konstruerat fenomen, där 

funktionsnedsättningen skapas i mötet med omgivningen. Avsaknad av anpassade lokaler och 

verksamheter samt låg kunskap om funktionsnedsättningar utgör hinder för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Omgivningens rådande syn på personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

påverkar således hur personer som har intellektuell funktionsnedsättning kan vara delaktiga (Florian, 

2014). 

Det finns och har genom tiderna alltså funnits en åsiktsskillnad och olika betraktelsesätt avseende om 

intellektuell funktionsnedsättning ska ses utifrån individens svårigheter eller utifrån ett socialt perspektiv 

(Altermark, 2018). 

Benämningar på personer som har intellektuell funktionsnedsättning har skiftat och bytts ut i takt med 

att samhällets syn på personer som har intellektuell funktionsnedsättning har förändrats. Några av 

begreppen har varit: imbecilla, idioter, sinnesslöa, efterblivna, vanföra och utvecklingsstörda (Grünewald, 

2010). Även synen på vilken form av omsorg och stöd som tillgängliggörs för personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning har skiftat. Denna skiftning märks i de tre huvudsakliga perspektiven 

som har varit i fokus: det pedagogiska, det medicinska och det socialpolitiska perspektivet (Grünewald, 

2010; Ineland et al., 2019). 

Under 1700-talet började vetenskapen att intressera sig för personer som hade funktionsnedsättningar 

och av själva funktionsnedsättningarna i sig (Grünewald, 2010). 1800-talets slut genomsyrades av det 

pedagogiska perspektivet och tog till största delen form på uppfostringsanstalter för sinnesslöa barn. Sett 

ur det pedagogiska perspektivet fanns i samhället en vilja att skydda barn som har intellektuell 

funktionsnedsättning samt en tro på att träna och lära barn som har intellektuell funktionsnedsättning med 
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syftet att barnen senare skulle kunna uppnå ett självständigt liv som medborgare. Det fanns en ambition 

om att utveckla, undervisa och rehabilitera grupper som hade varit utanför samhället, eller som ibland 

utnyttjades i arbete. Under denna era utvecklades uppfostringsanstalter för att personer som hade 

intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsnedsättningar skulle ges möjlighet att få en 

utbildning, och i och med det började även pedagogiken och specialpedagogiken ta form (Grünewald, 

2010). Organiserad specialundervisning ägde rum under 1700- och 1800-talet i de skolor som skapats för 

blinda och döva barn. Runt slutet av 1800-talet växte det fram en tanke om att även barn som inte hade 

fysiska funktionsnedsättningar, utan till exempel barn som ansågs mindre kapabla än majoriteten, kunde 

och borde utbildas. Denna utbildning skulle dock ske separerat från elever i allmänhet med hänsyn till 

deras välbefinnande (Thomas, 2007).  

Édouard Séguin, som var en fransk-amerikansk läkare och pedagog, blev intresserad av barn som då 

kallades sinnesslöa och han ansågs som nyskapande när han öppnade en skola för sinnesslöa barn i Paris 

1839. Édouard Séguin hade mycket stor betydelse för att barn som hade intellektuell funktionsnedsättning 

fick tillgång till undervisning. I Sverige kom Emanuella Carlbeck att öppna en "idiotanstalt" i Göteborg år 

1866. Detta var en av de första utbildningsanstalterna för personer som hade intellektuell 

funktionsnedsättning och den hade till en början tre elever (Grünewald, 2010; Røren, 2007). Under denna 

era i slutet av 1800-talet var Darwins idéer nya och intressanta. Åsikterna i samhället kom att i allt högre 

grad vridas till att det var viktigt för samhället att de ”svagaste” inte skulle blandas med övriga medborgare 

för att det genetiska beståndet skulle bevaras (Thomas, 2007). Ungefär samtidigt startade Sophia Wilkens 

en liknande verksamhet i Karlskrona. Emanuella Carlbecks anstalt kom att växa med 100 platser och var 

länge Sveriges största och mest välrenommerade anstalt för barn som hade intellektuell 

funktionsnedsättning. Anstalten som hade börjat som ett privat välgörenhetsinitiativ blev så småningom 

en landstingsangelägenhet och fick därmed stöd från staten. Trots att det var segregerande institutioner 

innebar det ett framsteg att personer som hade intellektuell funktionsnedsättning ansågs som bildningsbara, 

och i och med detta började personer som hade intellektuell funktionsnedsättning att bli mer accepterade i 

samhället (Grünewald, 2010; Røren, 2007). 

Under sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet började pedagogen Maria Montessori, som var den 

första kvinnan i Italien att inneha en doktorsexamen i medicin, att arbeta med lågpresterande och vad man 

då kallade neuroatypiska barn (Frieson, 2014; Baligadoo, 2014). Montessori var intresserad av människans 

intelligens och förståelse av världen (Frieson, 2014; Baligadoo, 2014) och menade att barn inte är 

miniatyrer av vuxna utan har ett eget jag och sina egna specifika egenskaper (Baligadoo, 2014). Montessori 

kom att utveckla nya pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och dessa fick stor framgång då barnen 

utvecklades intellektuellt och känslomässigt. Montessori ansåg att barnens problem var av pedagogisk art 

snarare än medicinsk och att de kunde förbättras med intellektuell stimulans. Montessori kom att 1907 

öppna en skola i Rom för de barn som av samhället ansågs fattiga och obildbara och 

montessoripedagogiken skapades. Pedagogiken kom sedan att spridas till andra barngrupper (Baligadoo, 

2014). 

Under 1900-talet började det medicinska perspektivet få allt större fäste i synen på personer som hade 

intellektuell funktionsnedsättning (Grünewald, 2010; Ineland et al., 2019). I Frankrike utvecklade Alfred 

Binet det första testet för att försöka fastställa en mental ålder på människor, och 1916 utvecklades 

intelligenskvotsystemet (IQ) av den amerikanska psykologen Lewis M. Terman i syfte att förklara de 

mentala åldrar som Binet hade funnit (Thomas, 2007).  

Det medicinska perspektivet innebar att diagnostisering och klassificering utvecklades allt mer och att 

personer som hade intellektuell funktionsnedsättning började betraktas som obotliga (Grünewald, 2010; 

Ineland et al., 2019). 

Barn kom i allt högre grad att delas upp och undervisas på olika sätt beroende på vilken sorts 

funktionsnedsättning barnen ansågs ha (Thomas, 2007). 

När rätten till undervisning för alla barn lagstadgades i folkskolestadgan 1845 ökade förväntningarna 

på att barn med låga intellektuella förmågor skulle få tillgång till undervisning (Røren, 2007) och ända 

sedan dess har det diskuterats hur barn som inte klarar av att följa den ordinarie undervisningen skall 

hanteras (Hjörne, 2016). Det var inte förrän i slutet av 1800-talet som de flesta barn i västvärlden i olika 

grad fick tillgång till en skolgång (Sandin, 2020).  

Sverige beslutade 1944 om skolplikt för de barn som klassificerades som sinnesslöa men bildbara. 

Under 1950-talet diskuterades hur de barn som tidigare klassificerats som obildbara skulle få tillgång till 

skolgång. Först 1967 fick alla barn i Sverige tillgång till skolgång. Särskolan kom att organiseras i två 

skolformer – grundsärskola och träningsskola. De barn som ansågs bildbara fick sin skolgång i 
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grundsärskolan. De barn som tidigare setts som obildbara, men som nu började ses som utvecklingsbara, 

fick sin skolgång i träningsskolan (Berthén, 2007). 

I början av 1900-talet gavs specialpedagogiskt stöd ofta av klasslärare i det som kallades hjälpklasser. 

Klasslärarna hade fått viss extra utbildning för att arbeta med barn som hade stödbehov. 1962 infördes en 

statligt reglerad speciallärarutbildning. Det var också nu som begreppet specialpedagogik uppstod. 

Specialläraren skulle förutom att undervisa i mindre klasser även kunna diagnostisera och analysera den 

enskilda elevens inlärningssituation (Tinglev, 2014). Ett medicinskt och kategoriskt synsätt rådde, där 

fokus låg på att åtgärda eventuella brister hos eleven. Under slutet av 1970-talet växte begreppet ”en skola 

för alla” fram. Detta begrepp innebar en strävan efter en mer inkluderande skola där barnen i lägre grad 

kategoriserades i olika undervisningsgrupper. Det har funnits och finns än idag en strävan efter att 

kategorisera barn inom specialundervisningen, till exempel genom att nivågruppera barn eller genom att 

ha särskilda undervisningsgrupper för vissa barn (Persson, 2019). Historiskt har det kategoriska 

perspektivet dominerat men de senaste 30 åren har det relationella perspektivet lyfts fram alltmer. I ett 

relationellt perspektiv ligger fokus på relationer, kommunikation och samspel. Med ett relationellt 

perspektiv eftersträvas inkluderande lösningar i klassrummet (Tinglev, 2014). 

Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning 

Social integration och samhällsintegration har varit vägledande principer i många samhällsbaserade 

program (DuBois et al., 2020). Ett mål för Sveriges demokratipolitik är att på både nationell och kommunal 

lokal nivå skapa en levande demokrati där individens möjligheter till inflytande ska stärkas genom 

delaktighet och jämlikt inflytande (Statens offentliga utredningar [SOU], 2016). Myndigheten för 

delaktighet och Demokratiutredningen har identifierat att det finns behov av att öka valdeltagandet för 

personer som har en funktionsnedsättning (Lagercrantz et al, 2016; SOU, 2016), eftersom det har påvisats 

att personer som har intellektuell funktionsnedsättning har betydligt lägre valdeltagande än den övriga 

befolkningen (SCB, 2015). Dessutom har personer som har intellektuell funktionsnedsättning uteslutits 

från att ha politiskt inflytande, vilket har bidragit till orättvisor i form av exkludering och stigmatisering 

av personer som har intellektuell funktionsnedsättning (Duffy, 2017). 

Under de senaste 20 åren har betydande framsteg gjorts när det gäller social integration av personer 

som har intellektuella funktionsnedsättningar. Trots det finns det fortfarande mycket som behöver 

förändras för att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ska kunna delta aktivt i 

samhällslivet och känna sig likvärdigt värderade som övriga medborgare (Milot et al., 2021). Så länge en 

intellektuell funktionsnedsättning ses som ett hinder för hur en person kan göra en insats för samhället, 

innebär det stigmatisering (Scior & Werner, 2016). 

Viktiga policydokument som Förenta nationernas (FN) konvention om mänskliga rättigheter (FN, 2011) 

och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) samt lagstiftning såsom socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) eftersträvar att inkludera personer som har intellektuell funktionsnedsättning i samhället. Trots 

det kämpar unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning för att inkluderas socialt i samhället och 

få tillgång till de gemenskaper och aktiviteter som ses som högt värderade i samhället (DuBois et al., 2020). 

Högt värderade aktiviteter är sådana aktiviteter som medborgarna i samhället, klasskamraterna i skolan 

och kollegorna på arbetsplatsen anser innebära och medföra social status. Det skulle exempelvis kunna 

vara att spela i ”det rätta” fotbollslaget eller inneha förtroendeposter i föreningar, elevråd och politiska 

organisationer. 

En begränsning för upplevelsen av ett meningsfullt deltagande var tillgången till en ordinarie anställning 

(Du Bois, 2020). Personer som har intellektuell funktionsnedsättning är den grupp i samhället som har 

svårast att få tillgång till den reguljära arbetsmarknaden (Danermark et al., 2021; Tideman et al., 2017). 

Av personer som har intellektuell funktionsnedsättning har endast 9–40 % en regelbunden betald 

anställning (Byhlin & Käcker, 2018; Tideman et al., 2017). Trots det uttrycker personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning att de värdesätter arbete på samma sätt som andra medborgare 

värdesätter arbete (Byhlin, & Käcker, 2018). 
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Omgivning 

Möjligheten till delaktighet i samhället för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning påverkas 

av vem de har runt sig (DuBois et al., 2020). I studien av Williamsons et al. (2020) om hälsa och 

välbefinnande definierade deltagarna att deras hälsa och välbefinnande påverkades positivt av om de hade 

möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter. Att umgås med vänner, delta i sportaktiviteter och 

lagaktiviteter sågs som viktiga för hälsa och välbefinnande. 

 Föräldrarna och familjen har en viktig roll för att möjliggöra aktiviteter och träffar med vänner utanför 

hemmet. Stödet består ofta av att arrangera möjligheter till träffar och att skjutsa till och från aktiviteter. 

Ett viktigt stöd från föräldrarna utgörs ofta av att påminna om aktiviteter och hjälpa till med att organisera 

kalendrar och annat minnesstöd för att underlätta deltagandet i aktiviteter (DuBois et al., 2020; Melbøe & 

Ytterhus, 2017). Du Bois et al. (2020) visade att ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning var 

engagerade i samhällslivet med hjälp av familjen, men att de även påverkades av familjernas åsikter om 

lämpliga aktiviteter. Det uppstår därmed ett dilemma som behöver redas ut – vad ungdomarna själva vill 

delta i för aktiviteter och vad deras stödpersoner (familj, boendestöd osv.) önskar att ungdomar som har 

intellektuell funktionsnedsättning ska göra på sin fritid. Bondárs et al. (2020) systematiska 

litteraturgenomgång påvisar att när människor spelar en sport efter eget val är de vanligtvis motiverade att 

delta, vilket i sin tur leder till upplevelse av njutning och upplevd självförmåga som är en bidragande faktor 

till förbättrad livskvalité bland vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning. 

Samtidigt som unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning har vissa fördelar i form av rätt 

till stöd och anpassningar, möter de begränsningar och påverkas av omgivningens förväntningar på vad 

unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning anses klara av (Tideman et al., 2012). Athamanah, 

Fisher, Sung, och Han (2020) visar på att uppfattningen om individer som har intellektuell 

funktionsnedsättning förändras i positiv riktning när personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

och personer som inte har intellektuell funktionsnedsättning möts i ett mentorsprogram. Mentorsprogram 

kan vara en väg för att arbeta och umgås tillsammans, vilket kan leda till positiva upplevelser, skapa 

långvariga relationer, minska diskriminering och förändra synen på personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning och därmed leda till ett mer inkluderande samhälle. 

Digital teknik 

I dagens samhälle är tillgången till internet och digital teknik en viktig del för att medborgarna ska kunna 

ta aktiv del i samhället. Alfredsson Ågren et al. (2020) undersöker digitalt deltagande av ungdomar som 

har intellektuell funktionsnedsättning. Deras studie visar på att unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning dagligen använder internet på liknande sätt som övriga medborgare, men trots det är 

tillgången till internet och produkter som stödjer internet lägre för ungdomar som har intellektuell 

funktionsnedsättning än för andra ungdomar. Østby et al. (2021) har tillsammans med en medforskare som 

har intellektuell funktionsnedsättning studerat om tekniska hjälpmedel ökar möjligheterna till 

självständighet och deltagande i det dagliga livet. Resultaten visar en hög grad av användarnöjdhet. De 

tekniska hjälpmedlen användes i många av de dagliga aktiviteterna och de bidrog till att deltagarna 

upplevde förutsägbarhet och gav förbättrade möjligheter till kommunikation och till självbestämmande. 

Tekniska hjälpmedel kan bidra till möjlighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning att 

få inflytande över sina dagliga aktiviteter och möjlighet att påverka omgivningen och samhället.  
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Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning – samhällsmedborgare 

med rättigheter och skyldigheter 

Förutsättningar idag för deltagande i samhällslivet 

Social integration och deltagande i samhällslivet för personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

har varit en viktig del i många västländers politik sedan 1980-talet (Bigby & Wiesel, 2015). Internationella 

policydokument såsom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN, 2006) 

och FN:s konvention om mänskliga rättigheter (FN, 2011) påtalar vikten av alla människors lika värde, 

likaså gör Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). 

Den svenska funktionshinderspolitiken utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga 

rättigheter och har de senaste decennierna baserats på principerna om självbestämmande, integritet, 

inflytande och delaktighet (Ineland., 2004). Nationell handlingsplan för handikappolitiken 

(1999/2000:SoU14) fastställde 2020 handikappolitikens mål med orden: en samhällsgemenskap med 

mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet samt jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionshinder.  

Även svenska lagar såsom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] (SFS 1993:387) 

ska verka för att öka inkludering och delaktighet i samhället för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Lagen om LSS (SFS 1993:387) och socialtjänstlagen (SFS 2001:453) eftersträvar 

att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande 

i samhällslivet. Lagen om LSS möjliggör särskilda boendeformer och särskilda arbetsplatser, såsom daglig 

verksamhet och LSS-boende (Björne, 2020). I socialtjänstlagens kapitel 5, Särskilda bestämmelser för 

olika grupper, benämns bland annat kategorierna barn och unga, äldre människor, människor med 

funktionshinder och missbrukare som särskilda grupper som har rätt till stöd från samhället för att få en 

ekonomisk och social trygghet. Det står att dessa ska ges möjlighet att vara aktiva i samhället och inneha 

jämlika levnadsvillkor som andra medborgare (SFS 2001:453).  

Idag ses intellektuell funktionsnedsättning inte enbart som en personegenskap i form av exempelvis 

funktionsnedsättning, beteendeproblematik eller problem med socialt samspel, utan som ett samspel 

mellan person och omgivning där omgivningen påverkar i vilken grad funktionsnedsättningen är ett hinder. 

Anpassning av pedagogik, bemötande av personer som har intellektuell funktionsnedsättning, rådande 

samhällsnormer, anpassning av lokaler med mera påverkar graden av utmaningar och möjligheter som en 

person som har intellektuell funktionsnedsättning kan möta (Grünewald, 2010). 

Trots att det är fler personer som har intellektuell funktionsnedsättning som är inkluderade i samhället 

än vad det historiskt har varit, finns det fortsatt barriärer som behöver brytas för att unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning ska inneha ett fullt medborgarskap (Altermark, 2018; Fjetland & 

Gjermestad., 2018; Gjermestad et al., 2017; Sépulchre, 2021). Personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning uttrycker en önskan om att leva ett liv som alla andra med arbete, utbildning, fritid 

och social inkludering (Gjermestad et al., 2017). Idag kan vi se att personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning har haft svårt att gå vidare från att befinna sig i samhällets närvaro till att bli 

inkluderande och vara aktivt samhällsdeltagande (Wiesel et al., 2013). Tillgång till den ordinarie 

arbetsmarknaden, möjlighet att ta del i samhällsaktiviteter, en skälig levnadsstandard och möjlighet att 

välja boendeform behöver fortfarande stärkas. Möjligheten till delaktighet och inkludering i samhällslivet 

för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning försvåras av den dåliga ekonomiska situationen, 

vilket innebär att personer som har intellektuell funktionsnedsättning har svårt att få pengarna att räcka till 

exempelvis fritidsaktiviteter och lokaltrafiksavgifter (FUB, 2021). 
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Stöd till personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) godkändes 1993 i syftet att skydda 

rättigheterna för människor i behov av mer omfattande stöd (SFS 1993:387) och för att skydda personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning från att utsättas för onödiga begränsningar och tvångsåtgärder 

(Björne, 2020). Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) är en rättighetslag 

och riktar sig till tre personkretsar. De personer som ingår i personkrets 1, personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, har därmed rätt att få vissa insatser för att leva 

ett så självständigt och bra liv som möjligt, förutsatt att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt 

(Larsson et al., 2021). LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan 

behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. Dessa är: 1) rådgivning och annat personligt 

stöd, 2) personlig assistans, 3) ledsagarservice, 4) kontaktperson, 5) avlösarservice i hemmet, 6) 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 7) korttidstillsyn för skolungdom över tolv år, 8) boende i 

familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom, 9) bostad med särskild service för 

vuxna eller annan särskild anpassad bostad, och 10) daglig verksamhet. 

För att underlätta deltagande i samhällslivet och i fritidsaktiviteter är ledsagning eller kontaktperson 

viktiga insatser. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fastställs det att det ingår i 

kommunernas uppgifter att tillgängliggöra det allmänna fritids- och kulturutbudet för personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (Grünewald & Leczinsky, 2013; SFS1993:387). 

Insatserna kan bestå av att få stöd i att delta i fritids- och kulturaktiviteter och att få stöd i att umgås med 

vänner (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2020; SFS 1993:387). Ledsagning är en insats i form av 

personligt stöd ute i samhället och till individuella aktiviteter som sker utanför hemmet och riktar sig till 

de personer som bor i ett ordinärt boende, vilket innebär att personer som bor på LSS-boende inte alltid 

har rätt till insatsen då den fasta personalgruppen på boendet skall täcka individens samtliga stödbehov. 

En kontaktperson utses av kommunen, och kontaktpersonen har i uppgift att ge ett icke-professionellt 

stöd för personer som har funktionsnedsättning (SFS 1993: 387). 

Finns det svårigheter för individen att hantera frågor gällande exempelvis myndighetskontakter och 

privat ekonomi finns möjligheten att få en god man (Sveriges Domstolar, 2014). Bakgrunden till 

godmanskap är att alla medborgare i Sverige ska ges lika rätt oavsett individens förmåga. 

Ledsagning, kontaktperson och god man är viktiga personer när det gäller att möjliggöra för personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning att ta del i samhället och i aktiviteter. Dessa personer berörs i 

nästkommande avsnitt Grindvakter.  

Grindvakter  

Begreppet gatekeepers/grindvakter används i forskning för att beskriva personer som finns runt en person 

och som påverkar dess möjlighet att ta del i aktiviteter. Förutom god man, kontaktpersoner och ledsagare 

som omnämndes tidigare, är även familjemedlemmar, boendepersonal och arrangörer av fritidsaktiviteter 

viktiga grindvakter. Begreppet grindvakter (gatekeepers på engelska) myntades av socialpsykologen Kurt 

Lewin i en studie av livsmedelsdistribution och den användes i analyser av nyhetsförmedling 

(Nationalencyklopedin, 2020). I Cambridge dictionary (2020) beskrivs begreppet som ”a person whose 

job is to open and close a gate and to prevent people entering without permission”, samt ”someone who 

has the power to decide who gets particular resources and opportunities, and who does not”. Även 

begreppet stakeholder förekommer och ges den svenska termen intressent och förklaringen: en person, 

grupp, organisation eller system som berörs av ett beslut eller en handling (Rikstermbanken, 2020). 

Begreppet stakeholders brukar användas för att beskriva de styrdokument och organisatoriska strukturer 

som möjliggör eller utestänger ett deltagande för en eller flera personer (Barreteau et al., 2010). 

Jag har valt att i denna avhandling enbart använda mig av begreppen formella och informella 

grindvakter. De formella grindvakterna möjliggör eller hindrar personers tillgång till institutioner och finns 

i statliga myndigheter (Williams, 2020., de Laine, 2000). I denna avhandling framgår det att formella 

grindvakter kan vara beslutande politiker och tjänstemän i en kommunal organisation.; som 

ledningsgrupper och demokratiutvecklare. De kan ses som formella grindvakter då de påverkar 

policydokumentens utformning. Informella grindvakter innehar roller att stödja och skydda personer som 

kan anses vara sårbar. Den informella grindvakten har ofta rollen som vän, anhörig eller stödperson, till 

exempel ledsagare (Williams, 2020). Inom ramen för denna avhandling är även fritidsledare, bibliotekarier, 
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samt kulturpedagoger som möter personer som har intellektuell funktionsnedsättning i sina verksamheter 

informella grindvakter. 

För att marginaliserade grupper verkligen ska få sina röster hörda och ges möjlighet att förändra sin 

situation kan personer i deras omgivning behöva samverka och arbeta mot samma mål (Vargas et al., 2012). 

Under genomförandet av en forskningsstudie finns det grindvakter som kan möjliggöra eller förhindra 

forskningsstudien och dess utformning (de Laine, 2000). Williams (2020) studie visar på risken att 

grindvakter påverkar deltagandet i forskningsstudier för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket hindrar personer som har intellektuell funktionsnedsättning från att bli 

inkluderade och få inflytande. Samtidigt kan det ibland finnas ett behov av att människor runt en individ 

involveras i designen av studien för att möjliggöra för deltagarna att deras upplevelser och förslag på 

förändring ges reell möjlighet att genomföras (Friedman & Rothman, 2015). 

Genom att denna studie designades som en deltagarbaserad aktionsforskningsstudie uppstod en 

samverkan mellan flera olika parter i form av informella och formella grindvakter. 

Boende 

Idag bor personer som har intellektuell funktionsnedsättning inkluderade i samhället. Boendeformerna 

skiljer sig åt utifrån individens förutsättningar. En del bor hemma med sina föräldrar, andra i eget boende, 

och en del bor i bostad med särskild service. Det finns två former av bostad med särskild service för vuxna 

med LSS-insats: gruppbostad och servicebostad. Bostäderna är förlagda i villor, radhus eller flerfamiljshus 

(Socialstyrelsen, 2018). Personer som har intellektuell funktionsnedsättning bor således ibland tillsammans 

med andra personer som har samma funktionsnedsättning och är på så vis i ett socialt sammanhang med 

andra människor (Socialstyrelsen, 2018). Björne (2020) menar att syftet att personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning ska bo och leva som andra medborgare innebär idealt att personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att bo på ett sätt som liknar sättet som andra medborgare 

bor på, det vill säga medborgare som inte har intellektuell funktionsnedsättning. Boendets placering i 

ordinarie samhällsstruktur innebär en viss inkludering i samhället. Att träffa grannar och ges möjlighet att 

delta i samhällets aktiviteter skapar sociala band. Även svaga sociala band innebär en ökad kontakt i 

samhället och en möjlighet att skapa sociala relationer (Ineland et al., 2019; Ringsby Jansson, 2002), men 

boendeformen kan begränsa möjligheterna till att umgås med vem man vill, när man vill (Carr, 2004). 

Funktionshindersorganisationer påpekar att det ofta förväntas att fritidsaktiviteter skall ske i gemenskap 

med andra boende, trots att det inte alltid fungerar eller är efterfrågat av personerna som berörs 

(Socialstyrelsen, 2015). Ett hinder för att aktivt kunna ta del i samhällslivet är den ekonomiska aspekten. 

Trots att det i LSS, paragraf 19, framgår att de boende ska ha tillräckligt med pengar kvar till övriga utgifter 

när nettohyran är betald är ekonomin ett hinder (Strand, 2021) som försvårar deltagandet i samhället. 

Riksförbundet FUB:s (2022) ekonomiska kartläggning Fångad i fattigdom? Inkomster och utgifter för 

vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning visar på en beräknad inkomst på 18 255 kr per 

månad med full aktivitetsersättning, habiliteringsersättning sex timmar per dag samt maximalt 

bostadstillägg. När detta sedan ställs i relation till konsumentverkets budget 2022 för "skäliga" 

levnadskostnader för en person i 25-årsåldern synliggörs ett underskott på 1 495 kronor per månad för 

unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Detta underskott uppstår trots att andra individuella 

utgifter såsom glasögon, fritidsaktiviteter med mera inte är inräknade i budgeten.  

Utbildning och arbete 

Idag ses allmänbildning som en demokratisk rättighet som ska ge alla medborgare lika möjligheter (Hjörne, 

2016). Utformningen av skolundervisning och specialundervisning är tätt sammankopplad med samhällets 

sociala och politiska ramar och medborgarnas åsikter om vad som anses vara en bra utbildning (Thomas, 

2007). 

Barn som har intellektuell funktionsnedsättning som inte uppnår grundskolans kunskapskrav har 

möjlighet att gå i grundsärskola (Läroplan för grundsärskolan, [Lgrsär 22]; Läroplan för grundskolan [Lgr 

22]; Skollagen 2010:800). I statens offentliga utredning Bättre möjligheter för elever att nå 

kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning (SoU: 2021) föreslogs ett namnbyte från särskola till anpassad grundskola och 

anpassad gymnasieskola för att minska stigmatiseringen och stärka utbildningen för elever som har 
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intellektuell funktionsnedsättning (SoU: 2021:11). Namnbytet träder i kraft den 2 juli 2023 

(Regeringskansliet, 2022). 

I förslaget från utredningen ska begreppet utvecklingsstörning ersättas av begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning i skollagen (Regeringskansliet, 2022).  

I delbetänkandet För den jag är – om utbildning och utvecklingsstörning (SoU: 2003:35) kartläggs 

utbildningen för barn, ungdomar och vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning och det beskrivs 

hur viktig omgivningen är i påverkan av hur barn som har intellektuell funktionsnedsättning skapar sin 

identitet. Personalens attityder, bemötande och förståelse är viktiga för att barn som har intellektuell 

funktionsnedsättning ska utvecklas, ges möjlighet att vara med i en gemenskap och få möjlighet att känna 

sig kunniga.  

För att få möjlighet att gå i grundsärskola ska en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning ha genomförts. Grundsärskolans utbildning är indelad i ämnen och 

ämnesområden. Om barnet anses kunna tas emot i grundsärskola bedöms även om barnet ska läsa ämnen 

eller ämnesområden (Skolverket, 2018). Barn som läser enligt grundsärskolans läroplan kan vara 

integrerade i grundskolan och läsa tillsammans med barn som läser enligt grundskolans läroplan. 

Utbildningens syfte är enligt skollagen följande: 

 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger 

kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så 

att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt 

utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet (Skollag, 2010:800, 2§) 

 

Efter avslutad grundskola finns möjlighet att gå på gymnasiesärskola som är en frivillig skolform. 

Gymnasiesärskolan består av nationella program (ämnen) och individuella program (ämnesområden) för 

elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Gymnasiesärskola ger inte behörighet till högskolor och 

universitet, utan den behörigheten behöver läsas in. 

 Vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning kan läsa på Kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning genom Komvux (Särvux övergick 2020 till en del av Komvux). Utbildningen följer 

grundsärskolans och gymnasiesärskolans kunskapskrav (GySär13, 2013; Skolverket, 2020a). Andra 

möjliga utbildningsvägar är vuxenutbildning, folkhögskola eller yrkeshögskola. Trots att högskolor och 

universitet står inför utmaningen att inkludera fler högskolestudenter genom så kallad breddad rekrytering, 

omnämns inte personer som har intellektuell funktionsnedsättning (Collins & Bilge, 2020; Stockholms 

Universitet, 2021). 

Personer som har intellektuell funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, men som inte har 

möjlighet att studera eller förvärvsarbeta, kan få insatsen daglig verksamhet (DV) (Arvidsson, 2016). De 

personer som deltar i daglig verksamhet kan få en liten ersättning varje månad, en så kallad 

habiliteringsersättning. Denna ersättning är dock frivillig för kommunerna att betala ut (Socialstyrelsen, 

2021). Habilitetsersättningen ligger mellan 30–50 kronor per dag för de deltagare som deltar i 

verksamheten på heltid (FUB, 2021). De flesta får sin försörjning genom Försäkringskassan (Björne, 

2020). 

Det är hemkommunen som gör bedömningar utifrån individens behov om möjligheten att få insatsen 

daglig verksamhet. Verksamheten ska anpassas efter individens behov och verka för delaktighet i samhället 

och för goda levnadsvillkor. Daglig verksamhet ska verka för att möjliggöra ett arbete för individen, men 

daglig verksamhet är inte en anställningsform (Socialstyrelsen, 2021).  

Idag finns det få möjligheter för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning att inneha en 

ordinarie tjänst (Watson & Vehmas, 2019) och 22 % av vuxna personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning beräknas vara i någon form av förvärvsarbete (Tideman, 2000; Tideman et al., 2017). 

Möjligheten till arbete är ofta kopplad till föreställningen om att leva som andra men också om 

föreställningen att ses som anställd i motsats till att vara användare av en insats (Ineland et al., 2015). 

Idag pågår en utestängning från arbetslivet för personer som har funktionsnedsättning (Arvidsson, 2016; 

Watson & Vehmas, 2019). De flesta unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning i Sverige står 

idag utanför arbetsmarknaden och anses vara en av de grupper som står längst från arbetsmarknaden 

(Tideman et al., 2017). Deras ofta svaga ekonomiska situation påverkar deltagande i fritidsaktiviteter, 

familjebildning och möjlighet att välja sin boendeform (Wiesel et al., 2013). Trots att personer som har 

funktionsnedsättning i allt högre grad getts rätten till medborgarskap i Sverige i lagstiftning och 
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policydokument (Sépulchre, 2021) har den strukturella ojämlikheten i samhället medfört att 

medborgarskap för personer som har intellektuell funktionsnedsättning har varit förbisett och 

marginaliserat (Fjetland och Gjermestad, 2018). Gjertsen et al. (2021) menar att en anledning till att så få 

personer som har intellektuell funktionsnedsättning inkluderas på arbetsmarknaden är att politiska åtgärder 

och verksamheter har fokuserat på att stärka individen i stället för att arbeta för att minska sociala barriärer 

till arbetsmarknaden. Fokus har legat på individens förmågor och svårigheter i stället för på hur det 

omgivande samhället kan verka för en ökad mångfald när det kommer till arbetskapacitet.  

Fritid efter skola och arbete 

Stor del av inflytandet och delaktigheten i samhället sker under fritiden som är förlagd på kvällar och 

helger. Exempelvis sker deltagande i kommunala medborgardialoger (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2019; Abrahamsson, 2016), föreningsverksamhet och deltagande i kyrkoval, kommunfullmäktige-

, regions- och riksdagsval under fritiden. Samtidigt uppger personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning svårigheter med att kunna ta del i aktiviteter som sker just under fritiden (Lengheden 

et al., 2015; Stebbins, 1982). 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fastställer att det ingår i kommunernas 

uppgifter att tillgängliggöra det allmänna fritids- och kulturutbudet för personer som har 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (Grünewald & Leczinsky, 2013; SFS 1993:387). 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) (2020) visar att unga som har en 

funktionsnedsättning är den grupp unga som har svårast att ta del i fritidsaktiviteter. Ungdomar som har 

en funktionsnedsättning har 10 % lägre deltagande jämfört med unga som inte har funktionsnedsättning. 

Denna skillnad syns i samtliga tre områden som mäts: fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter, kulturella 

aktiviteter samt ideellt arbete/volontärarbete. 

Barn som har intellektuell funktionsnedsättning är mer stillasittande än andra barn och deltar i färre 

fysiska och färdighetsbaserade aktiviteter (Hinckson & Curtis., 2013; King et al., 2013; Lengheden et al., 

2015; Rimmer & Rowland, 2008; Wickman et al., 2018) och ungdomar i den svenska särskolan är i lägre 

grad aktiva inom idrottsföreningar än ungdomar som går i grundskolan (Lengheden et al., 2015). 

Ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning uppger att de vill delta i samma sorts fritidsaktiviteter 

som andra ungdomar, men att de är exkluderade från ordinarie fritidsaktiviteter (Melbøe & Ytterhus et al., 

2017).Vuxna personer som har Downs syndrom uppger att det är svårt att finna passande aktiviteter, vilket 

påverkar deltagandet i fysiska aktiviteter (Mahy et al., 2010).  

Förutom svårigheten att finna en lämplig fritidsaktivitet består en stor del av fritiden för vuxna personer 

som har en intellektuell funktionsnedsättning av vardagsarbete såsom att städa, tvätta och att förbereda 

inför den kommande veckan (Lövgren, 2013). Personer som har intellektuell funktionsnedsättning har ofta 

mer tid för fritid än vad den övriga befolkningen har men har mindre möjlighet att delta i fritidsaktiviteter 

på grund av sociala och ekonomiska svårigheter (Carr, 2004; Lövgren, 2013; Rosendahl, 2016; Ullenhag 

et al., 2012). 

Ett fritidsintresse är något som individen självt har valt och ägnar sig åt utanför skola och arbete. 

Aktiviteter ska vara ett faktiskt intresse som genomförs och som inte enbart består av ett önskat intresse 

eller är en påtvingad aktivitet (Kylén, 2012; Stebbins, 2008). Aitchison (2003) påtalar att om en individ är 

beroende av hjälp och stöd av andra kan det vara problematisk att skilja mellan den fria tiden, en självvald 

fritid eller tid fri från begränsningar. Detta för att fritiden oftast är en relativ frihet i och med att individen 

är beroende av stöd från andra för att få tillgång till fritiden och för att genomföra fritidsaktiviteter på det 

sätt som individen önskar. Det finns en risk att fritiden blir kravfylld och inte består av fritt valda aktiviteter.  

För personer som har en funktionsnedsättning kan det vara viktigt att finna en fritidssysselsättning som 

är utmanande och som kräver vissa åtaganden som är högt värderade av samhället. Fritidsaktivitetens 

utformning och värde i omgivningens ögon kan leda till personlig utveckling och stolthet, meningsfullhet 

och en upplevelse av omgivningens respekt (Patterson & Pegg, 2009; Stebbins, 1982). Genom 

fritidsaktiviteter kan vän relationer skapas, vilket gör att deltagande i fritidsaktiviteter är viktig för en bättre 

livskvalitet (Badia, et al., 2011; Srivastava, 2001). Ett hinder för delaktighet i fritidsaktiviteter kan vara 

ekonomin. Idag är inkomsten från arbetslivet viktig för att bekosta fritidsaktiviteter såsom 

föreningsavgifter och inköp av utrustning (Stebbins, 2008). 

Organiserade fritidsaktiviteter för personer som har en funktionsnedsättning skapas ofta i terapeutiskt 

syfte eller för att rehabilitera (Carr, 2004). I Sverige kan en viss motsättning mellan en ambitiös lagstiftning 

och politik och brister inom verksamheter framgå (Allodi et al., 2019). Många myndigheter och 
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organisationer är engagerade i frågor som lek och fritid för barn som har funktionsnedsättning, samtidigt 

som det verkar finnas en begränsad grad av kunskap inom området och bland utövarna och ett stort behov 

av kompetensutveckling. Det finns en risk att verksamheter som skapas för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning blir hindrande för den individuella utvecklingen på grund av att ungdomar som har 

intellektuell funktionsnedsättning avskiljs från andra jämnåriga eller att nivån på aktiviteterna är för låg 

(Allodi et al., 2019). 

Fritiden och specialpedagogiken 

Specialpedagogik som verksamhetsområde och kunskapsområde är tvärvetenskaplig. Idag är 

specialpedagogiken ett mångsidigt kunskapsområde där olika teorier och perspektiv möts och korsas 

(Nilholm et al, 2007). Specialpedagogiken har sin grund i pedagogiken, men återfinns även inom 

psykologi, medicin och sociologi (Skolverket, 2022b). Idag kopplas specialpedagogik främst till skolan, 

fritidshem och förskolan. Det är dessa praktiker som traditionellt anses vara de som ägnar sig åt 

undervisning och utbildning (Westling Allodi, 2021).  

Denna avhandling riktar sig gentemot kommunal verksamhet som pågår utanför skoltid, det vill säga 

under den fria tiden. Avhandlingen vill bidra till att synliggöra behov av specialpedagogisk kunskap 

utanför skolans värld som ett led för att öka inkludering och delaktighet i samhällets alla sociala arenor, 

även de sociala arenor som är kopplade till den fria tiden. Specialpedagogik och dess praktik skapas just i 

samspelet mellan individer och det omgivande samhället (Nilholm et al., 2007).  

Tidigare forskning som knyter an till avhandlingen är till exempel Grünewald (2010) som utifrån en 

historisk kontext problematiserat institutionaliseringen av personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning, och det utanförskap i samhället som institutionalisering inneburit. Goffman & Matz 

(2014) och Martin (2006) menar att när personer som har intellektuell funktionsnedsättning inte har getts 

möjlighet att ta del i samhällslivet på lika sätt som andra medborgare har det lett till stigmatisering av 

gruppen. Nirje lanserade normaliseringsprincipen (Nirje & Wallin, 2003) som en reaktion mot det förtryck 

och den rådande institutionaliseringen som personer som har intellektuell funktionsnedsättning utsatts för. 

Normaliseringsprincipen verkar för att personer som har intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva 

som andra och i gemenskap med andra (Nirje & Wallin, 2003). 

Inom avhandlingens område är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 

1993:387) en viktig rättighetslag. I lagen återfinns Nirjes normaliseringsprinciper med orden ”Goda 

levnadsvillkor – att leva som andra”. Styrdokument och policydokument som kan kopplas till avhandlingen 

är exempelvis kommunens fastslagna demokratiplan och verksamhetsplaner, samt föreningars 

verksamhetsberättelser. Genom styrdokument och policydokument ges verksamheter riktlinjer för de 

områden som är prioriterade att arbeta med under året. Dessa kan påverka enskilda individer såväl som 

samhällets institutioner och är viktiga för att organisationer ska styras i en viss riktning (Gilor et al., 2017). 

Avhandlingens fokus på fritiden kan kopplas till tidigare forskning som har identifierat att deltagande i 

fritidsaktiviteter är en viktig faktor för att öka inkludering i samhället (Badia, et al., 2011; Srivastava, 

2001). Annan forskning menar att i och med att fritid är en rättighet bör fritiden innebära en interaktion i 

gemensamma samhällsmiljöer mellan människor som har intellektuell funktionsnedsättning och 

människor som inte har en intellektuell funktionsnedsättning (Dattilo & Schleien, 1994). Tidigare studier 

har visat att personer som har intellektuell funktionsnedsättning har högre självuppfattning och upplever 

sig nöjdare i en integrerad verksamhet än i en segregerad verksamhet (Duvdevany, 2002). Inkluderande 

lösningar ställer dock krav på att omgivningen har kompetens att möta individer i behov av särskilt stöd. 

Avhandlingens specialpedagogiska perspektiv bygger på forskning som visar på att den socio-emotionella 

miljön kan påverkas i positiv riktning genom kunskapshöjande insatser så att individer blir mer delaktiga 

och engagerade (Westling Allodi, 2021). I avhandlingen gestaltas specialpedagogik i form av 

kompetensutveckling av personal inom kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Kompetensutveckling 

och coaching av personal är en viktig aspekt i det specialpedagogiska fältet (Bejnö et al., 2021). Även 

anhöriga kan vara i behov av kompetensutveckling för att bättre kunna bemöta anhöriga som är i behov av 

särskilt stöd (Zakirova-Engstrand et al., 2021).  

Annan forskning som berör avhandlingens fokus på specialpedagogik i relation till fritid och dess 

aktiviteter är exempelvis Granlund och Kings (2022) forskning om delaktighetsfokuserade metoder, det 

vill säga metoder som syftar till att öka deltagandet i vardagliga aktiviteter. För delaktighet behövs ett 

aktivt stöd av informella och formella grindvakter. Det behöver också föras en diskussion om vad 

begreppet delaktighet innebär och vad delaktighet innebär för individen.  
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Lindsay et al. (2019) belyser i sin forskning vikten av välplanerade övergångar mellan olika skeenden i 

livet, till exempel mellan gymnasium och arbete. Välplanerade övergångar kan vara av extra stor vikt när 

det gäller personer som har intellektuella funktionsnedsättningar. Övergångar mellan olika stadier ställer 

höga krav på omgivningens förmåga till flexibilitet och individanpassningar (Wilder & Lillvist, 2022).  

Omgivningsfaktorer såsom attityder gentemot personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

påverkar deltagande i fritidsaktiviteter (Badia, et al., 2011; Srivastava, 2001). Det sociala klimatet påverkar 

hur individer mår och uppfattar sig själva samt i vilken grad de kan vara delaktiga (Westling Allodi, 2021). 

Det är därför viktigt att personal har kunskap om rådande attityder bland såväl besökare som personal 

(Srivastava, 2001).  

 

I kommande kapitel beskrivs aktionsforskning och hur aktionsforskning relaterar till delaktighet, 

demokrati och lärande. 
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Aktionsforskning  

I avhandlingen används deltagande aktionsforskning som metod för datainsamling, men även för att 

möjliggöra arbetet med frågor som rör medborgarskap för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Aktionsforskning kan ske i såväl små som större sammanhang, till exempel för 

metodutveckling i ett klassrum eller förändring på organisationsnivå. Aktionsforskning kan syfta till att 

öka social rättvisa och attitydförändringar på samhällsnivå (Rönnerman, 2012; Somekh & Zeichner, 2009). 

Denna avhandling berör metodutveckling i aktiviteter samt förändring på organisationsnivå och 

samhällsnivå avseende hur unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning bemöts och får tillgång 

till aktiviteter.  

Deltagande aktionsforskning kan ses som en inställning och ett tillvägagångssätt snarare än en specifik 

teknik. Det är vanligt att flera olika metoder används för att lyfta fram situationer och praktiker på ett 

sådant sätt att forskningsdeltagarna kan reflektera över dessa tillsammans med varandra och med forskaren 

(Cornwall & Jewkes., 1995). I denna studie har enskilda intervjuer, fokusgruppsintervjuer, enkäter och 

aktioner använts för att reflektera över inflytande och delaktighet. Aktionerna, så kallade inflytandecaféer, 

utformades för att ge medforskare och övriga deltagare i studien möjlighet att tillsammans utforska hur 

inflytande och delaktighet i kommunala aktiviteter upplevs av unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Aktionsforskning är en spiral där varje steg är en cirkel av planering, aktion och 

reflektion för att finna resultat som i sin tur påverkar nästkommande aktion (Lewin, 1952).  

Aktionsforskning strävar efter att påverka de människor och de verksamheter/situationer där 

människorna befinner sig (Kemmis et al., 2015; Reason & Bradbury, 2013; Rönnerman, 2004; Scharmer 

& Kaufer., 2019). Freire (1976) och Herr och Anderson (2015) menar att medborgare genom engagemang 

och lärprocesser kan verka för en förändring och för frigörelse för sig själva och för sina kamrater. 

Följande avsnitt är uppdelat i rubrikerna Aktionsforskning och det demokratiska anslaget, 

Aktionsforskning och lärandet, Aktionsforskning och deltagandets utmaningar och Deltagarbaserad 

aktionsforskning tillsammans med personer som har intellektuell funktionsnedsättning.  

Aktionsforskning och det demokratiska anslaget 

Gemensamt för den deltagarbaserade aktionsforskningen är strävan efter samhällets och individens sociala 

utveckling. Historiskt har det i Norden funnits en tradition där utbildning vilar på demokratiska 

värderingar. Genom studiecirklar har medborgarna utbildats för att bli aktiva och pålästa medborgare med 

möjlighet att påverka sin egen situation (Salo & Rönnerman., 2014). Sedan mitten av 70-talet har antalet 

metoder för deltagandeforskning ökat. Människor som berörs av forskningsfrågan bjuds in att aktivt delta 

i forskning för att försöka finna ut hur det är att leva och verka i det lokala samhället och få tillgång till 

samhällets demokratiska rättigheter (Chambers, 2015). I och med att aktionsforskningen ofta sker i grupper 

som av tradition varit förtryckta eller har haft svårt att göra sina röster hörda, har aktionsforskningen ett 

demokratiskt och emancipatoriskt syfte. Aktionsforskning kan leda till att en marginaliserad grupp kan 

föra sin egen talan och bli förespråkare för frågor som berör gruppen och därigenom förändra på 

systemnivå (Garcia-Iriarte et al., 2009). 

Även om det generellt i vetenskaplig forskning finns ett stort engagemang med en önskan om att 

förändra individers livsvillkor, bryter aktionsforskningen till viss del mot det mer traditionella synsättet 

där det kan finnas en tydligare distinktion mellan vetenskap och social förändringsprocess (Somekh & 

Zeichner, 2009). Den kritiska deltagande forskningen går lite längre då den utgår från att situationer och 

samhälle behöver förändras för att bli mer jämlikt, mer rättvist och mer hållbart (Kemmis et al., 2015). Ur 

ett ideologiskt perspektiv är aktionsforskning både kollaborativt och deliberativt där människor försöker 

lära sig något tillsammans och drar nytta av varandras kunskaper och kompetenser. Samtalet och 

kommunikationen människor emellan spelar en viktig roll för att utveckla och förstärka demokratin 

(Brydon-Miller et al., 2014; Freire, 2000). En situation och en verksamhet kan betraktas och förstås utifrån 
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ett objektivt perspektiv, ett subjektivt perspektiv eller utifrån båda perspektiven, i ett dialektiskt perspektiv. 

En kritisk deltagarbaserad aktionsforskning försöker anta ett dialektiskt perspektiv där olika perspektiv 

och argument från utsidan och från insidan tas i beaktande, vilket kan göras för att synliggöra perspektiv 

från enskilda deltagare och från den sociala konstruktionen av situationen som forskningen berör (Reason 

& Bradbury, 2013). 

Aktionsforskning är praktiknära forskning. Inom aktionsforskningens ansats utvecklade Stephen 

Kemmis och Peter Grootenboer (2008) begreppet praktikarkitekturer för att försöka förstå och förändra en 

praktik. Utgångspunkten var att varje praktik påverkas av mänskliga handlingar och de personer som deltar 

i en praktik ses som kunniga aktörer. Allt som människor säger och gör och hur människor relaterar till 

varandra påverkar och utvecklar praktiken på olika sätt (Henning Loeb et al., 2019; Giddens, 1997; 1998).  

Aktionsforskning och lärandet 

Epistemologiskt inbegriper aktionsforskning olika sätt att skapa kunskap som är förankrad i praktiken och 

i den situation som deltagarna befinner sig i (Noffke & Somekh, 2009). Aktionsforskning innebär att ny 

kunskap skapas genom en deltagande och demokratisk process (Bradbury, 2015; Gustavsen, 2005; Herr & 

Anderson, 2015; Rönnerman, 2004). Den sanna kunskapen framkommer och valideras genom 

kommunikation inom den grupp som forskningen belyser och där forskaren deltar (Reason & Bradbury, 

2013). 

Genom att designa denna forskningsstudie utifrån aktionsforskningens metodologiska paraply, fanns en 

vilja att generera ny kunskap och att bidra till att sociala åtgärder möjliggörs. Vid aktionsforskningsstudier 

är det viktigt att fundera på vilka vägar som finns tillgängliga till kunskap, och vilka vägar som kan 

användas för att ge andra människor tillgång till att skaffa sig sin egen kunskap och göra sina röster hörda 

(Aragn et al., 2020).  

Aktionsforskningen sker i samverkan mellan två eller fler personer som vill lära sig av varandra. Det 

uppstår ett kollaborativt lärande när människor lär sig av varandras kunskaper genom att de delar sina egna 

och gemensamma upplevelser och erfarenheter (Holmstrand, 2006; Rönnerman, 2004). Det kollaborativa 

lärandet sker även i relationen mellan deltagare och forskare. Det innebär att både forskare och deltagare 

genomför en självreflekterande studie (Fetterman, 2015). I aktionsforskning sker lärandet och 

meningsskapandet när deltagarna och forskaren delar sina berättelser och gemensamma upplevelser och 

reflekterar tillsammans (Perry et al., 2015). 

Under genomförandet av aktionsforskning har forskaren i uppgift att försöka bidra till en lösning på de 

problem som deltagare i studien upplever. Detta sker genom att forskaren är en medarbetare i 

forskningsprojektet som har i uppgift att organisera systematiska reflektioner för att identifiera syftet med 

projektet (Reason & Bradbury, 2013). Kunskap skapas utifrån problemlösning i verkliga situationer 

(Lewin, 1952). Aktionsforskningen leder inte enbart till ny praktisk kunskap utan även till nya möjligheter 

att skapa kunskap (Reason & Bradbury, 2013).  

Det sker ingen distansering från den verklighet som studeras. Utgångspunkten i aktionsforskning är att 

människor bär på kunskap om sin egen situation genom att de befinner sig inom situationen (Scott & Usher, 

2011).  

Aktionsforskningen är pragmatisk eftersom den fokuserar på handlingars konsekvenser och på hur det 

som uttrycks av deltagarna kan få praktiska konsekvenser (Smith, 2015). 

Att bygga kunskap utifrån olika situationer eller praktiker kan innebära svårigheter att förhålla sig till 

olika värderingar och resultat som uppstår under forskningsprojektet. Både forskaren och deltagarna 

behöver därför kunna släppa på kontrollen och finna sätt att förhålla sig till de vägar och de resultat som 

forskningsstudien tar (Smith, 2015). För att det skall uppstå en social förändring i ett projekt och för att det 

skall upplevas som meningsfullt och framgångsrikt krävs det att deltagarna är aktivt deltagande redan från 

starten av projektet (van Veen, et al., 2014). Det är därför viktigt att fundera över vilka utmaningar som 

finns för ett aktivt deltagande i aktionsforskning. 

Aktionsforskning och deltagandets utmaningar 

Även om ambitionen i den deltagande forskningen är att deltagarna ska få mer makt finns det utmaningar 

med att genomföra detta maktskifte (Foster et al., 2016). Deltagarna i aktionsforskningsstudien kan ha 
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olika förväntningar på forskningen och deltagarna i studien är sällan en homogen grupp, utan alla individer 

i gruppen har olikheter som på olika sätt kan påverka utkomsten. Skillnader som kan finnas inom gruppen 

är ålder, intressen, kön, politisk ståndpunkt, sexuell läggning, social bakgrund och så vidare (Cornwall & 

Jewkes, 1995). Samarbete mellan forskare och deltagare måste ske på ett sådant sätt att deltagarna ges 

möjlighet och vågar väcka frågor och komma med åsikter som får påverka forskningsstudien (Foster et al., 

2016). Denna fråga blir särskilt viktig när aktionsforskning sker i segregerade grupper där deltagarna inte 

är vana att få sina röster hörda (Freire, 1976; Herr & Anderson, 2015; Stack & McDonald., 2014).  

Aktionsforskningen strävar efter att vara relevant för de personer som deltar i forskningsstudien, men 

en viktig del är också att aktionsforskningen ska bidra till samhällets utveckling och till att vidga 

forskningsområdet (Holmstrand, 2006; Nicolaidis & Raymaker, 2015). Det kan finnas svårigheter med att 

teoretiskt utgå från att en grupp individer har ett gemensamt värdesystem, kultur och identitetsmarkörer 

(Nicolaidis & Raymaker, 2015). 

Den deltagarbaserade aktionsforskningsprocessen ses som en gemensam angelägenhet för forskare och 

praktiker där de arbetar tillsammans med olika metoder för att synliggöra frågor som är viktiga för 

deltagarna (Reason & Bradbury, 2013). En kritik mot aktionsforskning är att den oftast sker i lokala 

sammanhang och att den därmed inte är gångbar för studier i storskaliga samhällsförvandlingar (Brydon-

Miller, 2003). 

Även graden av deltagande i deltagande forskning kan ifrågasättas och bör diskuteras. Ordet deltagande 

används flitigt och har kommit att få många olika betydelser, vilket blir både förvirrande och klichéartat 

(Cornwall & Jewkes, 1995). Cornwall och Jewkes (1995) beskriver fyra olika grader av deltagande som 

har tagits fram av Biggs som är verksam i fältet agrikultur och samverkan mellan forskning och resurssvaga 

lantbrukare. Biggs (1986) benämner den första graden av deltagande som avtalsmässigt, där deltagarna 

tillfrågas att delta i forskarens undersökning. Den andra graden av deltagande är konsultativt, där 

deltagarna tillfrågas att dela med sig av sina åsikter och konsulteras innan interventionen/aktionen tillsätts. 

Den tredje graden av deltagande ses som samarbetsinriktat, där forskare och deltagare arbetar tillsammans 

med ett forskningsprojekt som utformats av forskaren. Den fjärde graden av deltagande är kollegialt, där 

forskare och deltagare arbetar tillsammans som kollegor vars olika färdigheter och förmågor tas tillvara i 

en gemensam läroprocess, där deltagarna är delaktiga och har kontroll över processen (Cornwall & Jewkes, 

1995). 

Aktionsforskning ställer krav på att deltagarna vill ge en stor del av sin tid till att delta i ett 

forskningsprojekt. Det är därmed viktigt att deltagarnas förväntningar på deltagandet i en deltagarbaserad 

studie synliggörs och diskuteras. En förutsättning för att deltagarna ska ges mer makt är att deltagarna blir 

så trygga att de törs uttrycka sina egna tankar och åsikter (Chalachanová et al., 2020). Forskaren kan behöva 

uppmuntra deltagarna till aktivt deltagande, samtidigt som forskaren behöver vara på sin vakt så att studien 

inte inger falska förhoppningar om graden av delaktighet och om det resultat som förväntas uppnås 

(Cornwall & Jewkes, 1995). Ett problem för deltagande är att personer i individens omgivning, 

”grindvakterna”, kan ha värderingar och åsikter som står i motsats till de individer som skall delta i 

aktionsforskningen. Dessa värderingar och åsikter kan påverka deltagarna på olika sätt, både indirekt och 

direkt. 

Historiskt har personer som har intellektuell funktionsnedsättning inte getts möjlighet att få sin röst hörd 

i forskning, men detta har succesivt förändrats. Att genomföra till exempel aktionsforskning tillsammans 

med personer som har intellektuell funktionsnedsättning blir allt vanligare (Bigby & Frawley, 2010; 

Chalachanová et al., 2019; Flood et al., 2013; O’Brien et al., 2014; St. John et al., 2018; Strnadová & 

Walmsley, 2018; Walmsley, 2001, White & Morgan, 2012).  

Deltagarbaserad aktionsforskning tillsammans med personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning 

Genom att forska tillsammans med personer som har intellektuell funktionsnedsättning blir det centrala att 

förstå hur personer som har intellektuell funktionsnedsättning ser på och benämner de frågor som de anser 

är av vikt för dem. Tina Koch (2015) visar på att deltagarbaserad aktionsforskning har lett till sociala 

reformer inom social omsorg och inom hälsa och välbefinnande. Även Stack och McDonalds (2014) 

litteraturöversikt över aktionsforskningsstudier visar att aktionsforskning med personer som har en 

intellektuell funktionsnedsättning är genomförbart och kan bidra till positiva utfall för deltagarna. Personer 
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som har intellektuell funktionsnedsättning behöver få göra sina egna röster hörda och få möjlighet att 

diskutera frågor som är viktiga för dem och på ett sådan sätt så att de känner att de är involverade. Om 

deltagarna ges kunskap om sina rättigheter och verktyg så att de kan påverka, kan verklig förändring ske 

(Roberts et al., 2012). 

Studier visar dock att många forskare har svårt att uppfylla aktionsforskningens ram för graden av 

delaktighet, vilket leder till att deltagarna riskerar att förminskas till en dataresurs och endast få 

begränsande möjligheter att vara med och påverka och ha ett direkt inflytande på forskningsstudien 

(Cornwall & Jewkes, 1995; Gjermestad et al., 2019; Stack & McDonald, 2014). Att forska tillsammans 

innebär att forskare och deltagare tillsammans går igenom flera forskningsfaser. Mc Ardle (2008) 

benämner den första fasen som Getting in, som är inledningsfasen där forskare och deltagare får kontakt 

med varandra och lär känna varandra i ett forskningssammanhang. Getting on-fasen innebär 

genomförandet av forskningsstudien med datainsamling. Efter tiden med datainsamling kommer sedan den 

avslutande fasen, Getting out, då forskningsstudien ska avslutas. Alla faser har generella utmaningar men 

även specifika utmaningar utifrån den specifika studien som genomförs. Då aktionsforskning kan innebära 

längre åtaganden gällande relationer mellan forskaren och deltagaren, är det viktigt att ha med etiska 

reflektioner om vad relationen innebär på kort och lång sikt i designen av studien. Detta är särskilt viktigt 

när det gäller forskning tillsammans med marginaliserade grupper (Nicolaidis & Raymaker, 2015; 

Northway, 2000). Den reflektiva processen är viktig inom aktionsforskning och det bör föras en moralisk 

och etisk reflektion redan innan igångsättandet av forskningsprojektet. Denna reflektiva process ska 

genomsyra hela forskningsstudien. Forskaren behöver reflektera över forskningsprojektets positiva och 

negativa påverkan på deltagarna och på den kontext som de befinner sig i. Den moraliska och etiska 

diskussionen behöver även föras mellan de forskare och de deltagare som ingår i den aktuella 

aktionsforskningsstudien för att utröna om det råder en samsyn avseende de etiska och moraliska frågorna 

(Gonnerman et al., 2020). Aktionsforskning är komplex och innebär ständigt spänningar mellan forskarens 

intresse, gruppens intresse och individens intresse (Mc Callum & Nicolaides., 2015; Nicolaidis & 

Raymaker, 2015). I aktionsforskning finns ett deltagarfokus där deltagarna ska ges möjlighet att påverka 

forskningen, sätta sin agenda och få ha en direkt påverkan och ägandeskap över processen (Cornwall & 

Jewkes, 1995). För att deltagandet ska kunna uppnås måste forskaren förvänta sig det oväntade som kan 

uppkomma och vara förberedd på att kunna hantera det oväntade på ett etiskt korrekt sätt, där deltagarnas 

åsikter och upplevelser tas tillvara (Brydon-Miller et al., 2014). Därför är det viktigt att diskutera i vilken 

grad och hur länge deltagare som har intellektuell funktionsnedsättning ska vara med i 

forskningsprocessen. Om deltagarna ska vara med under dataanalysen och tolkningsarbetet behöver 

strategier och metoder anpassas för deltagarna. Ett alternativ kan vara att arbeta med bildstöd och andra 

former av visualiseringar för att hjälpa deltagarna att vara delaktiga i analys- och tolkningsarbetet (Kramer 

et al., 2011). 

Att forska tillsammans med personer som har intellektuell funktionsnedsättning innebär att forskaren 

kommer att vara tvungen att gå utanför sin komfortzon och anpassa sin forskning efter de situationer som 

uppkommer (Northway et al., 2015). Alla relationer i en forskningsstudie har informella strukturer som 

succesivt framträder och förändras över tid (Smith, 2015). Förutom kunskap om sig själv behöver forskaren 

kunskap om och förståelse för att kunna stärka deltagarna och anpassa aktionerna efter de situationer som 

uppkommer (Mc Callum & Nicolaides., 2015). 

 

I nästa kapitel kommer avhandlingens teoretiska utgångspunkter tas upp. De huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkterna för avhandlingen är teorier om medborgarskap, delaktighet och situerat lärande, där 

lärande sker genom relation och interaktion. Dessa teorier kan alla kopplas till aktionsforskningens tanke 

om att samhällen och organisationer kan behöva förändras för att bli mer jämlikt. 
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Teoretiska utgångspunkter 

De huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen är teorier om medborgarskap, delaktighet 

och situerat lärande, lärande genom relation och interaktion.  

Övergripande teoretisk utgångspunkt är teorin om citizenship, på svenska benämnt medborgarskap, 

som lyfter komplexiteten med ett medborgarskap och dess möjligheter och utmaningar. För att unga vuxna 

med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna inneha ett medborgarskap behöver moraliska och etiska 

diskussioner föras avseende vilka attityder och förväntningar som andra medborgare i samhället har 

gentemot unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Under avsnittet Normalitet och utanförskap 

lyfts det teoretiska perspektivet normalization theory för att synliggöra normalitetsnormers påverkan för 

samhällsdelaktighet för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Det teoretiska perspektivet om 

Kapabilitet (capability approach) behandlar livskvalitet och individens rätt till välmående i relation till 

välfärdsekonomin och majoritetssamhällets normer. Under rubriken Egenmakt görs en 

begreppsbeskrivning av begreppen empowerment och self-determination och vad det innebär att inneha 

egenmakt. 

Andra teorier för avhandlingen handlar om delaktighet och lärande. Under rubriken 

Delaktighetstrappan används teorin Arnsteins Ladder of Citizen Participation för att belysa hur delaktighet 

i samhället kan gestaltas och vilka steg som behöver tas för att medborgare ska vara delaktiga i samhället. 

I avsnittet Situerat lärande tas teorin om situerat lärande upp och det gemensamma lärandet lyfts fram. 

Teorin om situerat lärande används för att analysera lärandet och kunskapsutvecklingen som skedde under 

året med datainsamling. Jag kommer beskriva vilka kunskapsprocesser som medforskarna, kommunens 

personal och jag själv kom i kontakt med. 

Medborgarskap  

Att vara medborgare och inneha medborgarskap innebär ett rättsligt bindande förhållande mellan en stat 

och en individ där medborgaren innehar fullständiga politiska och sociala rättigheter såsom rösträtt och 

rätt att leva och arbeta i staten. Med medborgarskapet följer även skyldigheter såsom att betala skatt, göra 

värnplikt och efterfölja landets lagar (NE, 2021). I en demokrati tar medborgarna gemensamma beslut och 

den grundläggande demokratiska rättigheten är att alla medborgare ska kunna rösta (Kessling, 2020). En 

nation är demokratisk i den grad som medborgarna är involverade i samhället (Hart, 1979).  

Medborgarskap innebär ett synsätt där människan ses som en unik varelse vars rättigheter och mänskliga 

värde skall försvaras och tar sin utgångspunkt i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (Fjetland och 

Gjermestad, 2018). I västvärldens historia har det funnits och finns än idag en distinktion mellan vad en 

god medborgare anses vara och vad/vem som anses stå utanför begreppet god medborgare (Altermark, 

2018; Schnaudt et al., 2021). 

Grundläggande i en demokrati är att medborgarna känner sig behövda och delaktiga i samhället på lika 

villkor (Kessling, 2020). Människors upplevelser av samhällslivet visas genom graden av känsla av 

tillhörighet och hur de upplever att de kan bidra till samhället på olika sätt (Renwick et al., 2019). 

Schnaudt et al. (2021) beskriver hur normen för en god medborgare kan ses i graden av delaktighet i 

samhället. Genom att medborgaren är engagerad i politiska frågor, tar sitt samhällsansvar att rösta och 

deltar i föreningslivet uppnås definitionen god medborgare. Att vara deltagande handlar om rätten att 

kunna delta i beslut som påverkar ens eget liv och kunna påverka livet i lokalsamhället (Hart, 1979). Hur 

denna delaktighet ska genomföras är en fråga som diskuterats och arbetats för sedan samhället gick ifrån 

institutionalisering mot ett mer inkluderande synsätt på hur personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning ska ta del i samhället (Balandin, 2011).  

Det är idén om den förnuftige och rationella medborgaren som karaktäriserar vad det innebär att vara 

människa och vilka rättigheter och skyldigheter som medborgarna ska inneha (Altermark, 2018). Även om 

den sociala modellen har haft genomslag påverkar fortfarande yttre faktorer såsom lagstiftning och policy 
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möjligheten för personer som har intellektuell funktionsnedsättning att delta i samhället (Ullenhag et al., 

2012, 2014). I samhället finns en strävan efter att möjliggöra för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning att leva som andra medborgare och inneha ett medborgarskap. Detta synliggörs i 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) där det tydligt framgår att personer som har 

funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och skyddas från onödiga 

begränsningar och tvångsåtgärder (SFS 1993:387; Björne, 2020).  

FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen (UNICEF, 2018), har ratificerats 

av över 100 nationer. I Sverige blev barnkonventionen svensk lag i januari 2020. Barnkonventionen vill 

förbättra barn och ungdomars deltagande i samhället och göra barn och ungdomar delaktiga i beslut som 

berör dem. I artikel 12 i konventionen ställs krav på barns deltagande och i artikel 23 framhålls att barn 

som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett fullvärdigt liv och ska 

kunna var aktivt deltagande i samhället. Agenda 2030 (United Nation, 2015) är en gemensam internationell 

överenskommelse som syftar till att skapa en hållbar utveckling som 2015 antogs av FN:s medlemsstater. 

I Agenda 2030 beskrivs tre dimensioner av hållbar utveckling: den miljömässiga, den ekonomiska och den 

sociala. Dessa tre dimensioner genomsyrar de 17 globala målen som Agenda 2030 består av. I Agenda 

2030 är åtagandet att ingen ska lämnas utanför centralt. Åtagandet att ingen ska lämnas utanför har ett 

särskilt fokus på de unga som befinner sig i utanförskap eller har svårt att göra sina röster hörda. Det är 

viktigt att unga får vara delaktiga och får inflytande i beslut då det är de som idag påverkas av tidigare 

generationers beslut och som kommer påverkas av dagens beslut. 

Trots policydokumentens löften om rätten till medborgarskap från barnsben och genom vuxenlivet, har 

personer som har intellektuell funktionsnedsättning svårt att praktiskt uppnå medborgarskap på lika villkor 

som andra medborgare (Fjetland och Gjermestad, 2018, Sépulchre, 2021, Altermark, 2018). Studier visar 

att personer som har intellektuell funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållande än andra medborgare 

och anses vara en av de mest marginaliserade grupperna i samhället (Hutchinson & Sandvin, 2019; Mineur 

et al., 2009; Wiesel et al., 2013).  

Även om samhället verkar för att undanröja barriärer för deltagande i demokratin är det färre vuxna 

personer som har funktionsnedsättning som röstar (Kessling, 2020). Vuxna personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning röstar i ännu lägre grad än andra personer som har funktionsnedsättning (James et 

al., 2021; SCB, 2019, 2015). Agran och Hughes (2013) anser att en diskussion behöver föras över hur 

möjligheten och rätten att delta i röstningsprocesser kan möjliggöras för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Idag finns en misstro till att personer som har intellektuell funktionsnedsättning kan 

rösta på lika villkor som andra medborgare. Därför behöver både personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning och de personer som är nära personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

kunskap om rätten att rösta. 

Samtidigt visar studier såsom Hutchinson och Sandvin (2019) att personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning känner sig inkluderade i samhället i högre grad idag än historiskt sett och kan agera 

politiskt genom att göra sin röst hörd i frågor som rör deras livssituation. 

I 2018 års riksdagsval i Sverige var det drygt 87 % av de röstberättigade medborgarna som nyttjade sin 

rätt att rösta. Valdeltagandet var lägre hos personer som har en funktionsnedsättning och inom gruppen 

finns skillnader i valdeltagande utifrån funktionsnedsättningens karaktär.  

Även i andra grupper synliggjordes skillnader i röstdeltagande: Färre ensamstående medborgare röstade 

medan fler gifta och sammanboende medborgare röstade. Färre medborgare med lägre inkomster röstade 

medan fler medborgare med högre inkomster röstade. Färre utrikesfödda medborgare röstade medan fler 

inrikes födda medborgare röstade. Det fanns även regionala skillnader av röstdeltagandet i Sverige (SCB, 

2019). I Sverige varierar graden av deltagandet i samhällslivet, såsom att gå och rösta och delta i 

organisationer eller föreningsverksamhet, utifrån hur starkt socioekonomiskt område medborgaren bor i. I 

starka socioekonomiska områden är deltagandet högt medan det är betydligt lägre i socioekonomiskt svaga 

områden. Delegationen mot segregation (Delmos) anser att det behövs kunskapshöjande insatser för att 

stimulera intresse för samhälls-och politiska frågor för boende i områden med socioekonomiska 

utmaningar (Kessling, 2020). 

Normalitet och utanförskap 

Medborgarskap stöds av de normativa ideal som finns i samhället och som individer skapar och strävar 

efter att uppnå. Dessa normativa ideal påverkar hur medborgarskap organiseras och vem som kan vara 

medborgare (Sépulchre, 2021). Definitionen av utanförskap sker genom omgivningens syn på vad som 
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anses stå för normalitet och vad som anses stå för något udda. För att bli en fullvärdig medborgare i enlighet 

med normalitetsnormen behöver individen arbeta med sig själv för att uppnå en högre grad av normalitet 

(Altermark, 2018). 

Liknande syn på differensen mellan normalitet och bristande funktion syns även i cripteorin (av 

engelska cripple 'krympling'), som utvecklats från olika samhällskritiska teoribildningar för att ifrågasätta 

normalitetsbegreppet (Davis, 2002, Jordan, 2010 i Altermark, 2018). I stället för att studera och förklara 

det som ses som avvikande undersöker och kritiserar cripteoretiker det normativa och analyserar normalitet 

och makt, främst ur ett funktionsnedsättningsperspektiv. Cripteorin menar att det i samhället finns en 

föreställning och en förväntan om att en kropp ska se ut och fungera på vissa sätt, och därför är samhället 

inte anpassat för personer som har en avvikande funktionalitet. Detta, i sin tur, innebär att de medborgare 

som lever enligt samhällets normer och har en normativ funktionalitet ges fördelar i samhället. 

Cripteoretiker menar därmed att medborgarskap är starkt sammansatt med idealet av en ”able body”, en 

normativ funktionell kropp (Altermark, 2018). 

Från ett normativt perspektiv riskerar samhällsidealet att återspegla en önskan om en homogen social 

ordning. Vissa grupper innehar högre värden och är mer priviligierade än andra grupper av medborgare, 

vilket kan leda till utestängning för grupper av människor som inte anses följa den sociala ordningen 

(Wiesel et al., 2013). Det är genom samhällets gemensamma normalitetsnorm som personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning definieras som annorlunda och i behov av stöd för att till fullo uppnå ett 

medborgarskap. Normalitetsnormen påverkar på så vis i vilken grad personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning ges möjlighet att inkluderas i samhället (Altermark, 2018). 

När vi diskuterar medborgarskap och delaktighet i samhället för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning behöver vi ta avstamp i och förhålla oss till Nirjes (1976) normaliseringsprincip. I 

Sverige har utformningen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) varit 

inspirerad av Nirjes normaliseringsprincip (Nirje, 2003; Wolfensberger, 1972). Nirje argumenterade redan 

1960 för att personer som har intellektuell funktionsnedsättning skulle ges lika möjligheter till delaktighet 

i samhället som övriga medborgare. Nirjes normaliseringsprinciper var baserade på rättigheter för personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning, att de skulle få leva ett liv under liknade omständigheter som 

alla andra medborgare i samhället. Det inbegrep allt från rätten till en normal dygnsrytm och livscykel till 

ekonomiska förutsättningar, sexuella rättigheter och respekt för individen på lika grunder som andra 

medborgare (Balandin, 2011).  

Tanken om normalisering kom att vidareutvecklas av Wolfensberger (1972) och inbegripa skapandet 

av värderade sociala roller med syftet att personer som har intellektuell funktionsnedsättning ska inneha 

ett ökat värde och ges möjlighet att inneha högt värderade roller i samhället. Genom att personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att ha av samhället högt värderade roller kan de i högre 

grad bli accepterade och bättre bemötta i samhället (Balandin, 2011, Wolfensberger, 1972). 

Altermark (2018) påtalar att personer som har intellektuell funktionsnedsättning växelvis är inkluderade 

i gruppen personer som har funktionsnedsättning i styrdokument och forskning men även exkluderade från 

den gruppen. Ofta är de inkluderade i/exkluderade till den mer specifika gruppen, personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning. När lagstiftning och styrdokument fastslår att personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning har rätt att leva ett liv som alla andra medborgare innebär det samtidigt 

risk för exkludering. Enligt Björne lever personer som har intellektuell funktionsnedsättning som OM de 

levde på lika villkor som andra medborgare (Björne, 2020). Exkluderingen innebär ett urskiljande men 

även att särskilda resurser tillförs. Boende, arbetsliv och skola ska efterlikna andra medborgares vardagsliv 

samtidigt som det separeras från övriga medborgares liv. Medborgare som har intellektuell 

funktionsnedsättning befinner sig därmed ofta inom en särskild gemenskap och social arena som består 

och skapas av familjemedlemmar, av andra personer som har intellektuell funktionsnedsättning som bor 

på det gemensamma boende och av personal som finns som stöd (Wiesel et al., 2013; Clement & Bigby, 

2009; Forrester-Jones et al., 2006). 

Att kategoriseras som avvikande kan innebära konsekvenser som är både positiva och negativa (Mineur 

et al., 2009). Stigmatiseringen kan visa sig genom att personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

inte blir tagna på allvar och därmed inte beviljas rättigheter (Pelleboer-Gunnink et al., 2021). 

Stigmatisering innebär att medborgare diskrimineras för sin egenskap, såsom en funktionsnedsättning, av 

andra medborgare i. Det uppstår ett förakt och ett "vi och de"-tänkande inför grupper eller enskilda 

personer som anses avvika från samhällsnormen (Goffman & Matz., 2014). Denna stigmatisering menar 

Martin (2006) leder till att personer som har intellektuell funktionsnedsättning inte ges möjlighet att leva 

ett normalt liv i en normal värld. 
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Ett dilemma kan uppstå för personer som har intellektuell funktionsnedsättning där de behöver balansera 

mellan riskerna att bli sedd som ”en vanlig medborgare” som inte är i behov av samhällets stödinsatser, 

eller en ”medborgare med behov av stöd” som inte ses som en fullvärdig medborgare (Sépulchre, 2021, 

Altermark, 2018). Vägen till inkludering går därmed via paradoxen att individen först måste finna vägen 

till att bli definierad som en exkluderad medborgare som lever i utanförskap för att få möjlighet att få 

tillgång till samhällsresurser som kan leda till ökad inkludering. Ett exempel kan vara ungdomar som måste 

påvisa en diagnos för att få särskilt stöd i skolan, eller unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning som behöver ansöka för ett särskilt boende för att få det stöd i hemmet som behövs 

för att kunna leva ett självständigt liv liknande det liv som andra unga vuxna lever. Samtidigt som stödet 

ges i skolan eller det särskilda boendet och det är positivt för individens möjlighet till inkludering och 

delaktighet finns risken för stigmatisering. 

Wiesel et al. (2013) påtalar att det behöver göras fler insatser för att aktivt möjliggöra och stödja positiva 

möten mellan personer som har intellektuell funktionsnedsättning och personer utan intellektuell 

funktionsnedsättning i samhället, i syfte att främja ökad social integration av personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Knight (2015) menar att genom att personer som har funktionsnedsättning och 

personer som inte har funktionsnedsättning möts utmanas de stigmatiserande föreställningar som finns om 

personer som har funktionsnedsättning. Om personer som har funktionsnedsättningar däremot förblir 

exkluderade i samhället förminskas deras mänskliga värdighet och samhället går i sin tur miste om kunskap 

om rådande föreställningar i samhället vilket leder till ytterligare exkludering och polarisering. Social 

integration genom ett socialt nätverk och aktiviteter i samhället är mycket viktiga källor till motståndskraft 

hos personer som har intellektuell funktionsnedsättning för att förhindra psykiska problem men även för 

att effektivt hantera psykiska problem (Scheffers, 2021).  

Martin (2006) som är förespråkare för sig själv och andra som har funktionsnedsättningar betonar att 

bemyndigande inte är något som människor plötsligt har en dag, utan något som byggs upp. Normen för 

vad som anses vara normalt liv och leverne för medborgarna är i ständig förändring, därför menar 

Schippers (2021) att vi måste värdesätta mångfald när vi utformar ett nytt normalt. 

Medborgarskap innebär kostnader både för staten och för individen. Resurser behövs för att statliga 

myndigheter ska kunna genomföra lagliga rättigheter, och enskilda medborgare behöver resurser för att 

kunna göra anspråk på sina rättigheter (Sépulchre, 2021) och därigenom öka graden av livskvalitet. 

Intersektionalitet 

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning har inte enbart sin identitet i sin 

funktionsnedsättning. Till exempel är de även unga vuxna, har olika könsidentiteter och kommer från olika 

uppväxtmiljöer. En människas identitet skapas av att flera faktorer sammankopplas och påverkas av den 

sociala kontexten och sedan bidrar maktförhållanden till skapandet av en människas identitet (Collins & 

Bilge, 2020). 

Teorin om intersektionalitet används för att analysera komplexiteten hos en individ och hos samhället. 

Intersektionalitet utgår från att flera faktorer kan påverka hur en person bemöts och får tillgång till 

samhällslivet (Hill Collins & Bilge., 2016). Faktorer såsom etnicitet, klass och kön är maktrelationer som 

samverkar och bygger på varandra. De olika maktförhållanden korsar alla aspekter av den sociala världen 

och påverkar och påverkas av den tidsanda och det samhälle vi lever i (Collins & Bilge, 2020). 

Ett sådant intersektionellt maktförhållande kan ses i att exempelvis kön påverkar deltagande i studier 

och daglig verksamhet för personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Arvidsson (2016) påtalar 

att det är en större andel kvinnor som har intellektuell funktionsnedsättning än män som har intellektuell 

funktionsnedsättning som studerar och har insatsen daglig verksamhet, medan det är en större andel män 

som har intellektuell funktionsnedsättning än kvinnor som har intellektuell funktionsnedsättning som har 

ett förvärvsarbete. Bend och Fieldens (2021) studie om kön, funktionshinder och sysselsättning visar på 

att kön och funktionsnedsättning påverkar tillgång till anställning. Sett ur ett globalt perspektiv får färre 

kvinnor än män som har en funktionsnedsättning tillgång till arbetsmarknaden. Ofta får kvinnor som har 

en funktionsnedsättning anpassa sig efter maskulina normer som råder i organisationer. Barriärer som kan 

uppstå är att kvinnor som har en funktionsnedsättning har lägre lön än män som har en 

funktionsnedsättning. Kvinnor har svårare att få tillgång till särskilda faciliteter och förväntas utföra 

arbetsuppgifter utifrån en maskulin norm av kapabilitet.  
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Ett annat intersektionellt maktförhållande är ålder. En människas biologiska, sociala och kronologiska 

ålder påverkar möjligheten till deltagande och hur en människa ser på sig själv och bemöts av omgivningen 

(Mietola & Vehmas, 2019; Safta-Zecheria, 2018). 

I diskussionsavsnittet kopplas teorin om intersektionalitet till de maktrelationer som synliggjorts i 

resultatdelen. 

Delaktighet och inflytande  

Rätten till delaktighet för personer som har intellektuell funktionsnedsättning i samhällets sociala arenor 

har de senaste årtiondena varit viktiga i policydokument. Även om begreppen delaktighet och inflytande 

används flitigt saknas en allmänt vedertagen definition, vilket innebär att betydelsen kan skifta beroende 

på vem som tillfrågas. Begreppet delaktighet kan tolkas olika utifrån akademiskt fält, politiska intressen 

eller mellan olika yrkesgrupper (Gustavsson, 2004). Det finns därmed ett behov av ett gemensamt språk 

kring delaktighet för att klarlägga vad som avses med begreppet delaktighet så att missförstånd kan 

undvikas (Svanelöv et al., 2019; Szönyi, 2005; Åhl et al., 2020).  

Unicefs handbok för barns delaktighet och lärande definierar begreppen delaktighet och inflytande som 

två separata men sammanlänkade begrepp: ”Delaktighet handlar om processen att involvera barn och ta 

del av deras åsikter. Inflytande handlar om att barns åsikter påverkar de beslut som fattas” (Åhl et al, 2020, 

s. 26). Delaktighet kan ses som rätten att uttrycka sin mening och ha inflytande, men det kan också ställa 

krav på rätten att få ingå i sociala relationer och sammanhang. Graden av delaktighet är beroende av både 

individuella faktorer och omgivningsfaktorer (Arvidsson et al., 2008; Mineur et al., 2009). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) definierar att delaktighet uppstår när en person har en aktiv 

medverkan och en känsla av att vara till nytta, vilket innebär något mer än att enbart ha inflytande (SPSM, 

2018).  

Klassificeringssystemet International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

studerar funktionalitet och hälsotillstånd utifrån komponenterna aktivitet, delaktighet, kroppsstruktur, 

omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Syftet med ICF är att studera hälsa och hälsorelaterade 

tillstånd och dess konsekvenser utifrån en vetenskaplig grund. ICF:s klassificering används för att beskriva 

en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell där varje tillstånd 

av ohälsa eller hälsa beror på biologiska, psykologiska och sociala förhållanden (Socialstyrelsen, 2022; 

World Health Organization [WHO], 2022). 

Delaktighet ses som en subjektiv upplevelse som objektivt kan observeras genom hur det fysiska 

deltagandet upplevs och genomförs. Enligt ICF handlar delaktighet om en persons engagemang i den egna 

livssituationen (WHO, 2022). I ICF:s svenska version definieras begreppet delaktighet som något som är 

relaterat till kapacitet, genomförande och en persons engagemang i sin egen livssituation (Socialstyrelsen, 

2022). Delaktighet och aktivitet mäts enligt ICF genom vilka möjligheter som finns till fysisk delaktighet, 

hur genomförande av aktiviteter sker och hur engagemanget i aktiviteter upplevs. Delaktighet kan dock 

inte enbart ses som intrapersonell delaktighet med utgångspunkt i individens egenskaper. Delaktighet bör 

även ses som interpersonell delaktighet, i mötet mellan omgivningen och individen och vad som då sker 

(Molin, 2004).  

Den här forskningsstudien studerar hur medforskarna, unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning, uttrycker att de upplever delaktighet i den kommunala organisationen i form av 

delaktighet i aktiviteter och i mötet med personal och andra deltagare.  

Forskningsstudien studerar även hur medforskarna upplevde delaktighet i forskningsprocessen.  

Delaktighetsmodeller  

Delaktighet kan innebära olika deltagandesätt i forsknings- och innovationsprocesser (Barreteau et al., 

2010). 

I den här avhandlingen ligger fokus på att synliggöra inflytande och delaktighet för unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning i en kommuns fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter. Den 

huvudsakliga modellen som används i analysen är Arnsteins Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 

1969) med dess åtta steg för deltagande. SKL:s delaktighetstrappa (Langlet, 2019) har använts för 

reflektion över hur och om en delaktighetstrappa kan verka för att arbeta med frågor som rör inflytande 
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och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Shiers delaktighetsmodell har 

använts för att diskutera organisationens förutsättningar för att arbeta för delaktighet. 

 

Arnsteins Ladder of Citizen Participation 

Arnsteins Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969) skapades för att reflektera över 

medborgarmedverkan i planeringsprocesser i USA. 

Figur 1.  

Arnsteins Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969). 

 

Kommentar: Från Arnsteins originalartikel (Arnstein, 1969). Eight rungs on the ladder of citizen 

participation by Tim Bonnemann via Flickr, CC BY-NC-SA 2.0  

 

Arnstein (1969) delar in deltagandestegen i tre delar, där den första och nedersta delen är icke-deltagande 

med trappstegen manipulation och terapi. De som innehar makten har ett mål och syfte med verksamheten 

som de anser är de rätta. Deras intention med att involvera personer i att vara delaktiga syftar främst till att 

sälja in den redan färdiga planen.  

Den andra delen består av symboliskt deltagande med trappstegen information, konsultation och 

pacificering. Information är ett första viktigt steg för att möjliggöra ett deltagande men innebär ofta 

avsaknad av återkoppling och inhämtning av åsikter från medborgarna. Konsultationen är ytterligare ett 

steg mot deltagande i form av medborgarundersökningar, medborgardialoger och offentliga utredningar. I 

trappsteget pacificering tillåts vissa utvalda medborgare att delta i arbetsgrupper, men fortfarande innehar 

de som har makten rätt att avgöra om arbetsgruppen anses ha rätt och om deras förslag är genomförbara. 

Den tredje delen är medborgarmakt med trappstegen partnerskap och delegerad makt. I medborgarmakt 

fördelas makten genom förhandlingar mellan medborgare och de som innehar makten. Detta kan ske 

genom ett delat planerings- och beslutsansvar. Med trappsteget delegerad makt följer befogenheten för 

medborgarna att fatta beslut. Medborgarna innehar makten genom att de är i majoritet i beslutande 

processer.  

Högst upp på stegen kommer trappsteget medborgarkontroll. Vid det steget har medborgarna själva 

tillgång till medel för att genomföra, planera, utforma och hantera ett uppdrag, en aktivitet eller ett projekt 

utan att behöva tillfråga andra maktinnehavare.  

Stegen beskriver deltagandeprocesser genom olika nivåer av inflytande. Genom att ge människor 

möjlighet att klättra uppåt ges makt åt de personer som traditionellt kan anses vara maktlösa (Castell, 

2013). De maktlösa kan bestå av olika sorters människor, till exempel barn i relation till vuxna, personer 

som har funktionsnedsättning i relation till personer som inte har funktionsnedsättning, personer från 

socioekonomiskt svaga områden i relation till personer från socioekonomiskt starka områden. 

https://www.flickr.com/photos/planspark/9247960357
https://www.flickr.com/photos/planspark/9247960357
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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Det finns ett antal olika modeller för hur delaktighet kan förstås och synliggöra utmaningar inom den 

egna organisationen. Arnsteins Ladder of Citizen Participation har stått till grund för andra 

delaktighetsmodeller. 

 

SKL:s delaktighetstrappa 

Inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är en 

vanlig metod för att undersöka och diskutera graden av medborgarnas delaktighet att använda sig av en 

delaktighetstrappa som utformats utifrån Arnsteins Ladder of Citizen Participation och som går under 

namnet SKL:s delaktighetstrappa (Castell, 2013 & SKL, 2019). De fem stegen i trappan ses som likvärdiga 

strategier att välja bland trots att graden av inflytande skiljer sig åt (Langlet, 2019). Castell (2013) menar 

att Arnsteins Ladder of Citizen Participation och SKL:s delaktighetstrappa är två olika sätt att se på 

medborgares delaktighet och att de fyller två olika funktioner: Stegen är forskarens analysredskap medan 

trappan syftar till att hjälpa tjänstemän och politiker att utforma en metod för att ge medborgarna olika 

grader av inflytande och delaktighet. 

Figur 2.  

SKL:s delaktighetstrappa (Langlet, 2019). 

 

 

Kommentar: Från Medborgardialog i styrning. (s. 15). av L. Langlet, 2019. Sveriges Kommuner och 

Landsting. Använd med tillåtelse. 

 

Andra modeller som har anpassats efter Arnsteins Ladder of Citizen Participation har fokuserat på barns 

delaktighet.  

 

Harts delaktighetsstege 

Roger Harts delaktighetsstege fokuserar på barn som medborgare och aktiva agenter och har använts 

internationellt för att förstå barns delaktighet. Trots att även Hart har en stege som bild, menar Hart att en 

högre nivå på stegen inte per automatik är bättre än en lägre nivå. Både Harts delaktighetsstege och SKL:s 

delaktighetstrappa menar att det viktiga är att välja den nivå som bäst passar den aktuella frågan. En 

tydlighet behöver finnas avseende vad delaktighet i den specifika frågan innebär. 

Hart menar att delaktighetsstegen inte enbart är ett verktyg för delaktighet utan att den ska ses mer som 

en utgångspunkt för diskussioner om hur barn på ett meningsfullt sätt kan involveras i frågor som rör dem 

(Hart, 1992; Åhl et al., 2020). Harts delaktighetsstege har åtta steg där de första tre stegen inte bör användas 

då det handlar om skendelaktighet vilket Hart påtalar kan vara skadligt för barnet. Harts delaktighetsstege 

består av stegen: 1) barnet manipuleras, 2) barnet en dekoration, 3) barnet en symbol, 4) barnet anvisad 

men informerad, 5) barnet konsulterat och informerat, 6) beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn, 

7) initierat och styrt av barn, och 8) beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna (Hart, 1992).  

 

Shiers delaktighetsmodell 

Harry Shiers delaktighetsmodell är inspirerad av och kompletterar Harts delaktighetsstege. Till skillnad 

från Hart ser Shier sin modell som ett verktyg för att arbeta med barns delaktighet och inflytande (Åhl et 

al., 2020). Enligt Shier (2001) måste vuxna samtycka till att avstå från makt för att kunna dela den med 

barn på liknande sätt som Arnsteins Ladder of Citizen Participation, där de som sitter på makten måste 
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möjliggöra för medborgarna att bli medbeslutande. Shier menar att barn kan vara delaktiga på olika nivåer 

inom olika delar av samma organisation, men för att ett delande av makt ska möjliggöras behövs en 

medveten handling från organisationens sida. Det är därför viktigt att arbeta med Shiers modell utifrån den 

lokala kontexten.  

Shier delar upp graden av barns delaktighet i fem steg: 1) bli lyssnade på, 2) få stöd för att uttrycka sina 

åsikter och synpunkter, 3) få sina åsikter och synpunkter beaktade, 4) involveras i beslutsfattande 

processer, och 5) dela inflytande och ansvar över beslutsfattande. Den irländske forskaren Harry Shier har 

beskrivit fem nivåer av delaktighet utifrån den enskildes perspektiv.  

Shier lägger till tre aspekter på varje nivå – öppningar, möjligheter och skyldigheter – som visar på 

behovet av ett engagemang på varje steg. 

Öppningar innebär att den vuxne eller organisationen vill arbeta på en viss nivå. En öppning uppstår när 

en professionell uttrycker en vilja och önskan att engagera sig personligen. Samtidigt kan det saknas stöd 

och kunskap för att realisera detta.  

Möjligheter innebär att kunskapen för att göra barn delaktiga på den redan valda nivån finns på plats. 

Det är möjligt för en professionell eller för en organisation att i praktiken arbeta utifrån det aktuella steget. 

Nya arbetssätt eller ny kunskap finns tillgängligt för att möjliggöra steget.  

Skyldigheter innebär att organisationen antar en policy och ett arbetssätt för att garantera barns 

delaktighet på den aktuella nivån. Personalen blir därmed skyldig att arbeta på denna nivå (Shier, 2001; 

Shier, u.å.). 

 

Børnerådets delaktighetsmodell 

En annan modell för delaktighet är det danska Børnerådets delaktighetsmodell som visar olika typer av 

delaktighet för barn. Børnerådets delaktighetsmodell försöker synliggöra om delaktigheten sker via 

kollektiv inkludering eller individuell inkludering samt om barnet är berört personligen eller deltar som 

representant för fler barn (Åhl et al., 2020). 

Det är av vikt att lyfta de olika delaktighetsmodellerna för att visa på de olika modellernas likheter och 

olikheter. Arnsteins Ladder of Citizen participation och SKL:s delaktighetstrappa har medborgare i fokus. 

Övriga delaktighetsmodeller (Hart, Shier och danska Børnerådets delaktighetsmodell) är utformade för 

barns delaktighet.  

Samtliga delaktighetsmodeller ovan vill verka som ett verktyg för att deltagare ska få möjlighet att 

påverka organisationer och verksamheter. Delaktighetsmodellernas barnperspektiv innebär dock vissa 

svårigheter. Avhandlingen har unga vuxna som målgrupp varpå det finns en risk att medforskarna 

förminskas. Att vara ung vuxen innebär dock en övergång från att nyligen ha varit barn till att bli vuxen. 

Barn och unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning är båda marginaliserade grupper av 

medborgare som inte anses ha fullt medborgarskap av det normativa samhället.  

Sverige har under en längre tid arbetat med att skapa modeller för barnkonsekvensanalyser. I detta arbete 

har man kommit ganska långt med att ta fram delaktighetsmodeller som angår barn. Unga vuxna idag har 

levt med barnkonventionen som policydokument under sin uppväxt. Detta innebär att personal inom den 

kommunala organisationen troligtvis har kommit i kontakt med delaktighetsfrågor och 

delaktighetsmodeller tidigare. 

I resterande delar av avhandlingen har benämningen av barn i relation till vuxna, bytts till deltagare i 

relation till personal. Avgörande för delaktighet i en organisation är att deltagarna blir hörda och att det 

ges möjlighet att tillvarata deltagarnas egna tankar och förmågor.  

Kapabilitet 

Kapabilitet kommer från det teoretiska perspektivet The capabilities approach (Robeyns & Byskov, 2020; 

Kleist, 2021). 

Den mänskliga kapabiliteten är individens förmåga till delaktighet genom individens görande och 

varande utifrån den enskilda individens önskemål. Sådana individuella önskemål kan vara att individen 

ges möjlighet att gifta sig, att kunna utbilda sig och att kunna resa. Kapabilitet är inte bara en möjlighet till 

deltagande utan det handlar om ett verkligt deltagande och återspeglar individens frihet att leva det liv som 

individen värdesätter genom att kombinera flera funktioner. Först när förutsättningar och friheten att välja 

finns handlar det om utveckling. Funktioner är funktioner som har förverkligats, och dessa funktioner är 

inte bara begränsad till en persons avsikt att utföra en aktivitet. En funktion innebär det som en person 
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värderar att göra eller vara och innehåller därmed alla tillstånd och känslor som en människa upplever 

under utförandet av aktiviteten. Funktion är således både görande och varande (Kleist, 2021). 

I The capabilities approach görs en kritisk distinktion mellan funktion och kapabilitet. Kapabilitet 

innehåller två normativa påståenden. Det första normativa påståendet och det mest grundläggande i 

moralisk betydelse är friheten att uppnå välbefinnande. Det andra normativa påståendet är det mänskliga 

välbefinnandet avseende människors förmågor och funktioner. Detta ska förstås utifrån vad människor 

förmår att vara och att göra (Robeyns & Byskov, 2020; Kleist, 2021).  

En människas funktion är inte bara begränsad till avsikten att delta i en aktivitet utan en funktion innebär 

även en människas alla tillstånd av att vara, såsom hur en individ upplever spänning, lycka och rädsla. 

Amartya Sen ville finna en allmänmänsklig gemensam nämnare för vad som kan anses vara livskvalitet. 

Vad som anses vara livskvalitet skiljer sig mellan individer och kan skilja mellan vad en enskild individ 

tycker och vad de politiska direktiven påbjuder vara livskvalitet. (Kleist, 2021).  

Även Martha Nussbaum utgår från distinktionen mellan kapabilitet och funktion. Nussbaum omfamnar 

precis som Amartya Sen skillnaden mellan funktion och kapabilitet men argumenterar för att en funktion 

inte får utföras på vilket sätt som helst, utan att den ska genomföras på ett "verkligt mänskligt sätt". Det 

vill säga att om en person lever ett liv där hon inte kan utöva sina mänskliga förmågor, såsom att få 

möjlighet att uttrycka sin kreativitet, anser Nussbaum att människan lever sitt liv på ett mer djuriskt sätt än 

på ett mänskligt sätt (Kleist, 2021). 

Nussbaum menar att ett samhälle ska verka för att alla medborgares samlade kapabiliteter tas till vara 

och för att möjliggöra för nya kapabiliteter. Ett samhälle som försvårar friheten för individen att göra det 

som individen värdesätter är inte ett rättvist samhälle. Nussbaum menar att kapabilitet är kopplat till sociala 

och ekonomiska rättigheter (Nussbaum, 2009).  

Det finns ett växande intresse för att mäta livskvalitet utifrån Nussbaums kapabilitetsmetod (Lorgelly 

et al., 2010; 2015). Nussbaum har identifierat tio universella, normativa förmågor för mänsklig frihet som 

ska vara lagskyddade (Nussbaum, 2000). 

Grundläggande är rätten till liv (1) och rätten att få leva ett tillfredställande liv under hela livscykeln. 

Rätten att få leva med god hälsa (2) och ha tillgång till sjukvård, hälsosam mat och möjlighet att träna för 

att inneha en god hälsa. Kroppslig integritet (3) innebär individens rätt att ta sig dit individen önskar. Att 

få kroppsliga behov tillgodosedda och friheten att inte bli utsatt för något slags övergrepp. Individens rätt 

att använda alla sina sinnen, sin fantasi och sina tankar (4), vilket innebär frihet att föreställa sig, tänka 

och resonera. Det innebär även rätten till den utbildning som gör det möjligt för individen att föreställa, 

tänka och resonera på ett civiliserat, mänskligt sätt. Individens rätt till yttrandefrihet politiskt och religiöst 

samt rätten till tillgång av litteratur, konst och kulturella upplevelser och andra upplevelser möjliggör för 

individen att kunna producera och uttrycka sig. Grundläggande är även rätten till känslor (5) såsom sorg, 

längtan, tacksamhet och berättigad ilska, och att inte utsättas för rädsla och ångest eller drabbas av trauma 

eller försummelse, samt att inneha rätten till att relatera till människor utanför oss själva, älska andra 

människor och rätten att ta hand om dem. Praktisk anledning (6) innebär individens rätt att kunna leva 

med sitt samvete, att kunna tänka kritiskt om världen och sin egen plats i världen, samt att kunna överväga 

och utveckla förståelse för gott och ont. Medlemskap (7) är rätten att umgås, leva och agera tillsammans 

med andra människor, att visa omtanke, ha sympati och medkänsla och agera för att hjälpa människor. Det 

innebär rätten att kunna skydda andra människor, eftersöka rättvisa och människors rättigheter, inklusive 

yttrandefrihet och frihet från rädsla. Andra arter (8) syftar till rätten att kunna njuta av naturen och kunna 

uppskatta dess skönhet, samt att ha möjlighet att leva med de djur och växter som finns i världen omkring 

oss. Med lek (9) menas rätten att få skratta och i allmänhet ha kul, att inte bli kritiserad och hindrad att ta 

del i de glädjeämnen som individen ser som njutning och rekreation. Kontroll över sin omgivning (10) 

innebär rätten att göra fria val, kunna delta i politiska aktiviteter och tillsammans med andra främja 

politiska åsikter. I detta ingår rätten att äga egendom och produkter på samma grund som andra medborgare 

kan göra det och rätten att kunna söka arbete och bli accepterad och behandlad väl på jobbet (Arvidsson, 

2016; Nussbaum, 2000; Nussbaum, 2002).  

Personer som har intellektuell funktionsnedsättning skrivs fram som jämlika medborgare i 

policydokument och lagstiftning (FN, 2006; Svenska Unescorådet; 2006; SFS 1993:387) där vikten av 

inkludering och alla människors lika värde påtalas. 

Vad som är grundläggande, och enligt Nussbaum det enkla för samhället att ordna, är att tillgodose alla 

medborgares rätt till läkarvård och bostad och andra behov av ekonomisk art. Nussbaum påtalar dock att 

nästa steg är att se till att personer som har intellektuell funktionsnedsättning får tillgång till utbildning 

även om det innebär en ekonomisk kostnad och anpassning av undervisning. För att personer som har 
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intellektuell funktionsnedsättning ska ges rättmätiga rättigheter att delta i val och avlägga sin röst behöver 

valsystemet ses över. Vilken hjälp finns att få för att alla medborgare ska få avge sin röst oavsett om de 

har behov av stöd i vallokalen eller inte? (Nussbaum, 2009). Om unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning likväl som andra grupper som utsatts för förtyck ges möjlighet att agera politiskt 

genom att stå upp för sig själva och konfrontera samhällssystemets maktstrukturer, kan 

samhällsförändringar ske (Marshall & Bottomore, 1992). 

Nussbaum beskriver att personer som har funktionsnedsättning anses inneha en brist av kapabilitet för 

att uppnå ett fullvärdigt mänskligt liv. Eftersom normalitet är en konstruktion anser Nussbaum att 

normalitetsnormen ger människor möjlighet att skydda sig från det som anses avvikande och därigenom 

skapa en skillnad mellan sig själv och de medborgare som anses vara utanför normen (Florian, 2014). Det 

är majoriteten i samhället som avgör vad minoriteter får för rättigheter och vilka samhällsresurser som 

tillgängliggörs för personer som inte följer normen. Därför behöver lagstiftning och samhällets medborgare 

fortsätta fundera över hur vi ska ge alla medborgare jämlika politiska och civila rättigheter (Nussbaum, 

2009). Livskvalitet handlar inte enbart om att få tillgång till samma sociala rum utan även om grad av 

delaktighet och om hur deltagandet tar sig uttryck (Robeyns & Byskov, 2020; Nussbaum, 2002). 

I denna avhandling ses kapabilitet i relation till den övergripande teoretiska utgångspunkten om 

medborgarskap där teorin om kapabilitet sätter fokus på att en människas värde inte enbart handlar om 

rätten till medborgarskap och att befinna sig i samhället tillsammans med andra människor, utan även på 

att människor har rätt till välbefinnande. Kapabilitet sätts även i relation till teorier om delaktighet då en 

människas förmågor och funktioner påverkar vad en människa kan och vill delta i för aktiviteter och hur 

delaktig i samhället en invid önskar vara och ges möjlighet till av andra medborgare. Kapabiliteten att 

kunna göra egna val handlar om egenmakt.  

Egenmakt 

Begreppet egenmakt används i den här avhandlingen för att analysera vilka individuella styrkor och 

eventuella förändringar som synliggörs både hos medforskarna och hos kommunens personal. 

Begreppet egenmakt innehåller begreppen self determination och empowerment. Self determination är 

en psykologisk teori om mänskligt agentskap. En persons agentskap handlar om de motiv som styr 

människors val, utan yttre påverkan och störningar. Varje människas egna "inre motiv" är det som uppfattas 

som intressant och tillfredsställande i sig, medan "yttre motiv" handlar om vad en människa kan göra för 

att försöka uppnå ett yttre mål (Wehmeyer & Webb, 2011). 

Enligt Ryan & Deci (2000) finns det behov som motiverar jaget att skapa vägar till psykologisk hälsa 

och välbefinnande. Behoven består i kompetensen att själv kunna behärska sitt liv, att inneha ett 

självbestämmande och kontroll över sitt liv, och att få känna tillhörighet i form av social meningsfullhet 

och tillhörighet till en grupp. Alla individer har kapacitet att göra fria val och uppnå fullt medborgarskap. 

Empowerment är en form av egenmakt och kännetecknas av orden makt, kontroll, självtillit och stolthet 

(Forsberg et al., 1997). Utgångpunkten är att ingen kan ge en annan människa egenmakt – människor måste 

själva skaffa sig egenmakt. Empowerment innebär att individen verkligen kan påverka beslut som berör 

individens liv (Martin, 2006). För att uppnå egenmakt ska en individ uppleva sig ha makt över sin egen 

situation: sin situation i skolan, på arbetet, på sin fritid och sin närmiljö. Det innebär att en individ ska ha 

makt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan. En människas 

möjlighet till inflytande och delaktighet påverkar dennes upplevelse av livskvalitet. För personer som har 

funktionsnedsättning är möjligheten till självständighet och oberoende viktig för vuxenlivet (Renblad, 

2001). Trots det får unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning sällan göra sina röster hörda i 

samhället (Renwick et al., 2019). 

Vikten av egenmakt betonas i FN:s konvention om rättigheter för personer som har funktionsnedsättning 

(FN, 2006). Där beskrivs de allmänna principerna om individens rätt till självbestämmande samt rätt till 

deltagande och inkludering i samhället. 

Empowerment-rörelsen och aktionsforskningen delar en gemensam grund vad gäller frågeställningar, 

metoder och filosofier. Gemensamt är strävan efter samhällsförändring och ett demokratiskt deltagande. 

Det som skiljer dem åt är att empowerment-rörelsen står för ett förhållningssätt till utveckling medan 

aktionsforskningen innebär en form av forskning (Fetterman, 2015). 

Aktionsforskning vill bidra till att ge människor möjlighet att själva kunna förändra sin livssituation och 

skapa sig egenmakt. Det förutsätter att aktionsforskaren hyser respekt för individens och gruppens 

utveckling, för deras självstyre, självständighet och oberoende, samtidigt som forskaren uppmanar till 
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samarbete, inkludering och deltagande (Fetterman, 2015). Genom att personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning blir lyssnade till och får göra sin egen röst och sina kamraters röster hörda ökar 

möjligheten till egenmakt där de får handlingskraft och rättigheter att själva förändra sin situation 

(Atkinson, 2004).  

Att tillhöra en marginaliserad grupp är vidare och mer komplext än att enbart fokusera på en människas 

funktionsnedsättning. En ung vuxen medborgare som har intellektuell funktionsnedsättning har även andra 

aspekter som påverkar deltagandet i samhällslivet. 

Sammanfattning av begreppen delaktighet och inflytande i avhandlingen 

Begreppet delaktighet ses i denna avhandling som rätten för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning att få delta aktivt i samhället på lika villkor som alla andra medborgare. 

Medborgarskap innebär att kapabiliteten hos unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

tillvaratas och att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning kan inneha egenmakt, 

självbestämmande och kontroll över sitt deltagande i kommunala aktiviteter såväl som i forskningsstudien. 

Även individens engagemang och upplevelse av delaktighetsgraden beaktas.  

Begreppet inflytande innebär att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ges reell 

möjlighet att påverka utformningen av de inflytandecaféerna som är studiens aktioner, samt ges möjlighet 

till inflytande i den kommunala organisationen genom att få sina röster hörda i syfte att påverka 

verksamhetsutformning av kommunens fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter.  

För att analysera graden av delaktighet i aktiviteter och samhällsgemenskap för unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning har grundmodellen Arnsteins Ladder of Citizen Participation med dess 

åtta steg för deltagande använts (Arnstein, 1969). Teorin har använts för att analysera och förstå hur 

medforskarna ser på delaktighet, och för att synliggöra vilka barriärer och möjligheter till delaktighet och 

medborgarskap som medforskarna gav uttryck för. Arnsteins Ladder of Citizen Participation har även 

använts för att analysera och förstå hur projektgruppen och ledningen i kommunen ser på unga vuxna som 

har intellektuell funktionsnedsättning och deras delaktighet i kommunala aktiviteter och gemenskap. Då 

delaktighetsmodellerna kan användas i kombination med varandra för att tydliggöra delaktighet, har även 

SKL:s delaktighetstrappa använts för att diskutera hur tjänstemän och politiker kan utforma metoder för 

att ge medborgarna olika grader av inflytande och delaktighet i den lokala kontexten. 

Shiers delaktighetsmodell har använts för att diskutera vilka öppningar, möjligheter och skyldigheter 

som organisationen kan stå inför vid införlivandet av inflytande och delaktighet för unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning. 

Situerat lärande 

Kunskap och lärande handlar epistemologiskt om att finna ut vad det finns som behöver bli känt, vilka 

uppfattningar om verkligheten som behöver synliggöras och vilka metoder som är lämpliga att använda 

för att upptäcka och synliggöra kunskap (Thomas, 2007). Den tidigare synen på att läraren eller annan 

professionell yrkesutövare sitter inne på all kunskap och alla svar, har ur ett historiskt perspektiv succesivt 

minskat och idag har den kunskap som kommer från vardagens erfarenhet börjat värderas i allt högre grad 

(Tomas, 2007).  

En enskild människa lär sig genom hela livet och lärandet sker på många olika platser och i relation till 

omgivningen. Detta gör att en människas lärandeväg växer, vidgas och förändras under livets gång 

(Stewart, 2012; Säljö, 2013). En individs lärande börjar ofta i hemmet, i relation till föräldrar och syskon, 

för att sedan succesivt vidgas alltmer ut mot samhället. Det lärande som sker i förskola och skola och som 

vi kanske främst ser som de rådande lärande institutionerna är en del av en människas kunskapsskapande. 

Andra arenor för lärande kan vara föreningslivet, kulturskolor, vänner, arbetslivet, volontärarbete och olika 

demokratiska sammanhang i samhället såsom styrelser och olika former av medborgardialoger. I Banduras 

Social learning theory förklaras kunskap och lärande som något vi får genom att studera och observera. 

Människan skapar sin identitet utifrån hur livet uppfattas, och utifrån vem man umgås med och interagerar 

och kommunicerar med (Stewart, 2012). 

Enligt Lave och Wengers (1991) teori om det situerade lärandet sker lärandet när flera individer deltar 

i gemensamma praktikgemenskaper (även kallat Communities of Practice). Dessa praktikgemenskaper 

uppstår genom samhällets institutionaliserade verksamheter, såsom skolor, fritidsgårdar, kulturskolor, 
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idrottsklubbar och arbetsplatser som skapar ett eget mönster för hur man talar, vilka aktiviteter man gör 

och hur man samarbetar (Säljö, 2013).  

En människa tillhör och rör sig emellan flera olika praktikgemenskaper under sitt liv och kan tillhöra 

flera olika praktikgemenskaper under en enda dag. De olika praktikgemenskaperna bidrar till att socialisera 

de människor som ingår i de olika praktikgemenskaperna och människor ges olika situerade roller utifrån 

de praktikgemenskaper de tillhör (Säljö, 2013). Situerade roller kan vara att en person är en fotbollsspelare, 

är en elev, har en funktionsnedsättning, är lärare och så vidare. Vissa av dessa situerade roller är fasta 

medan andra förändras under en individs livsresa beroende på vilka praktikgemenskaper som individen 

kommer i kontakt med. Genom några årtionden kan en elev bli en student som sedan blir en lärare. 

Samtidigt kan en lärare inneha flera situerade roller under en och samma dag. En lärare kan exempelvis 

samtidigt vara förälder, fotbollsspelare, styrelseledamot och kollega.  

Genom att flera individer delar samma intressen och är engagerade i samma saker skapas en interaktion 

mellan människor i en gruppgemenskap (Stewart, 2012). Det uppstår en lärandeprocess som inte bara sker 

i en enskild individs inre utan som sker i gemenskap med andra människor (Lave & Wenger, 1991). Genom 

att bli engagerad i praktiken utvecklas och lär sig människor tillsammans i den sociala gemenskap som 

råder där, ett lärande som sker utanför det formella utbildningssystemets undervisning (Stewart, 2012).  

Det situerade lärandet utgår från att lärandet sker just i relationen mellan människor i det sociala 

samspelet som uppstår. En person som är ny i den lärande aktiviteten lär sig av de som har längre 

erfarenhet. På så sätt uppstår en lärandeprocess mellan lärlingen och experten. Den nya medlemmen strävar 

efter att införlivas i gemenskapen genom sitt lärande. Praxisgemenskapen innebär enligt Lave och Wenger 

(1991) att nya medlemmar införlivas in i den sociala gemenskapen genom att de får kunskap av de mer 

erfarna medlemmarna om vilka kunskaper som de behöver tillförskaffa sig för att räknas som fullvärdiga 

medlemmar i gemenskapen. De individer som vill ta sig in i en gemenskap börjar med ett perifert 

deltagande med aktiviteter som är av lägre rang, för att sedan gradvis ta sig an mer och mer avancerade 

uppgifter och på så vis succesivt få tillträde i form av att räknas som en medlem som innehar kompetens 

och identitet samt är involverad i gruppgemenskapens utveckling (Stewart, 2012). Genom ett legitimt 

perifert deltagande uppstår en process där den nya deltagaren får öva sig inom det nya området där de 

försöker erövra den kunskap som krävs för att så småningom bli en fullvärdig deltagare i den 

sociokulturella praktiken (Lave & Wenger, 1991). 

Genom att identifiera vad individerna redan kan och att utifrån individens kunskap sedan ge stöd, kan 

individen vidareutvecklas. I stället för att fråga efter kognitiva processer efterfrågas vilken sorts socialt 

engagemang som kan ge den rätta miljön för att skapa ny kunskap. Genom att deltagarna ges möjlighet att 

dela erfarenheter och kunskap med varandra blir deltagarnas olika synsätt och erfarenheter en del av 

lärande och utveckling (Stewart, 2012). Individen formas och omformas, socialiseras och socialiserar andra 

genom att möta sina egna och omgivningens känslor, språk, kognition och fysik (Säljö, 2013).  

För att bli en fullvärdig medlem av en gemenskapspraxis krävs att den nya medlemmen får möjlighet 

till ett deltagande, genom att få tillgång till information och resurser och ett brett utbud av pågående 

aktiviteter tillsammans med andra deltagare och med mer erfarna medlemmar (Stewart, 2012). 

Avhandlingen och studiens design utgår från att studieobjektet i sig är källa till kunskap och att de som 

deltar i studien själva producerar ny kunskap. Teorin om situerat lärande kommer användas för att 

analysera de lärandeprocesser som skett under forskningsstudien. Det gäller lärandeprocesser hos 

medforskare, mig själv, projektgruppen, kommunens ledning och övriga deltagare i forskningsstudien som 

alla varit engagerade i genomförandet av inflytandecaféerna. Det situerade lärandet sker just i relationen 

mellan människor i det sociala samspelet som uppstår i den gemensamma praktiken och i avhandlingen är 

det av vikt för den specialpedagogiska utvecklingen av verksamheter och attityder. 
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Metod 

Metodvalet för denna avhandling har varit aktionsforskning. Inför genomförandet av denna 

aktionsforskningsstudie fanns målsättningen att studien skulle bidra till ett ökat inflytande och ökad 

delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Aktionsforskningsprocessen 

genomfördes under år 2018 då det var valår i Sverige. Forskningsstudiens inriktning på inflytande och 

delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning var därför högst aktuell. Studien 

genomfördes inom en svensk kommuns kultur-, demokrati- och fritidsförvaltning. Figur 3 redovisar 

tidslinjen över kommunens process och över forskningsprocessen.  
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Projektgruppens roll 

I kommunen tillsattes 2017 en projektgrupp med personer som skulle möjliggöra införandet av 

inflytandecaféer. Projektgruppen bestod av personal från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Jag 

själv ingick i projektgruppen i rollen som kommundoktorand för att fungera som ett stöd till projektgruppen 

och för att säkerställa att inflytandecaféerna följde studiens design och medforskarnas önskemål om 

förändringar. 

Projektgruppens arbetsuppgifter bestod i att lära sig om metoden inflytandecaféer, boka lokaler för 

inflytandecaféer, samordna personal från den kommunala organisationen, ordna logistik av material till 

och från inflytandecaféerna, och göra inbjudningar till grundsärskolor, gymnasiesärskolor och daglig 

verksamhet mm.  

I slutet av studien uppskattade enhetscheferna i kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen att 

tidsåtgången hade varit totalt 521 arbetstimmar som inkluderade projektmöten, planeringstid och personal 

vid inflytandecaféerna. Kulturenheten lade ner 161 timmar, demokratienheten 40 timmar, och 

fritidsenheten 180 timmar i planering och genomförande av inflytandecaféerna. 

Urvalsprocessen 

För att sprida information om forskningsstudien togs kontakt med kommunens socialförvaltning. Via 

socialförvaltningens register identifierades 84 personer i åldrarna 16–30 år som har intellektuell 

funktionsnedsättning och som var beviljade LSS-insats och var boende inom kommunen. Ett 

informationsbrev (se bilaga 5) och ett samtyckesavtal (se bilaga 6) skickades till samtliga tänkta 

respondenter. Brevet adresserades utifrån det kontaktsätt som är socialförvaltningens normala 

arbetsförfarande. Det innebar att brevet skickades direkt hem till vissa tänkta respondenter personligen, 

medan till andra tänkta respondenter  

skickades brevet till godemän eller föräldrar.  

Brevet skickades ut via socialförvaltningen och svarskuverten adresserades tillbaka till 

socialförvaltningen. Om svarsbreven översteg 15 stycken skulle ett eventuellt urval ske genom lottning 

utförd av personal på socialförvaltningen. De respondenter som lottades fram skulle förmedlas via 

socialförvaltningen till kommundoktoranden.  

Sju svarsbrev inkom vilket innebar att samtliga som önskade delta i forskningsstudien fick plats i studien 

och ingen lottning behövde därför ske.  

Socialförvaltningen överlämnade de sju svarsbreven till mig och jag kontaktade därefter respondenterna 

för att informera om att de blivit uttagna att delta i forskningsstudien. 

Genom samverkan med socialförvaltningen säkerställdes anonymiteten på så vis att jag inte hade insyn 

i urvalsprocessen och vem som skulle delta i studien förrän urvalet var slutfört.  

Deltagandet som medforskare var frivilligt och träffarna skedde utanför medforskarnas ordinarie 

skolverksamhet eller arbete. De sju medforskarna introducerades i sin roll som medforskare av mig vid det 

första intervjutillfället. 

Deltagare i forskningsstudien 

Medforskare: Sju unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning som vid studiens start var i 

åldrarna 17–29 år.  

Projektgrupp: Fem deltagare från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen: en bibliotekarie, en 

kulturadministratör, en fritidsledare, en verksamhetsledare fritid och en demokratiutvecklare, samt jag 

själv i rollen som kommundoktorand. 

Ledning: Sex chefer i kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. 
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Empiriskt material 

Det empiriska materialet bestod av:  

Enskilda intervjuer med medforskarna 

Under ett års tid genomfördes totalt 14 enskilda intervjuer med medforskarna. De sju medforskarna 

intervjuades enskilt före och efter aktionsforskningsprocessen. Varje enskild intervju tog mellan 30 min 

och en timme att genomföra och resulterade i 514 sidor utskrivet intervjumaterial. 

Fokusgruppsintervjuer med medforskare 

Under aktionsforskningsprocessen genomfördes tre fokusgruppsintervjuer där samtliga sju medforskare 

deltog. Varje fokusgruppsintervju tog ca en timme att genomföra och resulterade i 223 sidor utskrivet 

intervjumaterial.  

Fokusgruppsintervju med projektgrupp 

En fokusgruppsintervju med projektgruppen genomfördes. Projektgruppen bestod av fem personer från 

kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Fokusgruppsintervjun tog ca en timme att genomföra och 

resulterade i 31 sidor utskrivet intervjumaterial.  

Enkät till ledning 

En enkät besvarades av ledningen i kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Enkäten skickades till 

tio personer varav sex svarade. 

Loggbok 

Mina anteckningar av tankar och händelser. Anteckningar skedde i nära relation till genomförandet av 

aktionsforskningsprocessen. Minnesanteckningarna kom att bestå av tio sidor skriven text. 
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Studiens design 

Studiens design utgick ifrån aktionsforskningsspiralen (Kemmis et al., 2013). Designen innebar att 

medforskarna, kommundoktoranden och projektgruppen genomförde ett reflekterande och 

kunskapshöjande arbete utifrån utkomsten av aktionerna. Kurt Lewin beskriver aktionsforskning som en 

spiral där varje steg är en cirkel av planering, aktion och av att finna ut fakta ur resultaten från aktionen 

(Christ, 2010), som sedan leder till förändring och kunskapsutveckling (Holmström, 2007), som i sin tur 

leder till en ny spiral av planering, aktion, observation och reflektion (Kemmis et al., 2013).  

Studien designades på så sätt att medforskarnas egna röster skulle bli hörda och att medforskarna skulle 

ges möjlighet att påverka utformningen av aktionen, inflytandecaféet. De skulle ges möjlighet att sätta sin 

egen agenda och påverka processen, kunskapsskapandet och forskningen (Cornwall & Jewkes, 1995) på 

så vis att studien förändrades utifrån medforskarnas upplevelser av aktionerna. 

Samtliga medforskare deltog i enskilda intervjuer som genomfördes med hjälp av samtalsmatta 

(Talking Mats, 2022). Samtalsmatta är en metod för att underlätta samtal med personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning. Medforskarna deltog även i fokusgruppsintervjuer där bilder användes 

som stöd för samtalet. Genom medforskarnas deltagande i intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

synliggjordes de frågor och problem som medforskarna uttryckte var viktiga för dem. Utöver intervjuer 

och fokusgruppsintervjuer deltog medforskarna i praktiska delaktighetsfrämjande workshoppar under 

aktionerna. Detta deltagande möjliggjorde att medforskarna genom sin erfarenhet av deltagandet i aktionen 

kunde uttrycka vilka förbättringar av inflytandecaféet de ansåg behövde genomföras för att 

inflytandecaféer bättre skulle passa personer som har intellektuell funktionsnedsättning.  

Medforskarnas förslag på utveckling av aktionen förmedlades till projektgruppen som bestod av 

personal från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Projektgruppen hade i uppgift att se till att 

aktionen förändrades utifrån medforskarnas synpunkter. På så vis skapades en spiral för 

kunskapsutveckling där aktionsforskningsprocessen följer ordningen av aktionsforskningsspiralen (Christ, 

2010; Kemmis et al., 2013).  

Då både aktionsforskningsprocessen och metoden inflytandecafé förändrades utifrån medforskarnas 

upplevelser, fick medforskarna möjlighet till en direkt påverkan på såväl forskningen som på den 

kommunala organisationen.  

Tabell 1 visar studiens aktionsforskningsprocess, dess steg och genomförande. Varje block som är 

illustrerat med en egen färg innehåller aktionsforskningsspiralens steg: planera, agera, observera och 

reflektera. Detta skedde i tre aktionsforskningsspiraler där medforskarna, projektgruppen och jag 

planerade, agerade, observerade och reflekterade före, under och efter varje aktion. 

Efter varje fokusgruppsintervju blev projektgruppen uppdaterad om vilka förändringar medforskarna 

ansåg behövde ske för att inflytandecaféerna och dess verksamhet skulle vara bättre anpassade för unga 

vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Projektgruppen fick på så vis en ”egen” 

aktionsforskningsspiral inom den befintliga tidigare omnämnda aktionsforskningsspiralen, där de behövde 

reflektera för att påbörja en ny planering av nästkommande aktion.  
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Tabell 1.  

Studiens aktionsforskningsprocess, steg och genomförande. 

 

Forskningsstudien innebar en samverkan mellan personal i kommunen som anordnade inflytandecaféet, 

deltagare som besökte inflytandecaféerna, medforskarna och kommundoktoranden. Samtliga aktörer i 

aktionsforskningsprocessen och deras roller beskrivs i Tabell 2 (Aktörer i aktionsforskningsprocessen). 
  

Processteg Genomförande  Deltagare 

Enskilda intervjuer Medforskarna intervjuas om deras upplevelser 

av fritid, kultur och demokrati. 

De sju medforskarna intervjuas enskilt. 

Aktion 1 Projektgruppen arrangerar den första aktionen, 

inflytandecaféet. Temat var fritid. 

Ca 45 besökare från särskola och daglig 

verksamhet deltog i inflytandecaféet. 

Fokusgrupp 1 Medforskarna reflekterar över aktionen och 

kommer med förslag på förbättringar.  

Sju medforskare tillsammans med 

kommundoktoranden. 

Reflektion och planering Projektgruppen reflekterar och planerar in 

förändringar i utformningen av workshops 

utifrån medforskarnas synpunkter. 

Projektgruppen tillsammans med 

kommundoktoranden. 

Aktion 2 Projektgruppen arrangerar den andra aktionen, 

inflytandecaféet. Temat var kultur. 

Ca 45 besökare från särskola och daglig 

verksamhet deltog i inflytandecaféet. 

Fokusgrupp 2 Medforskarna reflekterar över aktionen och 

kommer med förslag på förbättringar. 

Sju medforskare tillsammans med 

kommundoktoranden. 

Reflektion och planering Projektgruppen reflekterar och planerar in 

förändringar i utformningen av workshops 

utifrån medforskarnas synpunkter. 

Projektgruppen tillsammans med 

kommundoktoranden. 

Aktion 3 Projektgruppen arrangerar den tredje aktionen, 

inflytandecaféet. Temat var demokrati. 

Ca 35 besökare från särskola och daglig 

verksamhet deltog i inflytandecaféet. 

Fokusgrupp 3 Medforskarna reflekterar över aktionen och 

kommer med förslag på förbättringar. 

Kommundoktoranden sammanställer 

medforskarnas förslag och tar med det i 

analysmaterialet.  

Sju medforskare tillsammans med 

kommundoktoranden. 

Reflektion och planering Projektgruppen reflekterar över hur framtida 

implementering av metoden inflytandecafé i 

kommunen kan genomföras.  

Projektgruppen tillsammans med 

kommundoktoranden. 

Enskilda intervjuer Medforskarna intervjuas om deras upplevelser 

av fritid, kultur och demokrati samt upplevelser 

av deltagandet i inflytandecaféer och 

forskningsstudie. 

De sju medforskarna intervjuas enskilt av 

kommundoktoranden. 
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Tabell 2. 

Aktörer i aktionsforskningsprocessen. 

 

Begreppsdefinition av forskare och medforskare 

Begreppet medforskare skapades utifrån att en deltagarbaserad aktionsforskning innebär att flera personer 

tillsammans undersöker en situation eller en händelse (Coleman, 2014). I denna studie var det 

kommundoktoranden och medforskarna som tillsammans undersökte hur och om en organiserad 

mötesplats i form av inflytandecaféer kan ge en ökad upplevelse av delaktighet i en kommuns fritids- och 

kulturaktiviteter samt i kommunens demokratiska processer.  

Vi (medforskarna och jag) deltog tillsammans i aktioner och i fokusgruppsintervjuer och delade arbetet 

med forskningsprocessen. 

Roll  Info om deltagare  Uppgift Syfte 

Medforskare  Sju unga vuxna som har 

intellektuell 

funktionsnedsättning i 

åldrarna 17–29 år.  

Delta i intervjuer, 

aktioner och 

fokusgruppsintervjuer 

Påverka aktionerna 

utifrån deras 

upplevelser. Göra sina 

röster hörda i frågor 

som rör dem.  

Kommundoktorand  Forskarstuderande inom 

specialpedagogik.  

Arbetar som 

verksamhetsutvecklare i en 

kommun med verksamheter 

som rör fritid och 

funktionsnedsättning 

Intervjua samtliga 

medforskare enskilt.  

Delta i aktionen. 

Leda tre fokusgrupps-

intervjuer. Analysera 

datamaterial. 

Vara möjliggörare för 

att medforskarnas röster 

blir hörda.  

Skriva avhandling. 

Projektgrupp Fem deltagare från kultur-, 

demokrati- och 

fritidsförvaltningen: en 

bibliotekarie, en 

kulturadministratör, en 

fritidsledare, en 

verksamhetsledare inom 

fritid och en 

demokratiutvecklare. 

Praktiskt genomföra 

och planera 

inflytandecaféer. 

Praktiskt genomföra 

inflytandecaféerna.  

Engagera och sprida 

information till övrig 

personal. 

Workshopsledare Personal från KDF-

förvaltningen såsom 

fritidsledare, lärare på 

kulturskolan, bibliotekarier 

med flera. 

Samt externa aktörer. 

Ta ansvar för en 

aktivitet/workshop.  

Samtala med 

deltagarna om vad 

deltagarna tycker.  

Exempel: Vad tycker 

du om att göra på din 

fritid? Om du fick 

bestämma, vad skulle 

du bestämma då? och 

så vidare. 

Möta deltagarna och 

genom samtal och 

praktisk aktivitet ta reda 

på vad deltagarna vill 

ha för aktiviteter, vilka 

förändringar de vill se i 

samhället eller vilka 

åsikter de har.  

Deltagare 

Inflytandecafé 

Ungdomar från särskola i 

åldern 13–20 år. Unga 

vuxna från daglig 

verksamhet i åldern år. 

Ta aktiv del i 

aktionens olika 

workshops. Tycka till 

om frågor som rör 

dem.  

Få sina röster hörda.  

Övriga besökare Lärare, assistenter, chefer 

och politiker.  

Stödja deltagarna.  

Lyssna på deltagarnas 

åsikter.  

Få kunskap om 

deltagarnas åsikter.  

Bli möjliggörare.  
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Begreppet forskare har olika betydelser beroende på vilket fält forskaren är verksam inom och var 

forskningen bedrivs. Inom den akademiska världen är forskare ett yrke och forskningen sker vetenskapligt. 

Det är därmed enbart disputerade personer som får titulera sig forskare inom den akademiska världen. I 

allmänt tal kan synonymer till att forska vara att undersöka (SAOB, 2019). Nationalencyklopedin (2000) 

beskriver begreppet forskning som ett arbete som sker systematiskt i syfte att frambringa ny kunskap och 

ökat vetande.  

I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står det att eleverna ska “ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi, fysik och kemi”. Att utforska och lära 

självständigt och tillsammans med andra är en pedagogisk metod för att öka kunskapsinlärning och 

tillvarata egna och andras kunskaper (Gysär13). Ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning kan 

dock behöva stöd för att förstå forskningsprocessen och ett frågebaserat arbetssätt (McGrath & Hughes, 

2018). 

Jag som doktorand var ännu ingen forskare, utan enbart forskarstuderande inom den akademiska 

begreppsvärlden. Respondenterna hade genomgått grundsärskola och gymnasiesärskola och kände igen 

begreppen forskare och att forska från sin utbildningstid. Tillsammans var vi i en lärprocess och därigenom 

kom vi att arbeta fram vilka förändringar och anpassningar som behövdes inför varje ny aktion. 

Begreppet medforskare bidrog till en minskad hierarkisk struktur mellan respondenterna och 

doktoranden och denna hierarkiska nedtoning är något som eftersträvas inom deltagarbaserad 

aktionsforskning (Bradbury, 2015; Coghlan & Brydon-Miller et al., 2014).  

Positionering 

Den deltagarbaserade aktionsforskningen skiljer sig från annan forskning i och med att forskaren inte 

forskar på andra människor utan i stället forskar tillsammans med andra människor. I denna 

forskningsstudie undersökte medforskarna och kommundoktoranden tillsammans hur och om metoden 

inflytandecafé kunde bidra till att öka inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning i den kommunala organisationen. Aktionsforskning som innebär att flera personer 

tillsammans försöker undersöka ett ämne brukar benämnas som Second person action research, vilket 

innebär att kunskap uppstår i relation till andra människor (Coleman, 2014). Ökad kunskap är 

sammanlänkad med ökad makt och genom att synliggöra röster som normalt sett inte hörs kan deras röster 

synliggöras i skapandet av ny kunskap (Coleman, 2014).  

För att fördjupa demokratin behöver även resurssvaga personer komma till tals och få sina röster hörda 

(Abrahamsson, 2016). Personer som har intellektuell funktionsnedsättning har rätt att inkluderas i 

forskning som rör deras liv (Atkinson, 2004; Carey & Griffiths., 2017; Chalachanová et al., 2019; 

McDonald et al.; 2013; Johnson & Walmsley, 2003; Northway et al., 2015; Stack & McDonald, 2014). Då 

medforskarna innehar en egen erfarenhet av hur det är att vara ung vuxen som har intellektuell 

funktionsnedsättning i samhället idag har de en insider position (Herr & Anderson, 2015). Inom 

aktionsforskning ska det inte ske någon distansering från den verklighet som studeras och därför behöver 

de personer som ska studeras själva bli de som studerar. De ska med andra ord studera sig själva genom 

att inneha en insider position (Herr & Anderson, 2015). 

Medforskarnas position 

Insiderpositionen innebar att medforskarna kunde ge information om sina egna upplevelser av inflytande 

och delaktighet i en kommuns aktiviteter. Samtidigt var de sju medforskarna i denna studie enskilda 

individer med olika förutsättningar, drömmar och livserfarenheter. Att medforskarna själva hade 

intellektuell funktionsnedsättning innebar inte per automatik att deras upplevelse var densamma som andra 

personers upplevelser och erfarenheter av att leva med intellektuell funktionsnedsättning (Nicolaidis & 

Raymaker, 2015), men medforskarna innehade viktig kunskap och viktiga erfarenheter som det är viktigt 

att de får möjlighet att förmedla till personer som står utanför erfarenheten att själva leva med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Inom aktionsforskning är det viktigt att metoden och processen är relevant och till nytta inte bara för 

den deltagande individen utan även för samhället och för forskningen (Bradbury & Reason, 2003; 

Nicolaidis & Raymaker, 2015). Det var därför viktigt att forskningen skulle vara till nytta för ungdomar 
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och unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning men även för den kommunala organisationen 

samt att studien kunde bidra till att vidga forskningsfältet. 

Genom att medforskarna tillsammans med den kommunala organisationen undersöker och granskar 

möjligheten till inflytande och delaktighet ökar medforskarnas egen självmedvetenhet och kunskap om sitt 

inflytande och delaktighet (Fals-Borda & Rahman., 1991; Freire, 1982). Om arbetssättet för 

kunskapsutveckling kombineras med ett starkt stöd i verksamheten kan deltagarna, i denna studie 

medforskarna, agera som kunskapsutvecklare genom att deras upplevelser och nya kunskaper av en aktion 

vidarebefordras till en intresserad omgivning (Holmström, 2007).  

Doktorandens position 

Min position kom under forskningsstudien att innebära flera olika positioner. Jag anställdes som 

kommundoktorand för att genomföra forskningssamarbetet mellan kommunen och Specialpedagogiska 

institutionen. Kommundoktorandtjänsten innebar att jag under studiens gång arbetade 50 % som 

verksamhetsutvecklare i frågor som rör fritid för barn unga och vuxna med en funktionsnedsättning och 

kombinerade det med 50 % forskningsstudier på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet. 

Det innebar att jag som kommundoktorand innehade både en insider- och en outsiderposition under 

aktionsforskningsprocessen (Herr & Anderson., 2015). Övergripande innebar det att jag genomförde en 

forskningsstudie inom den organisation som jag arbetade i, vilket innebar att jag hade en insiderposition. 

Samtidigt innebar doktorandrollen att jag antog en outsiders position för att kunna se på min egen 

organisation med forskningens och den akademiska världens blick.  

Ett år efter datainsamlingens slut avslutades tjänsten som kommundoktorand och efter en reguljär 

antagning till en doktorandtjänst vid Specialpedagogiska institutionen anställdes jag som heltidsdoktorand 

på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Även detta kom att påverka min position, 

då jag inte längre var formellt bunden till kommunen. Under den huvudsakliga analysen av datamaterialet 

kunde jag inta en outsiderposition i avhandlingsarbetet.  

Etiska övervägningar 

Att genomföra en deltagarbaserad aktionsforskningsstudie tillsammans med unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning ställer krav på forskningsetiska överväganden. Enligt Herr och 

Andersson (2015) är det viktigt att forskaren kan identifiera, förebygga och hantera de dilemman som 

uppstår i genomförande av deltagarbaserade aktionsforskningsstudier.  

Vetenskapsrådets etiska krav har följts i denna studie (Vetenskapsrådet, 2017). Forskningsstudien 

etikprövades och godkändes av Etikprövningsmyndigheten i augusti 2017 (diarienummer: 2017/1221-

31/5).  

Det kan aldrig helt förebyggas att människor som deltar i en forskningsstudie inte utsätts för risker (Herr 

& Anderson, 2015) men designen av forskningsstudien försöker minimera dessa risker. Unga vuxna som 

har intellektuell funktionsnedsättning kan delta i forskningsstudier kan ge positiv utkomst på individnivå, 

på projektnivå och på samhällsnivå (Jayes et al., 2021).I denna forskningsstudie var de främsta riskerna att 

medforskarna inte själva aktivt valt att delta, utan att de var påverkade av föräldrar eller personal. 

För att undvika att medforskarna deltog i studien för någon annans skull utformades informationsbrevet 

och samtyckesblankett i två versioner, där en var enklare utformad med bilder som hjälpte deltagarna att 

själva tycka till om sitt deltagande i studien. Vid varje intervjutillfälle efterfrågade jag även medforskarnas 

samtycke och förklarade tydligt att medforskarna alltid hade rätt att avbryta intervjun, låta bli att svara på 

frågorna eller avbryta studien.  

En annan risk var att jag kunde hamna i en maktposition gentemot medforskaren under 

intervjusituationerna (Cederborg, 2000; 2009). I studien försökte detta undvikas genom användning av 

befintliga och rekommenderade intervjumetoder av personer som har intellektuell funktionsnedsättning. 

Metoderna som användes var samtalsmatta "Talking Mats" (Cameron & Murphy, 2002; Murphy & 

Cameron., 2008) och öppna frågor (Cederborg, et al., 2009; Cederborg et al., 2000). Under genomförandet 

av intervjuerna var jag även observant på signaler (kroppsspråk och tal) som kunde tyda på att respondenten 

ville avbryta intervjun. Intervjun avbröts när och om en medforskare visade tecken på att intervjun var 

klar. Sådana tecken kunde vara rastlöst beteende och trötthetssignaler.  
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 Medforskarna hade olika kognitiva svårigheter, men samma bildstöd användes i samtliga intervjuer. 

Det innebar att risken fanns att någon medforskare skulle tycka att bilderna, samtalsmattans frågekort, var 

för enkla. Inför den första intervjun påtalade jag att medforskarna själva fick välja om de ville titta på 

bilden eller läsa texten som stod under bilden.  

Då medforskarna och kommundoktoranden genomförde aktionsforskningen tillsammans under ett års 

tid uppkom ett relationsband mellan medforskarna och kommundoktoranden. Medforskarna kom också att 

till viss del bli beroende av kommundoktoranden under studien i situationer som rörde bokning av taxiresa, 

skjutsning hem och kommundoktorandens kontakter med anhörig och personal på skolor och daglig 

verksamhet. 

Då jag som kommundoktorand fortfarande var anställd inom kommunen efter 

aktionsforskningsprocessen fanns det möjlighet till fortsatt kontakt om funderingar och frågor skulle 

uppstå efter avslutad aktionsforskningsprocess. Socialförvaltningen i kommunen var informerade om 

forskningsstudien och hade tagit på sig att bistå med stöd om en medforskare skulle uppleva att de farit illa 

av deltagandet i forskningsstudien. 

För att tillgodose kraven på konfidentialitet har alla namn avkodats i transkriberingarna och benämnts 

”medforskare 1”, ”medforskare 2” och så vidare. För läsbarheten har sedan fiktiva namn tillsatts i 

resultatdelen. 

Ett etiskt dilemma som uppstod var medforskarnas stolthet över att vara medforskare (White & Morgan, 

2012) samtidigt som de utifrån forskningsetiska principer ska avidentifieras och på så vis inte synliggöras 

i forskningsstudien. I forskningssammanhang har valet gjorts att dölja medforskarnas identiteter, men 

medforskarna har varit synliga i kommunen i och med deras deltagande i aktionerna. Medforskarna har 

även på eget initiativ synliggjort sig själva på olika sätt genom att exempelvis delta i tidningsintervjuer och 

i skapandet av en film om inflytandecaféet tillsammans med daglig verksamhet och fritidsgårdar i 

kommunen.  

Min egen position som kommundoktorand i den kommun där genomförandet av studien skedde och där 

jag var anställd var ytterligare ett etiskt dilemma. För att tydliggöra de olika rollerna jag innehaft har jag 

försökt vara tydlig i relation till kollegor och ledning i kommunen samt under utarbetandet av min 

avhandling.  

Inflytandecaféerna har finansierats av kommunen. Personal från kommunen har varit arrangörer av 

inflytandecaféerna. Kommunen har dock inte haft någon påverkan på studiens design eller på analysarbete. 

Då jag slutade som kommundoktorand ett år efter datainsamlingens avslut så kom den huvudsakliga 

analysen och framskrivandet av resultat och diskussion att ske i rollen som doktorand på 

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet.  

Löpande under året med datainsamling ställdes frågor till medforskarna för att säkerställa att jag förstått 

dem rätt under den första analysen.  
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Metod för datainsamling  

Samtalsmattan som metod för enskilda intervjuer 

Då urvalet till denna studie skedde randomiserat där alla som var mellan 16 och 30 år som har intellektuell 

funktionsnedsättning och som hade en LSS-insats i kommunen gavs möjlighet att anmäla sitt intresse att 

bli medforskare, behövdes en metod som möjliggjorde deltagande i studien oberoende av individens 

svårigheter. De enskilda intervjuerna med medforskarna baserades därför på metoden Talking Mats©. 

Talking Mats© är ett evidensbaserat kommunikationsverktyg (Cameron & Murphy, 2002; Talking Mats©, 

2022) som på svenska benämns samtalsmatta (Ferm et al., 2009). Samtalsmatta är en specialiserad metod 

som även kan göra det möjligt för personer som har svårare intellektuell funktionsnedsättning eller 

kommunikativa svårigheter att delta (Gjertsen, 2019). Metoden samtalsmatta hjälper personer som har 

kommunikationssvårigheter att förstå och uttrycka sina åsikter (Murphy et al., 2008) och används 

tillsammans med en individs personliga kommunikationshjälpmedel såsom alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK), tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och 

teckenspråk.  

Det är viktigt att den som intervjuar är kunnig i intervjumetoden och har kunskap om att samtala med 

metoden samtalsmatta. För att inhämta kunskap om metoden hade jag genomgått två utbildningssteg inom 

Talking Mats© som arrangerades av Talking Mats Limited vid Sterling University i Skottland. Jag hade 

därmed erhållit kompetens att använda och lära ut metoden samtalsmatta innan forskningsstudien 

påbörjades. Jag hade även använt och praktiserat metoden under min masteruppsats, där jag intervjuade 

vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning om deras syn på fritid (Rosendahl, 2016). 

Anpassningar till studiens kontext 

I stort följde de enskilda intervjuerna Talking Mats©-upplägget. De enskilda intervjuerna anpassades dock 

något utifrån forskningsstudiens upplägg. Metodmaterialet från Talking Mats© användes som bas men en 

del nya aktivitetskort fick skapas för att komplettera materialet. Att skapa egna aktivitetskort för att täcka 

ett specifikt ämne är i enlighet med riktlinjerna för Talking Mats©. De anpassningar som gjordes av 

metoden samtalsmatta vid intervjuerna var att det användes tre samtalsmattor vid varje intervju i stället för 

en huvudmatta och sedan submattor som skapas utifrån svaren. Att skapa submattor är ett tidskrävande 

arbete som förutsätter att det finns utrymme för flera efterföljande samtal där det finns tid till att skapa nya 

aktivitetskort för submattorna, och detta var inte genomförbart i denna studie och valdes därför bort. I 

stället för submattor följde kommundoktoranden upp svaren på frågorna direkt med följdfrågor. Syftet med 

följdfrågorna var att försöka utröna så mycket information och kunskap som möjligt från varje 

frågekort/aktivitet som ställdes till medforskarna.  

Då frågorna/aktivitetskorten hade olika svårighetsgrader (både frågor som berörde konkreta aktiviteter 

som till exempel ett aktivitetskort på att simma, brukar du simma? och mer abstrakta frågor om att bli 

tillfrågad), började intervjun med samtalsmattan med ämnet fritidsaktiviteter. Ämnet fritidsaktiviteter 

antogs vara det mest konkreta ämnet som innehöll aktivitetskort som medforskarna antogs ha provat själva. 

Bilder och frågor om fritidsaktiviteter antogs vara enklare för medforskarna att känna igen, vilket även 

gjorde att dessa aktivitetskort var lättare för medforskarna att besvara. 

Varje enskild intervju bestod av tre samtalsmattor som var och en hade ett ämneskort: fritid, kultur och 

demokrati. Varje ämneskort förklarades i början av intervjun. Aktivitetskorten (frågor med bilder) till 

respektive ämneskort skapades utifrån de ordinarie aktiviteter som fanns inom kommunen som ett led i att 

undersöka om medforskarna kände till aktiviteterna och om de nyttjade aktiviteterna. 

Exempelvis användes aktivitetskort föreställande aktiviteter för att fråga om vilka upplevelser 

medforskarna hade av de olika aktiviteterna.  

Frågor och följdfrågor som ställdes till samtalsmattans aktivitetskort:  

• Vad tycker du om att ... (visar samtalsmattans aktivitetskort med text föreställande exempelvis att 

spela instrument, fotboll, häst, teater)  

• När gör du det? 

• Var gör du det? 

• Vad anser du om … (visar samtalsmattans aktivitetskort med text föreställande exempelvis att bli 

tillfrågad, att ha möten, att träffa politiker, att tycka till).  

• Berätta mer … 
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• Hur känns det? 

• Något du vill tillägga? 

• Är det något du tycker att jag glömt fråga? 

 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades ordagrant. Varje samtalsmatta fotades efter 

avslutad intervju. 

 

Figur 4.  

Samtalsmatta, tema: fritid 

 

Kommentar. Bearbetad från Talking Mats material©, 2022. Använd med tillåtelse. Foto: Jenny Rosendahl. 

 

I Bilaga 1 visas aktivitetskort och citat från intervjuerna för att åskådliggöra hur aktivitetskorten fungerar 

som frågor vid en intervjusituation.  

Genomförandet av enskilda intervjuer 

Studien inleddes med att samtliga medforskare intervjuades individuellt. Ingen av medforskarna hade 

tidigare använt sig av metoden samtalsmatta.  

Syftet med de enskilda intervjuerna var att medforskarna skulle ge sin syn på hur de upplever sitt 

deltagande i kommunens fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter. 

Första enskilda intervjun: Vid den första enskilda intervjun var det första gången som jag och 

medforskarna träffades i forskningsprojektet. Medforskarna blev informerade om 

aktionsforskningsprocessen och vad de tillsammans skulle jobba med under det kommande året. 

Medforskarna blev också informerade om rätten att tacka nej till att delta i studien och om rätten att inte 

svara på frågorna. Den första intervjun kom att fungera som en introduktion av metoden samtalsmatta som 

samtalsmetod, och jag fick även lära känna och knyta kontakt med varje enskild medforskare. Genom den 

första intervjun fick jag en förförståelse för vilka frågor och upplevelser som var viktiga för respektive 

medforskare att lyfta fram i studien.  

 Samtalsmatta 1 behandlade ämnet fritid. Den gav mig möjlighet att utröna vilken nivå följdfrågorna 

kunde läggas på för att varje enskild medforskare skulle klara av att besvara dem utifrån sina 

förutsättningar. Att anpassa nivån på frågor efter de som deltar i intervjun är av vikt, speciellt vid intervjuer 

av personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Att den som blir intervjuad upplever sig kunna 

besvara frågorna är lika viktigt som att den intervjuade inte känner att samtalet är på för låg nivå 

(Hollomotz, 2018). 

Samtalsmatta 2 handlade om ämnet kultur och följde samma upplägg med frågor om deltagande i 

konkreta aktiviteter, som till exempel: Brukar du besöka bibliotek? Vad gör du där? Är du med i 

kulturskolans aktiviteter? Vet du vad kulturskolan är för något? Brukar du spela instrument? och så vidare.  

Samtalsmatta 3 hade ämnet demokrati och var därmed en samtalsmatta med mer abstrakta 

frågor/aktivitetskort som exempelvis: Upplever du att du blir lyssnad på hemma/på boendet/i skolan/på 

arbetet? Får du säga din åsikt? 

Samtalsmatta 3 innehöll även mer konkreta frågor som: Har du träffat någon politiker? Är du med i 

någon förening? Har du röstat? och så vidare. 
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Andra enskilda intervjun: Den andra enskilda intervjun skedde efter att samtliga tre aktioner och tre 

fokusgruppsintervjuer hade genomförts. Den andra intervjun följde samma mönster som den första och 

hade i stort samma aktivitetskort. Den andra enskilda intervjun innebar att jag kunde följa upp frågor som 

vi hade tagit upp under aktionsforskningsprocessen. Samtalsmattan demokrati utökades med aktivitetskort 

från aktionerna (inflytandecaféet) samt från fokusgruppsintervjuerna. Syftet med de nya bilderna var att 

enskilt kunna följa upp medforskarnas upplevelser av att ha deltagit i aktionerna. Den andra enskilda 

intervjun blev en verifiering av att jag förstått medforskarna. 

Avslutande enskilda intervjuer efter genomförda aktioner: De avslutande enskilda intervjuerna 

hade samma upplägg som de inledande enskilda intervjuerna. Tre samtalsmattor användes med tre teman: 

fritidsaktiviteter, kultur och demokrati. Frågorna/aktivitetskorten förändrades något för att medforskarnas 

åsikter som framkommit under de inledande intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna skulle kunna följas 

upp samt för att ett samtal skulle kunna föras om deras upplevelser av att ha deltagit i intervjuer, varit 

medforskare och deltagit i aktioner. 

Figur 5.  

Förändring av frågor/aktivitetskort 

    
Kommentar: Bearbetat från Talking Mats©, 2022. Använd med tillåtelse. Foto: Jenny Rosendahl 

 

Nya frågor som lades in var kopplade till medforskarnas upplevelser av aktionsforskningsprocessen. 

Exempel på frågor som lades till är: Hur har det varit att bli intervjuad? Hur har det varit att vara 

medforskare? Hur har det varit att delta i fokusgruppen? Hur har du upplevt inflytandecaféerna för fritid, 

kultur och demokrati? 

Enskilda sportaktiviteter såsom cykling, fotboll, simning slogs dock samman till ett gemensamt 

sportkort för att ge plats åt fler uppföljande frågor. 

De avslutande enskilda intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Varje samtalsmatta 

fotograferades. 

Inflytandecafé som metod för dialog 

Aktionsforskning innebär att en aktion tillsätts för att skapa en förändringsprocess i ett sammanhang där 

de som berörs själva är involverade (Brydon-Miller, 2003). I denna studie bestod aktionen av metoden 

inflytandecafé. Då filosofin inom den deltagande aktionsforskningen baseras på att insatsen ska bidra till 

att förändra världen snarare än att tolka världen (Bortoletto, 2017) behövdes en aktion som kunde bidra till 

en förändring inom den kommunala organisationen. Vid genomförande av aktionsforskning med personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att finna anpassade metoder som möjliggör 

kommunikation, lärande och reflektion hos deltagarna (Flood et al., 2013; Veen et al., 2013). I strävan efter 

att finna vägar för att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning skulle ges möjlighet att 

diskutera frågor som rör dem, behövdes en metod som möjliggjorde dialog. 

Då deltagandet i dialogen skulle vara helt frivilligt innebar det att dialogen behövde ske i en miljö som 

var både inbjudande och inspirerande. Genom att använda metoden inflytandecafé var önskan att skapa en 

mötesplats där deltagarna kunde ta del i konstruktiva dialoger med varandra och med kommunens 

anställda. 

Kaféformen är en beprövad form av dialogarena. Tidigare har detta skett i exempelvis science cafés 

som använts för att skapa mötesplatser och dialog mellan forskningsfältet och samhällsaktörer. Genom 

dessa science cafés skapades relationer och dialoger mellan experter och medborgare (Balázs et al., 2020). 

Steier et al. (2015) beskriver i ”The World Café in Action Research Settings” hur en avslappnad kafémiljö, 
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i form av flera olika bord där det finns skapande material att uttrycka sig med i text och bild, möjliggör 

möten mellan människor och skapar möjligheter till dialoger. Deltagarna kan röra sig mellan borden och 

på så sätt själva välja vilka frågor de anser vara viktiga att samtala om (Steier et al., 2015). Inför skapandet 

av kafédialoger är formuleringen av konversationsfrågan av stor vikt. Det är frågan som avgör hur kaféets 

konversationer och interaktioner framskrider (Steier et al., 2015). Genom att visualisera och tydliggöra 

möjliggörs ett mer aktivt deltagande på en mer jämställd nivå mellan deltagare och forskare under 

aktionsforskning (Flood et al., 2013; Stack & McDonald, 2014). Curran et al. (2020) beskriver hur de 

använt sig av en metod för dialog i vad de kallar knowledge cafés. Knowledge cafés användes för att 

samtala med barn som har funktionsnedsättning om deras drömmar och önskemål om framtiden.  

Inflytandecafé i den kommunala kontexten 

Inflytandecafé har använts som en metod för att öka inflytande för unga som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Metoden togs fram av kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun där de har 

arbetat med att skapa ett inflytandeforum. De benämner det inflytandecafé och det riktar sig till ungdomar 

som har intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med metoden inflytandecafé är att unga som har 

intellektuell funktionsnedsättning ska ges möjlighet att på olika sätt få sina röster hörda utifrån sina egna 

förutsättningar (Folkesson, 2016).  

Inflytandecaféerna i Lund arrangerades i form av ett antal workshoppar där deltagarna fick prova på 

olika aktiviteter där det fanns möjlighet att praktiskt uttrycka sin åsikt om frågor som rör inflytande och 

deltagande.  

Utformning av aktionerna för denna forskningsstudie, inflytandecaféerna, utgick från Lunds kommuns 

utformning av inflytandecaféer men omformades till viss del för att passa forskningsstudiens upplägg och 

den aktuella kommunens behov. Kommunledningen beskrev att det fanns ett behov i kultur-, demokrati- 

och fritidsförvaltningen av fortbildning och kunskapsutveckling hos den egna personalen för att bättre 

kunna bemöta och anpassa verksamheter som rör fritid, kultur och demokrati efter personer som har 

funktionsnedsättningar.  

Aktionsforskningsprocessen med inflytandecaféerna designades därmed så att personal inom fritid-, 

kultur- och demokratiförvaltningen var de som planerade och genomförde inflytandecaféerna. I Tabell 2 

(Aktörer i aktionsforskningsprocessen) beskrivs de aktörer som på olika sätt deltog i inflytandecaféerna. 

Genom att personal från kommunen var med och skapade inflytandecaféerna fick de en möjlighet att möta 

målgruppen och prova på att skapa aktiviteter för målgruppen med en förhoppning om att en lärprocess 

och kunskapsutveckling skulle inledas inom organisationen. 

Tre aktioner i form av inflytandecaféer planerades inom forskningsstudien och genomfördes under 

2018. Medforskarna deltog tillsammans med kommundoktoranden i aktionen som pågick i cirka två 

timmar. 

Den första aktionen, inflytandecaféet, hade temat fritid, den andra hade temat kultur och den tredje hade 

temat demokrati. Varje aktion, inflytandecafé, bestod av 12–15 workshoppar där deltagarna fick samtala 

om de frågor som var av vikt för dem samt uttrycka sin åsikt genom praktiska aktiviteter (Brown, 2001; 

Curran et al., 2014). De praktiska aktiviteterna var till exempel att göra ett bokstavsarmband med sitt 

budskap, göra en film med sitt budskap och så vidare (se Bilaga 2 för utförlig lista över workshops). 

Samtidigt fick de olika verksamheterna inom kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen visa upp vilka 

aktiviteter de hade att erbjuda inom sina ordinarie verksamheter. 

Inflytandecaféerna i kommunen bedrevs som en öppen verksamhet där alla ungdomar och vuxna som 

har intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 13–30 år som gick i grundsärskola, gymnasiesärskola eller 

arbetade på daglig verksamhet och var boende i kommunen var välkomna. Deltagarna bjöds in under 

skoltid/arbetstid tillsammans med sin klass eller sin dagliga verksamhet. Inbjudan skickades ut till de 

skolor som hade elever som läste efter särskolans läroplan samt till daglig verksamhet i kommunen. 

Åldersspannet för deltagarna på inflytandecaféet sattes från 13 år upp till 30 år. Skolorna och dagliga 

verksamheterna fick själva avgöra om ett deltagande i inflytandecaféer var något av intresse och vilka 

personer som skulle vilja delta i ett inflytandecafé. 

Fokusgrupp som metod 

En fokusgrupp består av en grupp med människor som diskuterar och delar gemensamma erfarenheter med 

varandra. I och med det kan likheter och skillnader i den kollektiva erfarenheten synliggöras (Dahlin-
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Ivanoff et al., 2017; Kitzinger, 1994, 1995; Lange, 2002; Logie, 2014). Fokusgrupper behöver anpassas 

utifrån deltagarnas förmågor. Att följa den som blir intervjuad kan bidra till ny kunskap om en grupp eller 

en situation och det kan leda till förändringar (Koch, 2015). Frågorna som ställdes var öppna frågor (Logie, 

2014). Det är viktigt att det finns en lyhördhet för deltagarnas synpunkter som följs i den pågående 

diskussionen (Dahlin-Ivanoff et al., 2017).  

Att uppnå tillit i fokusgruppen är avgörande för att fokusgruppen skall få kraft och vara effektgivande 

(Logie, 2014). Hollomotz (2018) beskriver hur ett flexibelt förhållningssätt till metoder och anpassning 

efter individens förmåga gör att intervjuaren får ut mesta möjliga av respondenterna. Att skapa 

fokusgrupper med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning ställer krav på att forskaren är 

särskilt medveten om deltagarnas olika förmågor att kunna uttrycka sig och att metoden som används för 

att föra samtalen inom fokusgruppen är väl förberedd (Brown, 2007). Utgångspunkten var att frågorna och 

ämnena skulle vara viktiga för deltagarna och utifrån det skapas teman som rör kulturella eller politiska 

ämnen som var viktiga för deltagarna (Steier et al., 2015). 

Genomförande av fokusgrupp med medforskarna 

Efter varje inflytandecafé deltog medforskarna i en fokusgrupp, där det fördes reflekterande samtal med 

kommundoktoranden i så kallade fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjun skedde direkt efter 

aktionen i ett mötesrum i kommunhuset som låg i direkt anslutning till de rum där aktionen genomförts. 

Stor vikt lades vid att skapa en trygg grupp där medforskarna skulle våga göra sina egna röster hörda och 

känna sig sedda av de andra medforskarna och av mig i rollen som kommundoktorand. Till stöd för 

diskussionerna under fokusgruppsintervjuerna med medforskarna användes fotografier på en Ipad samt 

samtalsmattans värdeskala för att underlätta kommunikationen. Att använda sig av bilder i samband med 

intervjuer med personer som har intellektuell funktionsnedsättning är en vedertagen metod (Hollomotz, 

2018). 

Samtliga workshoppar fotades med hjälp av Ipad under pågående inflytandecafé. Under 

fokusgruppsintervjun visades bilderna från workshopparna upp på en Ipad inför medforskarna så att 

samtalet kunde föras utifrån de olika bilderna. Alla medforskare hade en uppsättning av de tre korten från 

Talking Mats© (Talking Mats, 2022) med den visuella skalan (tummen upp, osäker, tummen ned) som 

medforskarna var bekanta med från den inledande enskilda intervjun.  

För att försöka säkerställa att alla medforskarna svarade utifrån sin upplevelse fick alla medforskare 

börja med att lägga fram det kort de tyckte passade bäst. Bilderna gjorde att samtliga deltagare kunde tycka 

till om sina upplevelser oavsett verbal förmåga.  

En överblick gavs över var medforskarna tyckte lika och var de skilde sig åt i sina upplevelser. Intervjun 

fortsatte sedan med att varje medforskare tillfrågades om vad de tyckte. Åsikter och tankar följdes upp 

med följdfrågor: ”Vad tror du det beror på? Kan du förklara för mig?” samt uppmuntrande återkoppling: 

”Berätta mer!”. Enskilda medforskarna gavs möjlighet att utveckla sina svar. Medforskarna fick även 

möjlighet att hjälpa varandra med att fylla i och förklara vad de hade gjort på workshopsstationen och hur 

de hade upplevt aktionen inflytandecafé. 

Som samtalsledare i fokusgruppsintervjun behöver man vara lyhörd för medforskarnas synpunkter och 

kunna följa dem i den pågående diskussionen så att frågorna kunde vidareutvecklades under samtalets 

gång, vilket är ett vanligt skeende i fokusgruppsintervjuer (Dahlin-Ivanoff et al., 2017).  

Jag och medforskarna hade en gemensam upplevelse av att delta i aktionen, inflytandecaféerna, men 

det var medforskarnas upplevelser av aktionen och dess workshoppar som skulle komma fram och inte 

kommundoktorandens. Därför försökte jag anta en neutral roll och hjälpa deltagarna att föra ett resonemang 

om varje workshop utifrån varje individs förmåga genom följdfrågor och öppna bilder på de olika 

workshopparna.  

Ett vanligt upplägg för fokusgrupper är att genomföra så pass många fokusgrupper att mättnad i ämnet 

nås. Mättnad uppstår när ämnet i fokusgruppen är så pass väl genomlyst att nya insikter från fokusgruppen 

inte längre nås (Lange, 2002; Logie, 2014). I denna studie förväntades denna mättnad uppstå efter tre 

fokusgrupper. Varje enskild fokusgruppsintervju pågick till dess att ämnet var genomlyst och inga nya 

åsikter framkom.  

Fokusgruppsintervjun spelades in och transkriberades ordagrant för att sedan kodas i Nvivo som är ett 

verktyg för analys av kvalitativa data (QSR International, 2022). På så vis synliggjordes medforskarnas 

gemensamma ämnen och teman. 
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Genomförande av fokusgrupp med projektgruppen 

Fokusgruppsintervjun genomfördes 2019. Jag valde att låta projektgruppen prata fritt utifrån mina frågor 

utan min närvaro. Detta val gjordes då jag upplevde att det skulle kunna vara svårt för projektdeltagarna 

att bortse från min närvaro. Jag ville i så låg grad som möjligt påverka deltagarna i fokusgruppsintervjun. 

Projektgruppen var dock medveten om att jag skulle få tillgång till intervjuerna och var sannolikt påverkade 

av detta, men den direkta påverkan med mig i rummet minskade troligtvis. 

 En av projektgruppens deltagare som hade tidigare erfarenheter av att hålla i fokusgruppsintervjuer fick 

bli samtalsledare. Samtalsledaren följde min intervjuguide. Se Bilaga 3 för intervjuguide.  

Fokusgruppsintervjun tog ungefär en timme och den spelades in och transkriberades ordagrant för att 

sedan kodas i Nvivo. 

En deltagare kunde inte närvara, vilket löstes genom att deltagaren fick svara på fokusgruppsfrågorna 

enskilt. 

  

Enkät till ledning 

En enkät gjordes som besvarades av ledningen i kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Enkäten 

skickades till tio personer varav sex svarade.  

Bortfallet berodde på att en ur ledningen hade slutat, och att organisationen såg till att de chefer som 

hade varit närmast inflytandecaféerna besvarade enkäten. Bortfallet kan ha berott på för låg insikt i 

projektet. 

Enkäten var digital och skapades via det webbaserade enkätverktyget Survey & Report som kan 

användas av alla anställda och studenter på Stockholms universitet. Enkäten samlades in digitalt och lades 

in i Nvivo för kodning och analys.  

Se Bilaga 4 för utformning av enkät. 

Loggbok 

Insamling av data skedde även via min loggbok. I loggboken antecknades tankar och reflektioner om 

skeenden under hela aktionsforskningsprocessen och dess delar, samt den gemensamma forskningsresa 

som kommundoktorand och medforskare har genomfört. Anteckningarna i loggboken skedde i samband 

med projektgruppens möten, efter avslutat inflytandecafé och under tiden mellan de tre inflytandecaféerna. 

Anteckningarna som gjordes i loggboken fördes sedan in i Nvivo. Loggbokens anteckningar bidrog till 

min egen självreflektion kring aktionsforskningsprocessen (Rönnerman, 2004). 

Genomförande − studiens aktionsforskningsprocess 

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av processen med den deltagarbaserade aktionsforskningen. Som 

Tabell 1 visar påbörjades processen i maj 2017 med tillsättande av en projektgrupp bestående av fem 

personer från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen och avslutades i december 2018 i samband med 

att medforskarna intervjuades i de avslutande enskilda intervjuerna. Bilden över tidslinjen beskriver hur 

kommunens arbete med implementeringen av inflytandecaféerna som metod löpte jämns med 

forskningsprocessens arbete med att observera, reflektera och förändra aktionerna, inflytandecaféerna. 

Den gemensamma processen  

Medforskarnas och min gemensamma resa startades mer formellt i och med att medforskarna besvarade 

och skickade in att de önskade att delta i forskningsstudien. Socialförvaltningen överlämnade de sju 

svarsbreven till mig och jag tog kontakt med samtliga blivande medforskare genom att skicka ett e-

postmeddelande till den e-postadress de hade uppgivit i svarsbrevet.  

I e-postmeddelande frågade jag när och var de önskade träffa mig för den första enskilda intervjun. 

Medforskarna fick själva välja var de ville att intervjun skulle genomföras. 

Åtta enskilda intervjuer skedde på min arbetsplats i kommunen. Fyra enskilda intervjuer skedde på 

medforskarnas dagliga verksamhet. En enskild intervju skedde på medforskarens gymnasiesärskola. 

Att forska tillsammans med medforskare innebär att kontakter behövde tas med grindvakter i form av 

anhöriga och personal i gymnasiesärskola och i dagliga verksamheter.  
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Vid intervjun på gymnasiesärskolan synliggjordes grindvakters möjliga påverkan. Elevassistenten 

hälsade mig välkommen och sa sedan ”dina föräldrar har sagt att du ska göra det här!” till medforskaren. 

Detta påstående gjorde att jag fick tydliggöra för elevassistenten och för medforskaren att det var 

medforskaren som själv fick avgöra om han ville delta i studien och i intervjun, inte föräldrarna.  

En medforskare upprepade flera gånger att det var en anhörig till honom som tyckte att det var bra för 

honom att delta i studien. Jag gick därför extra noga igenom att han själv hade rätt att bestämma om han 

ville vara med och att han hade rätt att hoppa av när han själv ville.  

Att forska med medforskare innebar även att jag fick vara tillgänglig på tider utanför ordinarie arbetstid. 

Två medforskare ringde mig ett par gånger för att få mer information eller påtala brister i informationen. 

En sådan brist som de påtalade var att jag hade skickat ut information om att jag behövde föräldrars eller 

god mans underskrift om de ville ha skjuts till och från inflytandecaféerna. Kravet på underskrift var i 

enlighet med kommunens regler, men medforskarna ifrågasatte varför de skulle ha god mans underskrift 

när de var vuxna.  

Till deltagandet i aktionerna som skedde i kommunhuset behövde tre medforskares ordinarie 

morgontaxi bokas om så att de kunde åka direkt till kommunhuset. Dessa tre medforskare behövde sedan 

skjuts hem, vilket löstes genom att jag skjutsade hem dem i en av kommunens skoltaxibilar. Fyra 

medforskare åkte kommunalt eller promenerade till kommunhuset. 

Praktiskt genomförande av inflytandecaféer 

Varje aktion, inflytandecafé, inleddes med en gemensam samling i kommunfullmäktigesalen där 

deltagarna i aktionen – deltagare, politiker, tjänstemän och medforskare – fick kort information om syftet 

med inflytandecaféet, dagens tema och en beskrivning av aktionens olika workshops. Under den 

gemensamma samlingen presenterades medforskarna och deras roll som medforskare. Alla medforskare 

och jag själv hade på oss likadana namnskyltar där våra namn och vår roll stod utskrivna tillsammans med 

SU-loggan. Genom namnskylten synliggjordes och förstärktes medforskarnas roll som medforskare och 

även det gemensamma uppdraget som kommundoktorand och medforskare hade. Namnskyltarna 

tydliggjorde att det var medforskarnas erfarenhet och kunskap som skulle tillvaratas. Samtidigt 

synliggjorde SU-loggan att jag och medforskarna arbetade för Stockholms universitet och inte för 

kommunen under aktionerna. 

Efter uppstartsamlingen startade de olika workshopstationerna. Varje aktion hade 12–15 

workshopstationer förlagda i kommunfullmäktigesalen och i angränsande lokaler (i Appendix 2 finns 

samtliga workshopsstationer listade). Workshopstationerna var olika bord med praktiska aktiviteter som 

var upplagda så att deltagarna kunde göra sina röster hörda i frågor som rörde fritid, kultur och demokrati. 

Varje workshopstation hade en workshopledare. De flesta workshopstationer hade ledare som arbetade 

inom kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Vid varje aktion fanns även några externa 

workshopstationer och externa ledare. Dessa var från verksamheter inom kommunen som arbetar för eller 

visade intresse av att starta verksamhet för personer som har intellektuell funktionsnedsättning.  

Då det var av vikt att få veta vilka aktiviteter som fanns inom kommunen syftade några 

workshopstationer till att visa deltagarna vilka aktiviteter som fanns tillgängliga i kommunen. Att få och 

inneha information är det första steget till att uppnå delaktighet i samhället (Arnstein, 1969; Stenberg et 

al., 2013). En sådan workshopstation var Kulturskolans workshop i form av en audition där deltagarna 

kunde anmäla sig till den årliga Funkisfestivalen (Funkisglädje, 2019) och få hjälp att spela in sitt bidrag.  

Det antogs att deltagarna på inflytandecaféerna inte hade erfarenhet av att besöka kommunens 

fritidsgårdar och behövde information om vilka aktiviteter som fanns där, så att de själva kunde bilda sig 

en uppfattning om huruvida de skulle vilja besöka en fritidsgård. Fritidsledarna visade upp olika saker som 

finns att göra på en fritidsgård, som till exempel fotografering, spela instrument, spela sällskapsspel, spela 

Wii, göra pins, pyssla med pärlor med mera.  

När deltagarna gick runt bland aktionens olika workshopstationer och testade aktiviteterna uppstod ett 

möte mellan workshopledarna och deltagarna. Varje workshopledare hade blivit instruerad i att ställa 

frågor till deltagarna om vad de ville göra på sin fritid och vad deltagarna ville tycka till om. 

Workshopledarna fick även i uppdrag att fota av det som producerades vid varje workshopstation.  

Genom att workshopsledarna fick direkt kontakt med deltagarna kom workshopledarna att bli det som 

Holmström (2007) benämner som reflekterande praktiker. Den praktiska erfarenhet som workshopledarna 

får genom deltagandet i aktionen medför tillsammans med deras sedan tidigare teoretiska yrkesutbildning 

att de inhämtar en kunskap om hur de kan bidra till att anpassa sina verksamheter till att bättre passa 

personer som har intellektuell funktionsnedsättning.  
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Samtalet som uppstod mellan workshopledarna och deltagarna på inflytandecaféerna bidrog till 

förändringsprocessen i den kommunala organisationen, i och med att ett möte mellan deltagarna som har 

intellektuell funktionsnedsättning och personal inom kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen uppstod. 

Genom samtalet synliggjorde deltagarna för workshopledarna vilka frågor som var viktiga för dem och 

vilka problem som deltagarna hade med att ta aktiv del i fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter. Det var 

bland annat flera deltagare som önskade en fritidgårdsverksamhet som riktar sig till ungdomar med 

funktionsnedsättning, för att få möjlighet att träffa kompisar.  

Politiker och chefer minglade bland workshopborden och samtalade med deltagarna. Även här uppstod 

samtal om önskemål kring och svårigheter med att delta i fritidsaktiviteter. Deltagarna efterfrågade gratis 

aktiviteter eftersom de inte hade råd att delta i de aktiviteter som anordnades då det oftast fanns kostnader 

i form av en föreningsavgift, resekostnad till och från aktiviteten eller en matkostnad.   
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Projektgruppens roll i aktionsforskningsprocessen 

Planeringsfasen i kommunen startades med att en projektgrupp tillsattes. Samtliga enheter inom kultur-, 

demokrati- och fritidsförvaltningen fanns representerade i projektgruppen. Tanken med representationen 

från samtliga enheter var att ett eventuellt kunskapsskapande som deltagandet i projektgruppen och 

forskningsstudien kunde generera i skulle spridas ut i hela förvaltningen och inte hållas inom en enhet. Det 

skulle möjliggöra att förvaltningen blev en lärande organisation där analyser och utfall ligger till grund 

för förbättringar inom organisationen. Det innebär att personalen inhämtar och skapar ny kunskap och 

förändrar sitt arbetssätt utifrån sina nya insikter (Holmström, 2007). Projektgruppen bestod därför av två 

representanter från fritidsenheten, två representanter från kulturenheten och en representant från 

demokratienheten. I Tabell 2 (Aktörer i aktionsforskningsprocessen) beskrivs de aktörer som har deltagit i 

aktionsforskningsprocessen och deras uppgifter i genomförandet av processen. 

Kommundoktorandens uppgift var att utbilda och att stödja projektgruppen i genomförandet av de tre 

aktionerna. Aktionerna bestod av införandet av metoden inflytandecafé som är ett inflytandeforum riktat 

till personer som har intellektuell funktionsnedsättning. De tre inflytandecaféerna bestod av 10–15 

workshoppar där ungdomar och unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning på olika sätt fick 

uttrycka sina åsikter genom att göra praktiska saker som att rita sitt budskap, göra pärlarmband med 

budskap, göra film med sitt budskap och så vidare (se sida 22 för utförlig lista över workshops). 

Då det var Lunds kommun som tog fram metoden inflytandecafé (Folkesson, 2016) anordnades ett 

studiebesök till ett av Lunds inflytandecaféer. Projektgruppen tillsammans med ansvarig chef reste till 

Lund som ett led till kompetensutbildning. Studiebesöket syftade till att inspirera och tydliggöra metoden 

inflytandecafé för projektgruppen.  

Projektgruppens roll var att efter studiebesöket planera genomförandet av aktionerna i kommunen samt 

att engagera workshopledare från sina respektive enheter inom kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. 

Projektgruppens roll var även att förmedla till kollegor och utbyta erfarenheter med sina kollegor om vilka 

reflektioner och vilken ny kunskap som aktionerna, mötet med deltagarna och medforskarnas synpunkter 

har inneburit och kommer att innebära för varje enskild enhet inom kultur-, demokrati-, och 

fritidsförvaltningen i skapandet av framtida aktiviteter som berör personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning.  
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Analys och databearbetning 

Studien genomfördes som en kvalitativ studie. För att bearbeta data och komma till insikt om data kodades 

datamaterialet i Nvivo (QSR International, 2022). Datamaterialet analyserades till en början induktivt där 

jag utgick från vad medforskarna uttryckte i de enskilda intervjuerna och fokusgrupperna genom att data 

kodades tematiskt (Braun et al., 2006). Det finns en risk att utvalda teorier kan riskera att låsa fast forskaren 

i ett förutbestämt mönster och därigenom göras blind för deltagarnas åsikter och upplevelser (McGonagill 

et al., 2015). Då tolkningen av data har skett induktivt har resultatet kopplats till teorier i efterhand och i 

en senare fas gjordes en övergång från induktiv tolkning till abduktiv tolkning.  

I nära anslutning till att de enskilda intervjuerna transkriberades materialet och en första kodning 

skedde. Under transkriberingen genomlyssnades materialet noggrant flera gånger. Jag försökte bortse från 

min förförståelse genom att fokusera på vad medforskarna uttryckte. Kodningen skedde nära datamaterialet 

genom att relevanta ord och meningar i den transkriberade texten markerades, i syfte att synliggöra 

underliggande mönster. Ur dessa ord och meningar framträdde sedan likheter, de koder som hörde ihop 

med varandra fördes samman till kategorier. Exempelvis samlades koder såsom sjunga och instrument i 

kategorin musikaktiviteter.  

Det inledande analysarbetet med fokusgruppsintervjuerna med medforskarna hade samma struktur. 

Efter varje fokusgruppsintervju genomlyssnades materialet noggrant och transkriberades. Kodning skedde 

nära datamaterialet och relevanta ord och meningar markerades i texten. Koder som hörde ihop med 

varandra fördes samman till kategorier. 

Genom de första kategoriseringarna synliggjordes vilka frågor som var viktiga för medforskarna och 

denna förförståelse hade jag sedan med mig in i kommande intervjuer och fokusgruppsintervjuer.  

När samtliga intervjuer och fokusgruppsintervjuer tillsammans med medforskarna var genomförda, 

transkriberade, kodade och kategoriserade påbörjades ett första försök att sammanföra kategorier i 

underteman. Kategorier såsom igenkänning och synliggöras sammanfogades till undertemat synlighet.  

Aktionsforskningsprocessen pågick under ett års tid och datainsamlingen pågick i ett och ett halvt år 

innan samtliga data, inklusive data från projektgrupp och ledning, var insamlade. Efter året med 

datainsamling genomlyssnades återigen samtliga transkriberingar och en noggrannare och djupare analys 

påbörjades. Jag hade nu en viss förförståelse om vilka ämnen som medforskarna ansåg var viktiga. Vissa 

fenomen verkade ha med varandra att göra och behövde därför utforskas vidare. Konkreta underteman 

slogs i sin tur samman och bildade fyra mer abstrakta teman sociala arenor, samhällsengagemang, kunskap 

och deltagandet irrvägar. Temana som framträdde låg sedan till grund för val av teoretisk bakgrund och 

tolkning av datamaterialet som getts under medforskarnas intervjuer och fokusgruppsintervjuer.  

Under analysfasen började jag således att röra mig mellan teori och empiri så den induktiva analysen 

gick successivt över i abduktion. Exempelvis förklarades medforskarnas berättelser om avsaknad av 

information och avsaknad av delaktighet utifrån teorin om Arnsteins Ladder of Citizen Participation 

(Arnstein, 1969). Genom abduktion försökte jag förklara företeelser och sammanhang med hjälp av de 

begrepp och hypoteser som tog form och reviderades under aktionsforskningsprocessen (Mohammadian, 

2021; Peirce, 1934). 

Analysen av datamaterialet kopplat till medforskarnas enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

synliggjorde till sist ett huvudtema social inkludering. Resultatet redovisas i kapitlet Resultat – del 1: 

medforskarnas resultat. 

Processen med enskilda intervjuer, deltagande under aktion, fokusgruppsintervju och informella samtal 

gjorde att jag under processens gång kunde lyfta frågor och stämma av med medforskarna att jag förstått 

rätt. Detta gjorde att medforskarna var med och påverkade analysarbetet i hög grad. Utgångspunkten var 

att frågorna och ämnena skulle vara viktiga för deltagarna och att teman skapas utifrån det som deltagarna 

uttryckte var kulturella eller politiska viktiga ämnen (Steier et al., 2015). De frågor som medforskarna lyfte 

fram följdes upp vid nästkommande intervjutillfälle för att säkerställa att jag förstått rätt under min löpande 

analysprocess. På så sätt har medforskarna varit med i analysen under processen med datainsamling och 

validerat de nyckelord och underteman som utkristalliserade sig under aktionsforskningsprocessen och i 

den inledande analysen. På så sätt säkerställdes resultatets trovärdighet. Efter året med datainsamling 

påbörjades en djupare analys av intervjuerna, fokusgruppsintervjuerna och loggboken.  

Intervjun med projektgruppen samt enkäten till ledningen genomfördes efter att 

aktionsforskningsprocessen med de tre aktionerna hade genomförts. Intervjun med projektgruppen 



53 

 

genomlyssnades noggrant flera gånger och genomgick samma analysprocess som beskrivit ovan. 

Materialet kodades för att sedan kategoriserades.  

Data från enkäten som ledningen besvarat genomlästes noggrant, kodades och kategoriserades. Även 

data från loggboken renskrevs, kodades och kategoriserades.  

De teman som framkom från medforskarnas data ställdes sedan i relation till de teman som framkommit 

i analysen av projektgruppens fokusgruppsintervju och i enkätsvaren från ledningen. De reflektioner som 

var nedtecknade i loggboken kunde sättas i förhållande till medforskarnas upplevelser och synpunkter, 

men även till projektgruppens upplevelser och synpunkter på deltagande i aktionerna. 

Efter upprepade genomläsningar och en genomgång av kategorier framträdde underteman som i sin tur 

samlades i tre teman: Skapande av kunskap, Synliggörande och medvetenhet samt Att ta plats som 

samhällsmedborgare.  

De tre teman som framträdde låg sedan till grund för val av teoretisk bakgrund och tolkning av 

datamaterialet som gavs under fokusgruppsintervjun med projektgruppen samt enkäten som ledningen 

besvarade. 

Resultatet redovisas i kapitlet Resultat – del 2: övergripande resultat.  

Citaten redovisas ordagrant. Hummande, stammande eller andra uttryck som inte är meningsbärande har 

tagits bort och ersatts med (…) för bättre läsbarhet.  

Trovärdighet och tillförlitlighet. 

Först triangulerades medforskarnas resultat, enskilda intervjuer, fokusgruppsintervjuer och loggbok 

med varandra. Sedan triangulerades resultat från projektgruppens fokusgrupp, ledningens enkät och 

loggboken med varandra. Som ett sista steg triangulerades medforskarnas resultat, projektgruppens 

resultat, ledningens resultat och loggbokens resultat. På så vis ökade forskningsprocessens pålitlighet när 

en triangulering av datamaterialet och dess fynd kunde ske (Lodige, 2014; Herr & Anderson, 2015). 

Genom trianguleringen i flera steg säkerställdes resultatet (Herr & Anderson, 2015).  

Genom noggranna beskrivningar av genomförda metoder skapas överförbarhet (Bryman, 2011). 

Genom avhandlingens beskrivningar av metoden inflytandecafé kan metoden användas inom kommunal 

verksamhet med anpassningar utifrån den lokala kontexten. Genom avhandlingens beskrivningar av 

aktionsforskningsprocessens design går aktionsforskningsprocessen att överföra och delvis replikera 

utifrån den lokala kontextens förutsättningar. 
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Resultat 

Resultatdelen redovisas i två delar.  

I avsnittet Resultat – del 1: medforskarnas resultat redovisas data från enskilda intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer. Denna del är huvudfokus för denna avhandling, där medforskarnas egna röster får 

synas och blir hörda.  

I det andra avsnittet Resultat – del 2: övergripande resultat redovisas resultat från projektgrupp och 

kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens ledning.  

Resultat – del 1: medforskarnas resultat 

I arbetet med kodningen av medforskarnas intervjusvar framträdde kategorier som sedan slogs samman till 

underteman. Ur underteman framträdde fyra teman sociala arenor, samhällsengagemang, kunskap och 

deltagandets irrvägar som tillsammans bildade huvudtemat social inkludering. Teman har utkristalliserat 

sig från datamaterialet bestående av transkriptioner från medforskarnas enskilda intervjuer samt 

fokusgruppsintervjuer.  

Se Tabell 3 (Resultat från medforskarna) för en gestaltning över hur huvudteman, teman, underteman 

och kategorier förhåller sig till varandra. De teman som utkristalliserade sig var inte lika stora. Temat 

sociala arenor och temat deltagandets irrvägar har tre underteman vardera medan temat 

samhällsengagemang och kunskap enbart hade ett undertema.  

Huvudtemat, teman och underteman redovisas under respektive rubrik nedan. 
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Social inkludering 

Huvudtemat social inkludering inbegriper hur invånare i en kommun ska kunna vara aktiva 

samhällsmedborgare och ta del i samhällsgemensamma aktiviteter såsom föreningsliv, medborgardialoger 

och riksdagsval. För att uppnå det aktiva samhällsmedborgarskapet behöver invånarna ges möjlighet att 

vara socialt inkluderade i samhället. Många frågor och synpunkter som medforskarna lyfte berörde deras 

egen upplevelse av att på olika sätt försöka ta del i samhällets aktiviteter och sociala sammanhang och 

vilka förändringar som de efterfrågade för sig själva och för andra personer som har 

funktionsnedsättningar. Medforskarna beskrev även vilken form av stöd de önskade skulle finnas för dem 

och vilket stöd som redan fanns runt dem för att de skulle kunna vara socialt inkluderade i lokalsamhället. 

Lokalsamhället är i detta fall medforskarnas hemkommun.  

Sociala arenor 

Det första temat under huvudtemat social inkludering, var temat sociala arenor. Hemkommunen bestod 

av flera olika sociala arenor. Medforskarna lyfte fram några av de sociala arenor som var betydelsefulla 

för dem, och de som nämndes under intervjuerna var sociala arenor i form av fritidsaktiviteter, 

musikaktiviteter, demokratiaktiviteter, skola, arbete, boende och bibliotek. I temat sociala arenor ingår 

även hur medforskarna upplevde de sociala arenorna avseende synlighet och i relation till andra 

medborgare. Detta beskrivs i de tre undertemana fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter, synlighet och vi 

och de andra. 

Fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter 

Det första undertemat till sociala arenor var fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter. Medforskarna 

beskrev sina upplevelser av att ha tagit del i de aktiviteter som kommunen erbjöd. Under de enskilda 

intervjuerna uttryckte medforskarna att de hade haft svårt att delta i lagaktiviteter. Medforskaren Sandra 

beskrev hur hon upplevde att hon inte platsade i fotbollslaget, men att hon önskade att hon hade fler 

aktiviteter att delta i:  

Nä jag har gjort det förut men jag slutade upp, men jag började på fotbollen när jag gick i, nej när jag var 8 

till 11 år men sen slutade jag där för att jag känner mig, vad heter det (tänker) för att jag kände mig inte 

hemma där för att jag fick bara ta frisparkarna och hörnorna men jag skulle faktiskt ha nån en aktivitet också 

i stället för att bara sticker och gymmar så jag vill ha något och göra på dagarna. 

 

I kommunen fanns ett lag i fotboll för ungdomar som har funktionsnedsättning. Fotbollslaget var ett mixat 

lag med killar och tjejer. Medforskaren Emilia beskrev sin upplevelse av att träna med laget på följande 

sätt: 

Jag har varit det! I fotboll! Det gick INTE jättebra! (…) Ja han har med många killar i, för hårt. Jag måste ju 

såhära igenom allting (visar med gester en tackling) å det är inte jättebra! Å jag är en mjukis! (fniss) 

 

Även om laget var till för ungdomar som har funktionsnedsättning uttryckte medforskaren att det hade 

varit svårt att delta i lagsporten på grund av skillnader i fysisk förmåga och hennes ovilja till tuffare 

närkamper.  

En annan social arena fanns inom kulturenhetens musikundervisning. William beskrev hur han upplevde 

musikundervisningen som barn:  

Man prövade, när jag var jätteliten å, jag spelade sådär, det gick inte alls bra, det lät fördjävligt! 

 

En social arena var bostaden. När medforskarna diskuterade hur de ville bo framkom många olika 

önskemål. Några ville bo med föräldrarna, en medforskare önskade en större lägenhet, en medforskare 

ville flytta ihop med sin pojkvän, två medforskare önskade bo på gymnasiesärskolans internat men hade 

fått avslag på sina ansökningar och en medforskare önskade bo i studentlägenhet på universitetsområdet:  

I studentlägenhet! Jag ska börja plugga och grejer å ska bo där! 
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Synlighet 

Det andra undertemat till temat sociala arenor var synlighet. Viljan att få synas i olika sammanhang var 

en fråga som medforskarna återkom till under forskningsåret. Medforskarna var tydliga med att de ville 

visa upp att de var med och forskade och att de var experter på vilka anpassningar som behövdes göras. 

Att få synas blev en fråga som genomsyrade året med forskningsstudien och problematiserade de etiska 

riktlinjerna som ställer krav på anonymisering av respondenter. 

Medforskarna tog aktiv del i inflytandecaféernas alla workshoppar och tog, själva eller med stöd av 

personal, kontakt med politiker, chefer och workshopledare för att lyfta frågor som berörde dem och deras 

livssituation, och på så sätt synliggjorde de sig själva. När den lokala tidskriften besökte inflytandecaféet 

och gjorde en intervju med medforskaren Sandra uppstod en besvikelse hos andra medforskare över att de 

inte fick synas i tidningen, samtidigt som Sandra var stolt och glad över att hon hade fått möjlighet att bli 

intervjuad och därigenom blev sedd av de som läste artikeln: 

Det är så roligt att man kommer dit, till biblioteket nu, så är jag känd. För de gjorde ju det här reportaget, så 

när jag kommer dit, så såhära -Hej Sandra! -Hur känner du mig? Ja just ja det där, ja men hej! Det är så 

roligt!  

 

Under året med forskningsstudien sökte medforskarna efter fler sätt att synas på och att bli synliggjorda 

på. Medforskaren William sa:  

Jag håller på att skriver om det här på jobbet.  

  

Medforskaren Alma gjorde en film tillsammans med fritidsledare från kommunen och personal från hennes 

dagliga verksamhet. Filmen handlade om vår forskning och om inflytandecaféerna och publicerades på 

Youtube.  

Medforskarna lyfte att det finns olika sätt att synliggöras på. Under den andra fokusgruppsintervjun 

lyfte medforskaren William att han önskade ett eget museum som handlade om honom. 

Det är det jag ska, vill ha ett eget museum, som ett eget museum, samma som Robert Gustavsson har, det är 

det jag vill ha! 

 

Nils lade in sin åsikt i frågan:  

Nä jag kommer inte bygga mitt eget museum, för det är ingen som kommer komma och kolla.  

 

Williams önskan kan ses som ett behov av att bli synliggjord, medan Nils svar visar på en misstro gentemot 

att andra människor är intresserade av honom som person och hans liv. 

Alma påpekade att hon såg sig själv som en tillgång om någon skolkamrat skulle behöva hennes hjälp, 

och hon såg möjlighet till att bidra till en förändring för elever i skolan som var osams med andra elever.  

Om det är nån, tänk om det är en som är osams då kan dom ju vara med mig en stund, så får vi hänga så får 

dom reda ut det där (…) det är väldigt bra att förstå andra också!  

 

Medforskarna hade en egen agens för förändring och egna lösningar på hur de skulle kunna bidra till 

samhället. Almas upplevelse var dock att hon inte blev tillfrågad av lärarna att hjälpa till trots att hon såg 

en möjlig lösning på problemet. 

Vi och de andra 

Det tredje undertemat till sociala arenor var vi och de andra. Att ses som annorlunda än andra återkommer 

i intervjusvaren. Medforskarna gav uttryck för att de upplevde en brist från omgivningen på tilltro till deras 

förmågor. Under den första fokusgruppsintervjun säger Sandra följande till Fanny: 

Du är inte dum i huvudet heller, vissa säger ju, tänker så! 

 

Det kan ses som en förminskande upplevelse där stigmatiseringen av personer som har 

funktionsnedsättning synliggjordes. Fanny sade i den första enskilda intervjun:  
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Vi som har funktionsnedsatta skulle göra nånting, så att vi inte blir bortglömda!  

 

Sandras och Fannys kommentarer visar på en stigmatiserad upplevelse men också på att de ville visa 

omgivningen att de och andra personer som har funktionsnedsättning har rätt att bli synliggjorda.  

Medforskaren Fanny beskrev även vilka skillnader hon upplevde fanns mellan personer som har en 

funktionsnedsättning och personer som inte har en funktionsnedsättning och den orättvisa som hon 

upplevde fanns i arbetslivet: 

 

Jag tycker arbetslösheten av oss som har funktionsnedsatta, att vi måste kunna få jobba som vanliga människor 

och inte dras med daglig verksamhet hela tiden. (…) För vi jobbar ju också inför dom som jobbar inom daglig 

verksamhet, vi jobbar ju för dom och vi jobbar ju inte för oss själva liksom, vi jobbar ju för dom som jobbar 

inom omsorgen typ, så det är inte samma sak. Så jag tycker vi ska ha också samma pengamässigt oavsett (…) 

Ja, som alla andra för annars är vi där som botten och då kan vi inte försörja oss heller (tystnad) så de måste 

verkligen ta handskarna åt sig liksom och inte lova oss saker som de inte kan lova (…). Ja, för vi tjänar ju bara 

sju kronor i timmen och det är 120 kronor per månad och så måste man bara ansöka om bostadstillägg och 

det kommer inte jag kunna göra sen om jag ska bo med min pojkvän sen. För vi vill ju bo så nära som möjligt 

liksom att kunna ja (...) det är det. 

 

Fannys svar visar också på de konsekvenser som uppstår med att vara utanför arbetsmarknaden – känslan 

av att vara lägre värderad än andra på sin arbetsplats och svårigheten att försörja sig och därigenom kunna 

skapa sig de levnadsvillkor som ses som allmänmänskliga, att få bo tillsammans med sin pojkvän och ha 

ett arbete som försörjning. 

Nils lyfter också frågan om arbetsmöjligheter för personer som har funktionsnedsättning: 

Jo men det är ju, men det är ju vi är ju också människor (…), men att det är väl bra om fler får upp ögonen för 

oss. (…) jo men om man har, som jag och så, nä tyvärr du får inte jobba här! Okey, ja tack, mmm, jo men det 

är bra, om de öppnar ögonen för mera, för rullstolsbundna och hela alltet, ja (…) ja om man inte kan så, ja 

men låt dem ändå jobba, de kan ju inte bara sitta hemma och vad ska jag göra nu då? Ska jag ringa (…) nej 

just de ja de jobbar ju. Det känns ju lite, mera öppna ögon för mer för rullstolsbundna och funktionsnedsatta, 

tycker jag! Annars så kan man ju lika gärna, ja, jag vet inte. 

 

Även inom gruppen som har funktionsnedsättning upplevdes orättvisor där medforskarna upplevde att det 

fanns en skillnad mellan graden av funktionsnedsättning.  

Medforskarna beskrev även en upplevelse av orättvisa i vilka resurser och vilken hjälp som personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning ges. Fanny hade fått avslag på sin färdtjänstansökan: 

De kan säga nej också, (…) du, frisk som en nötkärna också, för vissa såhär! Du behöver färdtjänst för du har 

större funktionsh..., funktionsnedsättning, och så här och så vissa: nä du är frisk!.  

I (Intervjuare): Mm, å då fick du avslag på din ansökan? 

Fast jag skickade in fem stycken papper, exakt samma papper, och så ena sekunden säger de ja men det är typ 

din godeman som ska skicka, du ska skicka och så sen da, da, da, da, sen bara nä det gills inte säger dom sen 

efter ett tag och då blir jag sjuuukt förbannad!  

 

Citaten visade på frustration och en upplevd förminskning av att vara beroende av andras bedömning av 

de egna resurserna. Det var andra som satte agendan för om Fanny fick ett arbete, fick tillgång till färdtjänst 

eller hade möjlighet att bo med sin pojkvän. 

Samhällsengagemang  

Det andra temat under huvudtemat social inkludering var temat samhällsengagemang. Resultatet visade 

på att medforskarna hade ett stort engagemang i olika samhällsfrågor. Frågan om vad medforskarna ville 

förändra väckte många tankar, känslor och en del frustration. Medforskarna visade på tydliga önskemål 

och gav förslag på förändringar för att deras rättigheter som samhällsmedborgare skulle öka. 

Frågor som lyftes var miljöfrågor, samhällsekonomi, ungdomsfrågor och rättvisefrågor på lokal nivå, 

samhällsnivå och global nivå. Medforskaren Alma sade följande under den andra enskilda intervjun:  

Jag vill inte ha terrordåd! Det vill jag inte ha! (…) Det var förra året i Stockholm. (…) Då blev jag riktigt 

förbannad! 
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Två medforskare gav uttryck för att de önskade att världen förändrades och att krigen upphörde. 

Medforskarnas sociala engagemang innebar en viss frustration: 

 

Alma: Vi vill stoppa kriget! 

Emilia: Bestämma fred på jorden tack (…) har önskat det i många år nu och det har inte blivit det än!  

 

Miljöfrågor, äldrefrågor och sociala frågor var återkommande ämnen som togs upp av medforskarna.  

 

Mera vård! Utbrister Alma frustrerat återkommande i intervjuerna och fortsätter: För att min mormor ska bli frisk! 

Så mer vård? 

Ja, mera vård och rädda barn! 

I: Rädda barn? 

I hela världen! 

I: Ja 

Utan krig! (börjar gråta) 

Nils sade: 

 
Speciellt för äldrevården som inte har något verkar det som, att man hör. 

 

En medforskare ville berätta för politikerna att han hade kunskap om vad som sker i samhället och förslag 

på åtgärder att sätta in. Medforskaren ville förmedla detta till politikerna. Ett förslag som William gav var 

att det ska finnas speciella platser där ungdomar fick utlopp för att klottra och göra annan skadegörelse. 

William sade: 

Jag tycker det är lite fördjävligt bland att, slänger för mycket mat och grejer å i våran kommun. För vissa 

saker är bra, vissa saker är inte bra, jag tänker igenom, allt, svenska folk sitter där ute, vad man säger, jag 

hör saker jag ser saker vad de gör, då vet jag vad jag kommer säga: Det är såhär, ungdomar, gillar å klottra, 

bättre så här, betongvägg (…) ja och krossa saker, de är duktiga på att krossa saker, man slår och grejer på 

en bil, göra inbrott och såna saker, man får träna å slå på betongvägg vad de behöver (…) ja behöver inte 

bränna bilar, man kan ha annorlunda bilar att förstöra (…) Ja, begagnad, gamla! 

 

Medforskaren Hugo efterlyste fler poliser och önskade mer personal till skolor och att lönerna skulle höjas. 

Hugo oroade sig också för att barn svälter i världen och för de klimatförändringar och den miljöförstöring 

som pågår: 

Dom flera poliser, dom mer skoljobb, mer lön. Stoppa tjuvar och sånt! Mer barn svälta ihjäl, mer oro, väder, 

mer olja och popcorn i havet tillexempel så!  

(min anmärkning: popcorn används för att simulera miljöräddningsövning i form av oljekatastrofer i Östersjön, 

vilket varit aktuellt i media). 

 

Även under den tredje fokusgruppsintervjun lyfte Hugo frågan om vad han anser behöver göras på 

internationell nivå för att hjälpa människor som har det svårt:  

För att mer rädda barn å sen är det hjälpa människor, behöver mer mat och dricka.  

 

Emilia tyckte att budget och samhällsekonomin var frågor som hon vill diskutera med en politiker:  

Pengarbudget (…) eller pengar för sjukhus och skolor och hur mycket pengar man får in och, och hur mycket 

pengar man får använda, pengar är viktigt att ha! (…) ska användas till så mycket saker, där, hjälpa folk 

bättre, och klimatet har jag också det är inte skräpa ner i vägar och i skogen och så för djuren och så där, så 

mer bättre för miljön och så gå mera, cykla mera, ta inte så mycket bilen, bussen är bättre inte så mycket 

avgaser och så där, det slipper man, (…) så det är mycket bättre det.  
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Under studiens gång synliggjordes att medforskarna hade ett stort samhällsengagemang och var 

intresserade av en rad olika samhällsviktiga frågor. 

Kunskap 

Det tredje temat inom huvudtemat social inkludering var kunskap. Att inneha kunskap om samhället och 

att kunna ta del i aktiviteter var en del av vägen till att känna sig inkluderad i samhällsgemenskapen. 

Medforskarna gav en beskrivning av kunskap som innehöll en skildring av deras eget kunnande, de olika 

kanaler som de använde för kunskapsinhämtning och en önskan om att få lära sig nya saker, men 

medforskarna beskrev även de utmaningar för ny kunskap som de ansåg fanns.  

Medforskarna uttryckte att de ibland har brist på kunskap och svårt att förstå och att det hindrar dem 

från att delta i aktiviteter. 

Under den första enskilda intervjun med William blev han tillfrågad om han skulle delta i riksdagsvalet. 

Då tvekade William med sitt svar och uttryckte efter ett tag:  

 

Jag har svårt att hänga med i min hjärna ibland.  

 

Under första fokusgruppsintervjun fick medforskarna frågan om hur workshopen där deltagarna fått öva 

på att rösta upplevdes. William sade återigen:  

Jag har svårt att hänga med i min hjärna ibland (…) ja jag vet inte, jag är alltid osäker när det är nått nytt  

 

Nils sade: 

Ja men det är väl bra, på sätt och vis, ja innan man sätter sig i stora valet, i stora valet när hela universum 

kollar (…) ja, det är väl bra, så att man inte står där, vad ska man rösta på (knackar i bordet) kommer jag bli 

dömd till eller jag vet inte? 

 

Deltagandet i inflytandecaféerna innebar att medforskarna och besökarna fick möjlighet att observera hur 

andra gjorde och prova på aktiviteter för att sedan successivt själva våga ta en allt större plats. 

 Sandra sade följande i den andra enskilda intervjun: 

 Jag tycker att det har varit jättekul, faktiskt. Flera såna tycker jag (…) prova nya saker, vissa har man glömt 

bort i skolgången. 

 

Medforskarna berättade att de ville lära sig nya saker och gav uttryck för att de ständigt sökte efter ny 

kunskap som de kunde ha användning för i livet.  

I den första enskilda intervjun pratade Emilia om att laga mat och baka som en förberedelse inför att 

hon i framtiden skulle flytta hemifrån:  

Det är bra att kunna sen om, om jag flyttar hemifrån, är det jättebra att kunna det, så att det är jättebra att 

kunna det! 

 

I den andra enskilda intervjun visade Nils på att det finns olika kanaler för kunskapsinhämtning:  

Nils: Youtuba är bra, där lär man sig mycket! Det är sjukt att man lär sig så mycket! 

I: Ja är det nått speciellt du tycker att du lär dig? 

Nils: (tänker) ja jo jag har youtubat och lära mig göra egna tafsar 

(min anmärkning: tafsar till fiske). 

Nils: Ja, så det ska ju inte vara så himla svårt att göra det, men nu har jag ju tafsar, eller en tafs i alla fall 

eller två, jag kommer inte ihåg och så 

 

Nils tydliggjorde sitt eget kunnande under den första fokusgruppsintervjun:  

I Mälaren får man fiska gratis (…) det leder ut till havet, det räknas till havet (…) jag kan lite i alla fall, lite 

kan jag. 
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Samtidigt som Nils betonade att han hade kunskap om fiske framstod en tveksamhet och en förminskning 

om sina egna förmågor.  

Deltagandets irrvägar 

Det fjärde temat till huvudtemat social inkludering var deltagandets irrvägar. Temat deltagandets irrvägar 

beskriver de hinder och de möjligheter till delaktighet i samhället som medforskarna beskrev att unga 

vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning möter. 

Medforskarna talade mycket om de personer som fanns runt dem och som möjliggjorde deras 

deltagande i såväl forskningsstudien som i fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter. Medforskarna visade 

också på de barriärer som de upplevde fanns för att personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

skulle kunna vara socialt inkluderade i samhället. 

Detta gestaltas i tre underteman: icke-deltagande, skendelaktighet, och möjliggörare för delaktighet.  

Icke-deltagande 

Deltagandets irrvägars första undertema var icke-deltagande. Det fanns olika typer av barriärer som 

medforskarna menade ledde till att de inte kunde vara fullt delaktiga i samhället.  

Hinder som medforskarna lyfte som ledde till att de inte kunde ta del i aktiviteter var ekonomiska 

förutsättningar, brist på anpassade aktiviteter, strukturella utmaningar och brist på information:  

 

Fanny: Att allting ska vara gratis för oss som har funktionsnedsättning (…) och att vi 

inte ska betala så dyra pengar och att vi ska få högre lön.  

 

På frågan om Sanna brukar gå på restaurang blev svaret: 

 

 Ibland, (…) sällan, jag vet hur mycket det kostar.  

 

Kostnaden för lokaltrafik togs också upp. Två medforskare sade:  

Nils: Ja men det är ju ändå dyrt, ja men hej jag ska ju bara, men vänta då, jag ska bara vänta tills min lön 

kommer, ja just det min lön går åt (namn på lokaltrafiken), Det bara jaha men sen då, sen har jag ju inga mer 

pengar, bara hej hej (…) det var den månaden, tack, äh det är ju barnsligt alltså att bara för att åka kommunalt 

Fanny: Åka till skolan ska få gratis och inte vi som har funktionsnedsatta, det tycker jag är väldigt sämre. 

 

Fanny ansåg att det var orättvist att resor för skolungdom subventionerades men att vuxna personer som 

har funktionsnedsättning behövde betala full taxa för sina resor. Den ekonomiska frågan handlade inte 

enbart om kostnader för transport och aktiviteter, utan Fanny påtalade även under den första 

fokusgruppsintervjun att det kan finnas problem för personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

att ha egna pengar:  

För de kanske inte ens kan räkna så långt heller, eller ha plånbok eller så, då blir kanske föräldrarna sura om, 

vad heter det dom heter det, köper för mycket. 

 

En orsak till att inte kunna delta i aktiviteter var att aktiviteterna inte fanns i närmiljön. Sanna ville spela 

handboll. Det närmaste handbollslaget som hon kunde delta i, fanns i en angränsande kommun:  

Att det startar ett här i (kommunnamn) istället för att åka tillexempel om det är fel på tågen eller nått, så 

behöver man inte såhär bli irriterad då finns det nått handbollslag här som finns här, skulle var enklast, men 

man orkar inte åka ända bort dit. 

 

Trots att forskningsstudien fokuserade på fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter, lyfte medforskarna ofta 

skolan och dess verksamhet. Sandra berättade att hon inte hade fått vara med i ordinarie skolverksamhet 

såsom elevråd då det antogs att hon inte skulle klara uppgiften:  

 

Jag fick aldrig vara med, jag skulle inte hänga med alls. 
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En diskussion om åldersgränser engagerade medforskarna under fokusgruppsintervjuerna. Fanny som 

har gått mycket på en skapande verksamhet i en angränsande kommun hade nu blivit för gammal för 

deras 25-årsgräns. Fanny sade att hon skulle vilja ha en verksamhet där hon kunde pyssla mer:  

 
Det gillar jag mest, så man har en liten skaparverkstad än att åka in till stan till (namn på verksamhet) som är 

snart ålders, som var åldersgräns på.(…) ja de har upp till 25 

 

På min fråga om vad de ansåg var en lämplig ålder förde medforskarna ett resonemang om hur de såg på 

åldersgränser:  

 

Fanny: Jag tycker inte det spelar någon roll, vilken ålder (...). 

Nils: Från 0 till (…) 

Fanny: Nä men kanske inte från noll men kanske från tonåren och uppåt (…) för vissa som är lite (…) vill också 

hitta på något (…) som inte gör som bara sitter och rullar tummarna, det är inte så kul, så de också kan få hitta 

på saker, testa nya saker, som dom inte har fått uppleva när dom var barn 

Nils: Annars är det ju bara alltså, åldersgränser ska man väl inte ha 

Fanny: Men det finns nästan ingenting sånt längre, Nils.  

Nils: Vadå 

Fanny: För såna som är äldre alltså som typ såna som är typ som mina jobbarkompisar, alla mina jobbarkompisar 

är äldre än mig, jag är yngst, så då känns det så här ja, 

Sandra: Jag håller med 

Nils: Stort jag, eller ja! (..)  

Hugo: Alla! 

Emilia: Ungdomar 

I: Ungdomar, och hur länge är man ungdom? Vad tycker du? 

Emilia: Till 23 (..) eller mellan 19 till 24 (…)  

Nils: Då är jag för gammal alltså (Fniss från flera) för jag är 27. 

Emilia: Ja! 

William: Jag tycker det är bra med alla åldrar (…) upp till 90 

Nils: Bra där 

Emilia: Det är lite, ganska lite mycket 

I: Vad tycker Alma då?  

Alma: Gamlingar (...) 

I: Alla åldrar? 

Alma: Jag tänker på mormor! 

 

Frågan om åldersgräns engagerade medforskarna. Sex av sju medforskare ville att aktiviteter ska vara 

öppna för alla åldersgrupper. Det var bara Emilia som tyckte att det skulle finnas åldersgränser, där en 

orsak till detta kan vara att Emilia är den näst yngsta medforskaren. Fanny menade att det är nu när de är i 

25-årsåldern som de borde få uppleva saker som andra (min kommentar: unga vuxna som inte har 

intellektuell funktionsnedsättning) fick uppleva när de var barn. Fanny återkommer ofta till att det är nu 

som hon har förmågan att lära sig saker och ta del i aktiviteter och att det är nu i vuxen ålder som hon vill 

få de upplevelser och erfarenheter som jämnåriga utan intellektuell funktionsnedsättning fått. 

I den tredje fokusgruppsintervjun beskrev Fanny de anpassningar som hon ansåg behövdes för 

deltagande i kulturskolans verksamhet: 

Gratis kulturskola och inte betala (…) och att det ska vara åldersgräns, inte! Oavsett vem man är, jag tycker 

det är löjligt annars. Annars kanske de tror att vi som har funktionsnedsättning kanske kan allt, men det kan 

vi inte, jag försökte ju lära mig blockflöjt när (…) när jag skulle gå i tvåan, det var det enda instrumenten 

mamma kom på, men sen så gick det inte (ledsen röst). Så jag vill att vi kanske får så att vi kan träna mer och 

inte betala en massa annars så måste min pappa betala allting, å det gillar jag inte heller. 

 

Det som lyftes var att kostnaden behöver sänkas eftersom personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning kan behöva träna under längre tid för att lära sig ett instrument. Åldersgränsen satte 

stopp för ett lärande i vuxen ålder. Det kunde också vara svårt att vara beroende av att föräldrarna ska stå 

för kostnaden. 
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Ytterligare ett hinder för delaktighet var bristen på information. En medforskare kommenterade i den 

första enskilda intervjun att hon ville att post och information skickades hem till henne: 

Och inte kontakta gode man eller nått för man vill ju själv (…) mm, men det är ju bra att det kommer till 

godeman men ibland känns det bara tråkigt (…) hon har ju inte med det, saken å göra. 

 

Medforskaren uppgav även att hon inte ville söka information om fritidsaktiviteter på nätet då hon tyckte 

att det var för svårt, utan att hon ville få information om fritidsaktiviteter i pappersformat och att posten 

skulle komma direkt till henne och inte via hennes gode man.  

Ytterligare en barriär till information synliggjordes då lokaltidningen publicerade sitt reportage. 

Lokaltidningen som delas ut till samtliga hushåll i kommunen delades bara ut i ett exemplar till det LSS-

boende där tre medforskare bodde, inte till varje lägenhetsinnehavare. Medforskaren Sandra påtalade: 

Jag fick inte tidningen, för jag får inte den på mitt boende. 

 

Hon berättade att hon gick till biblioteket och frågade bibliotekarierna: 

 

Sandra: Kan du kopiera den? 

Bibliotekarien: Javisst hur många vill du har? 

Sandra: Kör så många du kan  

Bibliotekarien: Ja då får du tio  

I: Så du, ni får inte tidningen?  

Sandra: Bara i allrummet (…) det är synd  

I: Men hur, har ni egna brevlådor? 

Sandra: Ja det har vi, men vi får inte tidningen 

 

Citatet visade på att unga vuxna som har intellektuella funktionsnedsättningar hade svårigheter med att få 

tillgång till samhällsinformation i form av lokaltidningen.  

Skendelaktighet 

Det andra undertemat till temat deltagandets irrvägar var skendelaktighet.  

Fanny sa följande i den andra enskilda intervjun efter att ha mött och pratat med politiker på 

inflytandecaféet: 

Nä men det är det att jag inte tror att dom förstår vad vi vill, alltså vi som har funktionsnedsättningar, 

överhuvudtaget egentligen, de lyssnar bara men inte tillräckligt bra. 

 

Fanny synliggjorde känslan av att bli lyssnad på men där önskemål inte blir tillgodosedda på en praktiskt 

och konkret nivå.  

I de olika boenden inom kommunen finns det olika regler vilket påverkar hur de boende får tillgång till 

fritidsaktiviteter. På ett boende där tre av medforskarna bor får de inte längre använda den buss de använt 

för att göra gemensamma utflykter, medan andra boenden fortfarande får göra det. Fanny var mycket 

frustrerad över detta och återkom i samtliga intervjuer till den situation som handlade om att de hade skrivit 

på ett kontrakt, där de och deras gode man hade fått intyga att de får åka med bussen som körs av personalen 

på deras boende.  

 

Fanny: Det är bara för att kommunen tycker inte vi ska åka i bussen längre (…) och det fattar jag inte varför (…) 

när man ändå har skrivit på kontrakt att man får. (…) Jag tycker det är jobbigt! Har man skrivit på ett kontrakt, 

då måste man hålla det! (…) men det är vissa boenden som får ha det kvar, och det tycker jag är konstigt! 

 

Fanny gav uttryck för ett skenbart deltagande där hennes upplevelse var att personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning blir lyssnade på, men där de inte har någon makt eller möjlighet att förändra sin 

situation. Hon upplevde att deras åsikter och underskrifter inte gäller på samma sätt som personalens. Hon 

påtalade också en känsla av orättvisa där olika boende har olika regler, samt en misstro mot kommunens 

intentioner med att boendet inte längre får använda sig av den gemensamma bussen. 
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Möjliggörande för deltagande 

Det tredje undertemat för temat deltagandets irrvägar var undertemat möjliggörande för deltagande. 

Föräldrar, släkt, gode män och stödpersoner nämndes ofta som de som stöttade och följde med på 

aktiviteter. Medforskaren Nils påtalade att det var hans mamma som hade varit möjliggörare för 

deltagandet i forskningsstudien genom att hon hade stöttat honom i att anmäla sig till forskningsstudien: 

 

Mamma har dragit in mig (himlar med ögonen). 

 

Medforskaren Sandra berättade att hon hade fått stöd av sina boendestödjare inför att påbörja deltagandet 

i forskningsstudien: 

 

Hade pratat med personer igår och de såhär: det kommer gå bra imorgon, å jag tror att det  

här kommer du att gilla faktiskt. 

 

Medforskarna uttryckte att föräldrar hade varit en viktig möjliggörare för att de skulle ha möjlighet att 

delta i riksdagsvalet, då det var föräldrarna som följde med till vallokalen och förklarade 

röstningsprocessens många moment. Medforskaren Nils sade: 

  

Jag kommer ihåg att mamma hjälpte mig första gången. 

 

Enligt medforskaren Alma var det ”mamma, pappa” som följde henne till röstlokalen. Medforskare Fanny 

sade: 

 

 Helst med min mamma, jag vet inte om pappa röstar ens! 

 

Möjliggörande för delaktighet var även tillfredställelsen i att ha blivit lyssnad på och tagen på allvar. Att 

möta politiker blev en möjlighet att få lyfta frågor som var politiskt viktiga för personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning. 

I den andra enskilda intervjun beskrev Sandra sitt möte med en av de förtroendevalda politikerna: 

Ja men i alla fall han pratade med mig ganska mycket jag (…) och han tog det väldigt hårt det där jag sa att 

vi får aldrig, vi får nej, vi får nedslag vad vi än gör, och då tog han såhär! (Visar hur han lägger handen på 

hennes axel i en uppfodrande gest) -Berätta mer sa han. Åh gud det lät som en polisgrej, men det var kul att 

träffa, att träffa så där i verkligheten som man bara har hört om”. 

Anpassningar av metoden inflytandecafé 

En av underkategorierna till undertemat möjliggörande för deltagande var anpassningar av metoden 

inflytandecafé. Samtidigt som medforskarna uppgav att det var roligt att delta på inflytandecaféerna 

uppgav de även att de tyckte att det första inflytandecafét var rörigt och att workshopstationerna upplevdes 

vara otydligt utformade, samt att det var svårt att förstå vad deltagarna förväntades göra vid varje station. 

Medforskarna var under hela processen tydliga med vilka förändringar och vilka lösningar de ansåg skulle 

behövas. Workshopstationernas aktiviteter påverkade också hur deltagandet såg ut, vilket Nils påpekade i 

den andra enskilda intervjun: 

 

Jag kan mera om de saker jag tycker är roligt! 

 

Under den första fokusgruppsintervjun framkom det att William hade önskat bildstöd:  

Det ska vara flera bilder, tänkte jag på, (…) till exempel när dom har en sjukdom också kan se på bilder, som 

känner, vad är det för bilder (…) ja det finns de som har hörselskada, (…) man kan peka vad dom menar så 

här, när jag var liten då fick teckenspråk, då hade jag också svårighet att prata, hade jag (…) då använde jag 

de där (pekar på pictogram bilder som ligger på bordet).  

 

Trots att bilder användes under det första inflytandecaféet önskade sig medforskarna ett mer systematiskt 

arbete med bildstöd vid samtliga workshopstationer.  

Under den andra fokusgruppsintervjun sade Nils:  
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Som förra gången var det rätt mycket ju, men om man har avskärmning så kan man säkert ha lika mycket fast 

det är som små, vad heter det (gestikulerar och visar med händerna) (…) bås, ja (…) sätta upp en stor skylt! 

Här är jag! vet inte vad det heter. 

 

William återkom till att syftet med vissa workshopaktiviteter var otydligt. Om workshopstationen som 

innebar att deltagarna fick skriva eller rita vilka fritidsaktiviteter de skulle vilja göra på ett önsketräd, sade 

William: 

 Jag vet inte vad det gick ut på men, det var ganska bra. 

 

På frågan om varför det inte var någon av besökarna som deltog i workshopen där de skulle bygga en 

bokstaty sade Fanny följande under den andra fokusgruppsintervjun med en lätt irriterad röst: 

 För att man kanske inte förstod hur man skulle bygga statyn!  

 

Medforskarna påtalade vikten av att det fanns instruktioner och prototyper eller bildförslag samt ett 

tydligt syfte för att tydliggöra hur en aktivitet skulle genomföras.  

På frågan om det var något som hade blivit bättre vid det andra inflytandecaféet, svarade Sandra:  

De pratade faktiskt lugnt. (min kommentar: åsyftar personalen) 

 

Det kan ses som ett uttryck för att personalen vid de olika workshopstationerna blev bättre på att förklara 

syftet med sin workshopsstation och hade en bättre insikt i arbetssättet och i bemötandet efter att de hade 

genomfört ett inflytandecafé tidigare.  

När frågan om något blivit bättre återigen lyftes under den tredje fokusgruppsintervjun, sade Fanny:  

Ja, det var de nu också lite (åsyftar otydlig) (…) och skriva en tydligare lapp också!  

 

Fanny ansåg att deltagarna behövde få tydligare instruktioner. Fanny gav förslaget att alla 

workshopledare skulle skriva en lapp om vad aktiviteten innebar för att det skulle bli lättare att förstå vad 

deltagarna förväntades göra vid workshopstationerna. 

Efter året med forskningsstudien sade William följande i den avslutande enskilda intervjun: 

Och sen är det lite osäkert ibland, vad de menar (…) Jag tänker på hur, hur, det är lätt att visa vad man ska 

göra. 
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Resultat – del 2: övergripande resultat/förändringsprocess 

I det här kapitlet redovisas de övergripande resultaten i de teman som genomsyrar hela avhandlingen. Se 

Tabell 4 (Övergripande resultat/förändringsprocesser) för att se hur huvudtemat, temana och undertemana 

hänger samman.  

För denna övergripande resultatdel har allt empiriskt material använts och analyserats tillsammans. Det 

innebär att en presentation kommer att ges för varje tema, över hur temat representeras i respektive 

dataunderlag: medforskarna, projektgruppen, ledningen och loggboken.  

I denna övergripande resultatdel framställs hur de olika aktörerna – medforskarna, projektgruppen, 

ledningen och jag själv i form av mina loggboksanteckningar – har gjort en demokratisk resa genom 

deltagandet i forskningsstudien och hur vi på olika sätt fick förhålla oss till de erfarenheter och kunskaper 

som vi mötte. 

Enkätsvaren från ledningen och intervjusvaren från projektgruppen har jag låtit vara helt anonymiserade 

i avhandlingen utan att särskilja vem som har sagt vad. Ledningen och projektgruppen hade en viktig roll 

att fylla för genomförandet av inflytandecaféerna, men de var inte huvudpersoner i forskningsstudien. 

Medforskarna som är de som är i huvudfokus i avhandlingen har alla getts fingerade namn. 

Huvudtemat som framkom vid analysen är förändringsprocesser och detta huvudtema byggs upp och 

förklaras med tre teman: skapande av kunskap, synliggörande och medvetenhet, samt att ta plats som 

samhällsmedborgare. Varje tema har underteman i vissa dataunderlag, men inte i alla.  
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Skapande av kunskap 

Det första temat i huvudtemat förändringsprocesser var skapande av kunskap. Designen av 

forskningsstudien utifrån aktionsforskningsspiralen innebar en kunskapsutveckling av demokratiska frågor 

för samtliga deltagare på inflytandecaféerna. Medforskare, projektgruppens deltagare, ledning, politiker 

och besökare fick alla på olika sätt fundera över demokratiska spörsmål: När uppstår delaktighet och 

inflytande? Vem innehar kunskap? Hur skapas bra inkluderande aktiviteter? Vad innebär det att bli lyssnad 

på? och Vad innebär det att lyssna?  

Medforskarna 

Medforskarnas första steg i forskningsprocessen var den första enskilda intervjun som alla sju 

medforskarna deltog i, var för sig. Under intervjun fick medforskarna frågor avseende vad de gör på sin 

fritid och hur de ser på sin möjlighet att ta del i fritid, kultur och demokratiska aktiviteter.  

Ett undertema till temat skapande av kunskap som utkristalliserade sig var kunskap om demokrati. På 

frågan om de visste vad demokrati betydde visade medforskarnas svar och kroppsspråk att de kände sig 

mycket osäkra kring hur de skulle besvara frågan. Svaren blev betydligt kortare än när de besvarade mer 

konkreta frågor såsom vilka fritidsaktiviteter de deltog i.  

 

Nils: Jag är faktiskt sämst på det! 

William: Demokrati, då tänker jag på sån här statsministrar och sånt dära. 

Fanny: Det är väl typ när man demonstrerar eller nått (osäkert skratt) (…) det är det enda jag kan. 

Alma: (klappar händerna) STOPPA KRIGET! 

Emilia: Om man ska tänka, om man vill (ohörbart), då måste man rösta vilka man ska se (…) det är ganska bra 

att kunna det (…) i valet sen. 

 

När jag och medforskarna sedan sågs under den första fokusgruppsintervjun diskuterade vi demokratiska 

frågor såsom att gå och rösta. Vi pratade även om de politiker de träffat under det första inflytandecaféet. 

Medforskarna hade även fått prova på att rösta på en fritidsaktivitet i en av workshopstationerna som bestod 

av ett ordinarie röstningsbås. Medforskarna uttryckte dock fortsatt sin osäkerhet kring vad demokrati 

innebar under den första fokusgruppsintervjun.  

 

Nils: Fast det roliga är att jag är, inte insatt i det där 

Fanny: Inte jag heller så mycket 

I: Skulle ni vilja bli mer insatta då? 

Fanny: Lite kanske 

Nils: Nej inte jag, det är inte min grej tror jag, jag skulle nog aldrig fatta  

mig på det dära, nån gång, nä…  

William: Nu blir jag osäker. 

 

William satte ord på just den osäkerheten.  

Nils som tidigare röstat i riksdagsvalet berättade för de övriga medforskarna om hur 

röstningsförfarandet brukar gå till:  

Ja, men det är som vi gjorde här (syftar på workshopstation där de fick prova att rösta) och så, men då får man 

i nån viss ordning får man säga sitt namn, och så måste man visa sitt legg och så sen är det bara att gå och 

rösta på det man vill, på det man hoppas på, på det som blir bra. 

 

Genom att medforskarna delgav varandra kunskap och erfarenheter genom att samtala med varandra på 

inflytandecaféerna och under fokusgruppsintervjuerna skedde det en kunskapsutveckling hos 

medforskargruppen där de tillsammans skapade en miljö för gemensamt kunskapsutbyte och lärande. 

Vid den andra enskilda intervjun som skedde efter att medforskarna deltagit i samtliga tre 

inflytandecaféer, tre fokusgruppsintervjuer och en tidigare enskild intervju, upplevdes medforskarna som 

tryggare rent generellt men också tryggare i att bli intervjuade och svara på frågor som rörde demokrati. 
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William: Nu kommer demokrati (med glad röst, när han ser samtalsmattans bild på demokrati). (…).  

I: Vad är demokrati tycker du? 

William: Som mig, demokrati, tycker dom dära partierna (…) Som är i riksdagsvalet, Per (riksdagsledamot 

som besökte inflytandecaféet) är med där (…) Demokrati det är jobb med pengar, sen är det jobb överallt å 

sen är det demokrati för nästan allting (…) Runt omkring här, å hus och utveckling och sjukvård… det är det 

man tänker på. 

 

Williams svar får illustrera att medforskarna under året med forskningsstudien skaffade sig kunskap om 

vad demokrati kan innebära, blev tryggare i att prata om demokrati och fick förståelse för att begreppet 

demokrati kan gestalta sig på olika sätt i samhället och för den enskilda personen. Medforskarnas 

kunskaper om demokratiska processer hade utvecklats. På så vis hade deltagandet i forskningsstudien lett 

till en kunskapsutveckling och en lärprocess vad gällde frågor som rörde demokrati. Det märktes att 

medforskarna nu visste vad det innebar att vara med i forskningsstudien och vilka frågor som vi diskuterade 

och var trygga i att besvara dem. Medforskarna utvecklade också ett demokratiskt handlande där den 

gemensamma lärprocessen ledde till förändrade handlingar såsom att våga/kunna ta kontakt med politiker, 

göra Youtube-film om forskningen och uttrycka sin röst. 

Projektgruppen  

Samtidigt som medforskarna befann sig i en process där de lärde sig om demokrati genom att delta i 

inflytandecaféer och genom att ha ett erfarenhetsbyte med varandra, befann sig även projektgruppen i en 

process där ny kunskap skapades. Det som medforskarna ansåg behövde anpassas för att 

inflytandecaféerna skulle vara väl anpassade och välfungerade för ungdomar och unga vuxna sam har 

intellektuell funktionsnedsättning överfördes till projektgruppen. Projektgruppen fick på så vis kunskap 

från medforskarna som projektgruppen försökte omsätta praktiskt på inflytandecaféerna.  

Att planera inflytandecaféer innebar även ett lärande som skedde genom projektgruppens samtal med 

varandra och med sina kollegor ute i de ordinarie kommunala verksamheterna. 

Att lära av de som berörs 

Att lära av de som berörs var ett undertema till temat skapande av kunskap. Medforskarnas förslag på 

ändringar innebar ett lärande och en förändringsprocess för projektgruppens deltagare och för den personal 

som arbetade vid workshopstationerna. Detta lärande är också något som projektgruppen själva såg och 

satte ord på.  

Vi lärde ju oss massor av till exempel tydlighet och bilder och hur man förklarar. 

 

Projektgruppen hade i uppgift att följa de råd och förslag på förbättringar som medforskarna gav uttryck 

för och på så sätt verka för att medforskarna fick reellt inflytande i aktionernas förändringsprocesser. Detta 

var något som projektgruppen fick arbeta med under hela året och som de kom att uppskatta i arbetet med 

att vidareutveckla metoden inflytandecafé:  

(…) jätteviktigt att ha medforskare för där fick vi ju en direkt feedback också på vad vi behövde förbättra till 

de olika caféerna, så det var ju också väldigt viktigt på vad de tyckte så klart. (…) är det ett inflytandecafé så 

måste ju de få inflytande, annars är det ju inget inflytande. Så att det dom åsikterna är ju superviktiga. 

 

Projektgruppen uttryckte att det skapades en lärprocess och en kunskapsutveckling om bemötande av 

personer som har intellektuell funktionsnedsättning genom möten med unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning samt genom att få prova på att arrangera verksamhet för unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning:  

Nämen, det är återigen hur ser de på omgivningen, hur ser de på oss, och vi lär ju oss massor av dom för dom 

är ju inte liksom en klump och alla fungerar på samma sätt utan dom är ju individer precis som vi. Så det är 

ju många personer man lärt känna. Och deras styrkor och svagheter. Man har fått mycket kontakter.  

 

Genom att mötas på en gemensam arena skapades nya kontakter och ett erfarenhetsutbyte. Synliggörandet 

och medvetenheten om såväl olikheter som likheter medförde en insikt om alla människors unika 

kunskaper och erfarenheter, men också en kunskap om att lära känna och lära av de personer som berörs. 
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Kunskap om aktivitetsutformning och anpassning 

Ett annat undertema till skapande av kunskap var kunskap om aktivitetsutformning och anpassning. På 

inflytandecaféet kunde man se skillnad på vilka aktiviteter som deltagarna uppskattade och vilka aktiviteter 

som hade svårare att locka deltagare. De workshopstationer som uppskattades hade många deltagare medan 

en del workshopstationer hade få eller inga som visade intresse för att delta: 

Hur man anpassar, men det är ju, det är ju det som är så grymt med det här att man lär sig det (…) nähä det 

här funkade inte, men där är det jättemycket folk, så fasiken vad coolt. Så jag vet inte, på ett sätt kanske det 

var bra att inte ha så mycket kunskaper precis innan så att man får lära sig. 

 

Att en grupp människor delar en gemensam aktivitet innebär inte per automatik att deltagarna uppfattar 

den på lika sätt eller att de är delaktiga i aktiviteten och i gruppen.  

En av projektgruppens deltagare beskriver hur personalens upplevelse av det första inflytandecaféet 

skiljde sig åt från medforskarnas upplevelse:  

Och vi tyckte det var väldigt strukturerat projekt, (…) men experterna (avser medforskarna, min kommentar) 

tyckte att det var otroligt rörigt första caféet. Så (…) det försökte man ju förbättra såklart genom de andra två 

(inflytandecaféerna) men det slutade nog ändå med att de tyckte att det var rörigt.  

 

Genom att projektgruppen provade att införa olika sorters aktiviteter vid de olika workshopstationerna, 

synliggjordes vilka aktiviteter som fungerade och vilka som inte var tillräckligt intressanta för besökarna. 

Det innebar att en lärprocess med att planera och genomföra aktiviteter för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning hela tiden pågick, men citatet synliggör också hur svårt det kunde vara för 

projektgruppens medlemmar att uppnå den höga nivå av struktur som medforskarna efterfrågade. 

Att projektgruppsdeltagaren benämner medforskarna med ordet expert visar på den status som 

medforskarna uppnådde under forskningsstudiens process, men också på att projektgruppens deltagare 

insett att de som sitter inne med kunskapen om anpassningar av aktiviteter för personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning är de personer som själva har kunskap om att leva med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Kunskapsutvecklingen i projektgruppen innebar även insikter om att det unika inte behöver vara så 

unikt, utan att verksamheter och aktiviteter inom kommunen kunde ha utbyte av varandra vad gäller både 

erfarenheter och aktivitetsutbud, oavsett om de är skapade för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning eller för någon annan målgrupp:  

Och sen upptäcker man ju att kanske verksamheter som funkis har gjort att det även funkar ute på de vanliga 

verksamheterna, man snor ju grejer av varandra liksom, och grejer som vi gör på de vanliga fritidsgårdarna 

som vi tror passar i funkisverksamheterna tar vi ju till våra funkisverksamheter.  

 

Uttrycket ”man snor ju grejer av varandra” i citatet visar på att det startats en process i kommunen där det 

var välkommet med erfarenhetsutbyte mellan personalgrupperna i kommunens verksamheter och att 

utbytet av kunskap mellan varandra uppskattades. Forskningen med inflytandecaféerna innebar att en arena 

skapades för att möta och se varandras arbete. 

Synliggörande av utmaningar och behov 

Ett annat undertema till temat skapande av kunskap var undertemat synliggörande av utmaningar och 

behov. Genom projektgruppens deltagande i genomförande och planering av inflytandecaféerna, 

synliggjordes vilka utmaningar som fanns för att nå ut till deltagare och det faktum att gruppen unga vuxna 

som har intellektuell funktionsnedsättning inte är heterogen:  

Hur får vi kontakt med rätt lärare och personer för att få så många som möjligt att komma till caféerna, det är 

väl det svåraste tycker jag.  

 

Lärare och personal på dagliga verksamheter var möjliggörare för att deltagarna skulle få möjlighet att 

delta i inflytandecaféet, både vad gäller information om att inflytandecaféerna skulle gå av stapeln samt 

transport till och från inflytandecaféerna. Det var en erfarenhet och kunskap som också projektgruppen 

lyfter:  
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(…) hur svårt det är att få med på grund av alla yrkesroller som jobbar med de här, lärare, fritid ja anhöriga 

och så (…) att man behöver ju jobba med dom också, kanske ändå mer än med själva målgruppen. 

 

En annan utmaning som diskuterades i projektgruppen var åldersgränser för inflytandecaféer, men också 

åldersgränser för fritidsaktiviteter inom kommunen: 

 

Det kom ju vuxna också (åsyftar deltagare på inflytandecaféet).  

 

En annan projektgruppsdeltagare fyller i: 

Ja, just det, precis, det där kom jag på som en kanske inte svårighet men ändå nått som är lite klurigt eller vad 

man ska säga. Det här med åldrar just, hur man ska åldersindela, för det var ju, det var ju många vuxna som 

ville komma till inflytandecaféet sist. Å då sa vi: Ni får komma också! Det är svårt att göra exakta 

åldersindelningar och jag vet att det var nån mamma jag pratade med i telefon för någon vecka sedan, som 

var ute efter just fritidsverksamheter inom kommunen, åh då hade hon ett lite yngre barn, tror jag, kanske så 

där åtta nio och då nämnde jag (fritidsverksamhet) först för då visste jag inte hur gammalt barnet var, men då 

nämen det där funkar ju inte, nä men det förstår man ju. Att det är ju i alla fall något man måste fundera över, 

indelning av åldrar, det är svårt alltså. 

 

Åldersgränserna på inflytandecafét kom till viss del att bli flytande. Från början var tanken att man skulle 

nå ungdomar och unga vuxna i åldern 13–30 år. Det visade sig dock att även äldre personer som arbetade 

inom daglig verksamhet önskade få besöka inflytandecaféerna. Detta kom att leda till att 

inflytandecaféerna var öppna för de som upplevde att de hade utbyte av att delta i aktiviteten. En handfull 

besökare var därmed över 30 år. Diskussionen om åldersindelning fortsatte ute i de ordinarie 

verksamheterna, där diskussioner fördes om vilken åldersindelning som skulle vara lämplig i aktiviteter 

som riktade sig till barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättning.  

Samverkan – en lärprocess 

I undertemat samverkan – en lärprocess gav projektgruppen uttryck för den lärprocess där 

forskningsstudiens design innebar att personal från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens olika 

enheter fick möjlighet att samverka runt ett gemensamt projekt, nämligen att få samverka med kollegor 

från andra enheter och få göra uppgifter som annars inte ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna: 

Cheferna tycker jag också har gjort en utveckling, där var det väl ett nyfiket intresse tidigare. (…) Och den 

övriga förvaltningen och nämnd och såna där personer dom är ju medvetna om vad vi pysslar också med det 

är ju bra, ser ju positivt på verksamheterna. (…) Alltså det har vart värsta lyftet för mig och det har varit ett 

jättelyft tror jag för hela vår enhet, tack vare inflytandecaféerna, för att det är flera personal som har fått flera 

nya arbetsuppgifter och lärt sig massor, det har oj, vart jättepositivt. Faktiskt! 

Projektgruppens utvecklingsresa 

Undertemat projektgruppens utvecklingsresa beskriver de erfarenheter som projektgruppen fick med sig 

av att delta i forskningsstudien. Att delta i forskningsstudien innebar för projektgruppen att de till stor del 

fick prova arbetsuppgifter som normalt inte ingick i deras yrkesroll. På grund av att projektledaren strax 

innan det första inflytandecaféet bytte arbetsplats kom projektledarens arbetsuppgifter att fördelas ut på 

projektgruppens deltagare. Det innebar en högre belastning och till viss del att det blev en högre utmaning 

att genomföra inflytandecaféerna. Förändringen ställde också höga krav på att projektgruppen kunde 

samarbeta med varandra. Känslan av stolthet över av att ha klarat av en uppgift utöver de normala 

arbetsuppgifterna uttrycks av projektgruppens deltagare: 

Men jag menar att vi, jag tycker, efteråt kände jag hur nöjda vi alla involverade kan vara som drev igenom, 

mäktade det utan den här motorn, då som skulle vara administratör och så vidare och det var ju en 

ögonöppnare, hur otroligt mycket arbete det är att göra ett sånt här arrangemang (…) 

 

Projektgruppen återkom till hur mycket arbete och engagemang de fått lägga ner i arbetet med att införa 

inflytandecaféer, men beskrev också att erfarenheten gett dem själva nya erfarenheter: 

Åh men sen som nån nämnde tidigare, det har ju varit så här just utan nån egentligen stor erfarenhet, ro iland 

ett sånt här projekt och se till alla delarna utan projektledare. 
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Svaren visar på att det var en utmaning att genomföra ett sådant projekt som inflytandecaféerna. 

Utmaningen innebar en personlig utveckling hos projektdeltagarna och en stolthet över att ha klarat av 

moment som från början inte var tänkta att de skulle få driva.   

Ledning 

Temat skapande av kunskap hade undertemat attitydförändring – en väg till delaktighet. Svaren i enkäten 

som skickades ut till ledningen i kultur-, demokrati och fritidsförvaltningen visar på en förändringsprocess 

bland personalen.  

Vid forskningsstudiens start fanns det en svårighet med att få personal att arbeta med aktiviteter som 

riktade sig till personer som har funktionsnedsättning. En av cheferna uttrycker hur personalen tidigare 

känt en oro för att skapa aktiviteter för personer som har intellektuell funktionsnedsättning: 

Det fanns tidigare en rädsla i hur man ska bete sig mot målgruppen och att inte räcka till” (…).  

 

Denna rädsla har dock förändrats till att vilja lära sig mer om personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning:  

 

Nu finns en vilja att våga och vilja att lära sig mer. (…)  

 

Ledningen ser en kunskapsutveckling för personalen:  

 
Arbetet med inflytandecaféerna har medfört kompetensutveckling och metodutveckling.  

Stärkt kontakt och samarbeten mellan olika enheter. Ett bra sätt att lära av andra hur man kan arbeta med den 

här målgruppen 

 

Ett bra sätt att få erfarenhet hur man kan arbeta med inflytande. 

 

Det gemensamma lärandet i samverkan med olika personalgrupper i förvaltningen och ökad kunskap om 

målgruppen lyftes även fram från demokratienheten: 

Det har varit positivt. Det har stärkt förmågan till samverkan och att arrangera gemensamma event. Sen har 

också kunskapen om målgruppen ökat rejält hos medarbetarna. Vi ser också en effekt av att man tydligare 

förstår dialogens roll och att tillfråga de som berörs. 

 

Att det ska finnas aktiviteter som passar alla, både yngre och äldre inom målgruppen. 

 

Projektgruppen och svaren från cheferna ger också uttryck för den lärprocess som skett i samverkan med 

personal från andra enheter. Erfarenheter och kunskap från arbetet med inflytandecaféerna kunde omsättas 

i hur kommunens ordinarie pedagogiska verksamheter kan arbeta med att öka inflytande för målgruppen. 

 

Loggbok 

I loggboksanteckningarna kan man läsa om den anpassning av metoden inflytandecafé som skett under 

året med forskningsstudien. Temat skapande av kunskap har tre underteman som baserats från 

loggboksanteckningarna. De tre undertemana var metodanpassningar, anpassning av metodens syfte och 

frågor och bemötande av deltagarna.  

För personalen fick frågan att arbeta med en ny metod i form av inflytandecafé, samt att möta nya 

personer och dessutom möta sin egen oro, en stor betydelse: 

 
Stor oro bland de som ska arbeta med workshopstationerna i hur de ska bemöta besökarna. Svårt att nå ut 

med information om hur de ska arbeta med frågorna vid varje workshopstation. Svårt att nå ut med vikten av 

att varje workshopstation har ett tydligt syfte.  

 

Loggbokens anteckningar visar att två punkter togs upp vid varje projektmöte, nämligen arbetet med att 

anpassa workshopstationerna och vikten av att föra vidare kunskapen om anpassningar som medforskarna 

ansåg behövdes till personalen vid workshopstationerna:  
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Stor vikt lades vid att varje workshopstation skulle ha en tydlig aktivitet där fokus låg på att prata om hur 

besökarna upplever fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter i kommunen. Aktiviteterna, workshopstationer, 

under inflytandecaféerna anpassades efter de förslag på ändringar som medforskarna gav. Aktiviteternas 

innehåll var viktigt − de aktiviteter som hade ett lockande innehåll besöktes av fler deltagare. 

 

Det är tydligt att workshopledarna behöver tydliga instruktioner om vad de ska göra och vikten av att samtala 

och diskutera, samt ha levande workshops där deltagarna leds in i dessa aktiviteter.  

 

I loggboken står följande skrivet efter det tredje inflytandecaféet:  

Vi diskuterade även svårigheter med de olika workshopstationerna, vilka som fungerade bra och mindre bra. 

De med "aktiva" workshopstationer var bra, medan vi hade två "döda" workshopstationer som fungerade 

sämre. Det var också svårt för ledarna vid en av workshopstationerna att förstå sitt uppdrag, att de inte var 

där för att själva diskutera med politikerna utan att deras uppgift var att möjliggöra för deltagarna att 

diskutera.  

 

Med aktiva och döda workshopstationer åsyftas aktivitetsgraden vid de olika workshopstationerna. Vid 

några workshopstationer var det ett högt antal deltagare som tog aktiv del i dess aktiviteter, vid andra 

workshopstationer var det få eller inga deltagare. 

Ibland uppstod det svårigheter för personalen på inflytandecaféerna att koppla inflytande och 

delaktighet på ett tydligt sätt till de praktiska momenten:  

En utmaning med metoden är att vissa grupper av medarbetare som planerar olika workshops har en förmåga 

att landa i metoden, pins eller pärla, och missar kopplingen till inflytande. Man anordnar en aktivitet snarare 

än tänker på att syftet med aktiviteten ska vara att möjliggöra inflytande. 

 

Enskilda personer och personalgrupper hade med sig sin förförståelse, erfarenheter, arbetsmetoder och 

pedagogiska synsätt in i arrangerandet av inflytandecaféer, vilket synliggjordes under det gemensamma 

arrangemanget av inflytandecaféer. Svårigheten med en gemensam syn på frågor som rör inflytande och 

delaktighet kan bero på att en gemensam kunskapsgrund skulle ha behövt skapas innan genomförandet av 

aktionen inflytandecaféer.  

Efter det första inflytandecaféet går det att läsa följande i loggboken:  

 
Under de senaste projektmötena har vi diskuterat hur vi ska formulera frågorna och vikten av att de olika 

workshopstationerna har ett tydligt syfte. Vi har också diskuterat vikten av att tro på deltagarnas förmåga och 

att det beror på att vi har ställt frågorna fel om vi inte får svar på frågorna (…). Diskussionerna landar ofta i 

vikten av att aktiviteterna, workshopstationerna, är roliga istället för vikten av att aktiviteterna, 

workshopstationerna, är meningsfulla och uppfyller syftet, att arbeta för att målgruppen får göra sin röst hörd 

i frågor som rör fritid. 

 

I införandet av metoden inflytandecafé synliggjordes att personalgrupper från de olika enheterna hade 

differerande erfarenhet av att arbeta med frågor som rör inflytande och delaktighet. Erfarenheten och 

kunskapen av att kunna konstruera frågor på olika nivåer, anpassade efter individuella förutsättningar hos 

deltagarna, var begränsad. I loggboken står följande: 

 

Genomgående under samtliga intervjuer lyfter medforskarna vikten av visuellt stöd i form av bilder och 

prototyper, men också vikten av att ledarna vid workshopstationen ska kunna förklara uppgiften och dess syfte 

på ett bra sätt. 

 

I loggboken står följande efter det sista inflytandecaféet: 

 
Ledarna har ökat sin förmåga i bemötande och i att hålla i aktiviteterna. Dock finns det fortfarande behov av 

att finna vägar så att alla deltagare ges stöd, även de som workshopledarna inte tror behöver stöd. 

 

Ledarna för workshopstationerna blev bättre på bemötande och att arrangera aktiviteter för unga vuxna 

som har intellektuell funktionsnedsättning, men trots detta behövdes mer erfarenhet och kunskap för att 

ledarna skulle klara av att anpassa workshopstationerna så att de passar alla besökare.  
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Synliggörande och medvetenhet 

Det andra temat under huvudtemat förändringsprocesser är temat synliggörande och medvetenhet. Detta 

tema tar upp frågan om att bli sedd och att se andra och det togs upp av medforskare, projektgrupp och 

kommunledning.  

Medforskarna 

Stolthet är ett undertema till temat synliggörande och medvetenhet. Medforskarna uttryckte stor stolthet 

över att ha varit medforskare och över den uppskattning de fick av besökare, personal och politiker. De 

namnskyltar som de haft på sig och fått nya inför varje inflytandecafé sparade de – en del hade flera 

namnskyltar på sig samtidigt. Medforskarna nämnde just namnskyltarna under den sista intervjun, vilket 

visade på att synliggörandet i form av namnskyltar var av vikt för medforskarna:  

Sandra: Det kändes kul att träffa, och hålla i en sån där brosch eller skyltar att man är forskare. 

I: Du menar de här nyckelbanden med namnbrickor? 

Sandra: Ja, jag har kvar dom! 

 

Skyltarna innebar att medforskarna både synliggjordes och särskildes från de andra deltagarna på 

inflytandecaféerna och skapade en gemensamhetskänsla mellan medforskarna. Med namnskyltarna fick 

medforskarna en identitet som just medforskare och kollega med mig och andra som arbetade vid 

Stockholms universitet. 

Medforskarna fick under den sista enskilda intervjun frågan om hur de hade upplevt det att vara med 

och forska: 

Sandra: Nämen jag tycker det har funkat, jätteroligt faktiskt (…) att veta hur det känns att vara en forskare. 

Man har aldrig vart med i en sån här grej förut.  

 

Att få möjlighet att delta i en forskningsstudie var en ny erfarenhet som medforskare. Sandra upplevde att 

det hade varit positivt. Även Fanny beskriver en positiv känsla: 

Fanny: Det är bra! Känner mig lugn och trygg, i alla fall så att man känner att man har fått lära känna dem också! 

 

Fanny beskriver det som positivt att hon har fått möjlighet att träffa deltagare, kommunens personal och 

politiker och skapa nya sociala band med dem.  

Nils: Men det var bra. Då fick man i alla fall säga, försöka säga vad man tycker. 

 

Nils svar visar på att han upplevt att han fått göra sin röst hörd både i kommunen och i forskningen. 

Emilia: Kuul! (…) Allting! Få träffa andra kompisar och träffa oftast (ohörbart). Träffar Sandra oftast på cafét 

(...) Mm, hon brukar komma dit och fika ibland.  

 

Emilia beskrev att hon uppskattat att få träffa alla som deltog på inflytandecaféerna och att hon nu lärt 

känna medforskaren Sandra som hon tidigare bara sett på det café som drivs av Emilias dagliga 

verksamhet. 

 

Hugo: Faktiskt, jag älskar att forska! Nice! (…) Träffa ungdomarna och personalen och politiker, ja. 

 

Även Hugo lyfte fram att det varit positivt att få träffa alla som på olika sätt deltagit på inflytandecaféerna. 

  

Alma: Extremkul, (…) Det är extrem coolt (…). Jag ska vara forskare igen! 

 

Alma uttryckte en stolthet och glädje över att ha varit medforskare och ville gärna vara det igen. Även 

William uppskattade att få vara medforskare:  

William: Ja men det är bra, jag gillar att va och forska, det är mitt intresse. (…) För hela livet, jag vill vara 

forskare på riktigt, en riktig forskare ska jag bli! (…) Det är mitt nya mål! 
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Att träffa nya människor och utöka sitt kontaktnät i samhället såg medforskarna som något positivt som 

deltagandet i forskningsstudien hade medfört.  

Intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna hjälpte medforskarna att sätta ord på sina kunskaper och 

erfarenheter. Jag avslutade de sista enskilda intervjuerna med att tacka medforskarna för deras medverkan 

och ge dem beröm för deras engagemang under året som forskningsstudien hade pågått. Nils synliggör 

vikten av att få veta när man har gjort något bra: 

 

Nils: Yes! Då, då är vi duktiga! 

 

Nils ordval duktiga kan ses i ljuset av stolthet över att ha klarat av att vara medforskare på ett förtjänstfullt 

sätt, men det visade också på att det funnits en oro över att inte klara av uppgiften att vara medforskare.  

Projektgruppen  

Temat synliggörande och medvetenhet innehöll undertemat att se individen. Mötet mellan projektgruppens 

deltagare och medforskarna och besökarna innebar att det skapades personliga relationer, vilket i sin tur 

resulterade i en ökad förståelse och nyansering av bilden av personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning och vilka behov som varje individ hade.  

En projektgruppsdeltagare beskrev en insikt som hon fått av att delta i arbetet med inflytandecaféer: 

Själva metoden går ut på att lyssna på vad de vill själva, (…) de kanske inte alls vill det jag tänker i mitt huvud! 

(…) det är väldigt olika, att alla är individer, att man måste möta liksom utifrån en individuell förutsättning. 

Att jag i alla fall kanske har haft såhär vissa fördomar, att, att, att det är väldigt liksom icket homogen grupp 

på nått sätt (…). 

 

En annan projektgruppdeltagare fyller i:  

Ja men ännu tydligare att bemöta alla som individer, finns ju, har funnits fördomar att den här målgruppen är 

nöjda med allt som presenteras och så är det ju inte alls. Det kanske har varit det för 50 år sedan eller för 30 

år sedan, det är ju positivt att se att det här är människor som hänger med i samhället bara de får chansen. 

 

Projektgruppen lyfte att det fanns fördomar mot unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning på 

flera plan. De upplevde att det fanns fördomar på individnivå men också att det förekom fördomar mot 

unga vuxna på en samhällsnivå.   

Ledning 

Temat synliggörande och medvetenhet hade även undertemat synliggörande av medborgare. Ett sätt att 

synliggöra medborgare var att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning skapade relationer 

med kommunens personal, vilket uttryckts enligt följande: 

Metoden har varit mycket bra för att öka kännedom om och knyta kontakt med en viktig målgrupp. 

 

Med synliggörandet och medvetenheten skapades en större förståelse för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket ledningen uttrycker med just de orden: 

Skapat mer förståelse för målgruppen. 

  

Samtidigt visar svaret på att det funnits avsaknad av tidigare erfarenhet av unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Loggbok 

I temat synliggörande och medvetenhet ingick undertemat bättre bemötande av deltagare. I loggboken 

efter det tredje inflytandecaféet står följande skrivet:  

En svårighet som synliggjordes var att de medforskare som var mest verbala efterfrågade mest stöd.  

 

Det blev viktigt att fundera på hur bemötande av olika deltagare ska utformas.  
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Att ta plats som samhällsmedborgare 

Det tredje temat under huvudtemat förändringsprocesser är att ta plats som samhällsmedborgare. För att 

ta plats som samhällsmedborgare behövs det egna initiativet till att synas och att göra sig hörd, med det 

behövs också en möjlighet till att bli sedd av andra människor i sin omgivning.  

Medforskarna 

Medforskarna beskrev hur de skapade nya kontakter och sociala relationer samtidigt som de gav uttryck 

för att det var svårt att veta om deras arbete haft någon påverkan på kommunen.  

Genom deltagandet i forskningsstudien utökades medforskarnas sociala relationer. De fick lära känna 

nya personer i medforskargruppen samt alla som jobbade på inflytandecaféet, som fritidsledare, 

kulturskolans personal, chefer och politiker. De fick även återse personer som de träffat tidigare i livet, 

såsom lärare och klasskamrater från tidigare skolår.  

William säger: Jag gillar å prata, å veta saker (…). Vad de håller på med, vad de fixar och trixar och vad de 

gör.  

 

Genom möten med personer från tidigare sociala nätverk och med personer från nya sociala nätverk fick 

medforskarna dela med sig av sina erfarenheter och lära sig av andras kunskaper och erfarenheter. 

Under den avslutande enskilda intervjun fick medforskarna frågan om de hade upplevt att de hade varit 

med och påverkat i kommunen. 

Nils: Jo men det får man hoppas, annars var det helt onödigt att jag kom hit, jo men det hoppas jag att det 

vart, eller gjorde… (…) Ja,… nämen nån liten röst hoppas jag att har hjälpt till med, annars så, ja det hoppas 

jag.  

 

Citatet visar på att det kunde vara svårt för medforskarna att veta vilket resultat deras engagemang har haft 

i den kommunala organisationen. Samtidigt fanns det en vetskap hos medforskarna om att de är med och 

påverkar den kommunala verksamheten genom sitt deltagande i forskningsstudien: 

 

William: Jag håller på med det nu! Ja det är jättemycket saker (…) Jag tycker mest intressant, (kommunnamn) 

kommun som vi bor i, ganska viktigt, det är svårt att folk som inte är trygga, de är otrygga, typ sånt där, de 

behöver inte vara oroliga, det är det dom är, det är inte jag, jag är mest nyfiken! 

 

Vid den sista enskilda intervjun säger samtliga medforskare att de har varit och röstat i val till 

kommunfullmäktige, samt till regions- och riksdagsvalet som skedde några dagar efter det sista 

inflytandecaféet. Detta tyder på att de såg sin röst som viktig i riksdagsvalet och i kommunvalet och att de 

upplevde att de hade kunskap och mod att gå till röstlokalen och avlägga sin röst.  

Projektgruppen 

Projektgruppen kom att spela en viktig roll för att medforskarna och unga som har intellektuell 

funktionsnedsättning skulle ges möjlighet att få inflytande som medborgare och att organisationen skulle 

ta ett steg framåt. Men mötet med de unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning gav även 

projektgruppens medlemmar kunskap och erfarenheter, vilket resulterade i en större trygghet att möta och 

arbeta tillsammans med unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. 

En projektgruppsdeltagare beskrev metoden inflytandecafé och hur hon såg på inflytande i relation till 

personer som har intellektuell funktionsnedsättning:  

Det är väldigt användbar tycker jag (metoden inflytandecaféer), eftersom att inflytande är ju att de får ge 

åsikter om vad de tycker i olika ämnen, de får komma till tals, vilket dom inte är så vana vid. 

 

För att medforskarna skulle ges inflytande i den kommunala organisationen behövdes flera aktörer som 

lyssnade och blev möjliggörare. Personalen på inflytandecaféerna var de som fick ta emot förslag och 

åsikter medan det var chefer och politiker som kunde ge deltagarna den reella möjligheten till inflytande 

genom strukturförändringar av aktiviteter, ekonomi och personella resurser:  
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Och att det nu pratas om att en funkis, precis som vi har ett demokratinätverk, nu pratar man om att ett 

funkisnätverk ska byggas upp, som ska etableras och som ska få ett tydligt uppdrag, vad gör vi hur jobbar vi 

med funkisverksamheten? så jag tror att det är en helt annan medvetenhet om gruppen också, på den nivån 

också än vad som var innan. 

 

Projektgruppen beskrev att det skett en förändring på organisationsnivå. Ett nätverk skulle tillsättas med 

syftet att lyfta och arbeta övergripande med kommunala frågor och aktiviteter som rör personer som har 

en funktionsnedsättning.  

Genom forskningsprojektet kom projektgruppens deltagare att få nya kontakter med ungdomar och unga 

vuxna från särskolor och daglig verksamhet. Detta innebar att projektgruppens deltagare blev sedda av 

målgruppen. En projektgruppsdeltagare beskrev hur hon blev sedd av deltagarna på inflytandecaféerna och 

glädjen över att nya sociala band hade skapats: 

 (...) det är många från särgymnasiet och så där som känner igen mig nu (…) jag var inne och pratade med 

inför (avser när hon informerade dem om inflytandecaféerna) och det är så himla härligt, alltid (…) när går 

de förbi mig: Hej! Hej! Alltså det kan jag leva på liksom (skratt).  

 

Projektgruppen uttryckte en större tillförsikt och trygghet i att kunna arbeta med personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning efter att ha mött ungdomar och unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning: 

 

En helt ny känsla, ja men jag kan ju känna så här, jag är ju inte pedagog men jag kan ju bli jättesugen på att 

jobba pedagogiskt på nått sätt med den här målgruppen i framtiden, men jag vet inte. Men från typ att inte veta 

nånting om att jag ville det eller tyckte att det var givande till att tycka att det är jätteviktig. 

 

Den egna kunskapsutvecklingen och förståelsen för målgruppen gav kommunens personal en större 

trygghet i att möta och skapa aktiviteter för personer som har intellektuell funktionsnedsättning: 

 

Så att det har ju lärt mig (…) är att bli mera bekväm med målgruppen (…) lite osäker var jag ju säkert för det 

är ju ett nytt område. Men jag var ju inte som vissa säger att man är rädd, det var jag inte! Utan snarare så 

kanske jag var lite obekväm för att möta sådana personer. Men nu, oj, det har ju tagit en jättevändning. Nu är 

jag ju inte alls obekväm, upplever jag. Nu är jag mer öppen (…) mycket mer bekväm och en större förståelse 

för hur dom ser på oss och sin omgivning.  

 

Ett resultat blev därmed att stigmatiseringen minskade för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning i kommunen, men det fanns fortfarande ett starkt ”vi och de”-tänkande.  

Ledning 

I svaren från enkäten som ledningen besvarat märktes vikten av möten och relationer mellan unga vuxna 

som har intellektuell funktionsnedsättning och kommunens anställda. 

Genom de relationer som skapades under inflytandecaféerna skapades även en större kunskap om 

bemötande av personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Det synliggörs i ett av svaren från en 

av cheferna: 

Det har blivit mer naturligt att utgå från att vi ska prata med dessa personer för att få reda på vad de önskar, 

tidigare nöjde vi oss med att gissa i högre utsträckning. 

 

När ungdomar och unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning fick möjlighet att göra sin röst 

hörd inför kommunens personal, upptäckte personalen att det gick att fråga de som berörs av frågorna 

direkt:  

Jag tycker metoden är bra och skapar bra samtal och möten mellan målgrupp och tjänstepersoner i första 

hand och politiker i andra hand. 

 

Genom möten mellan unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning och kommunens personal, 

fick unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning också reell möjlighet att påverka 

aktivitetsutbudet i kommunen: 
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Vi har också kunnat genomföra flera av förslagen bl.a. verksamheten Hängmattan. Det känns som om hela 

förvaltningen inklusive politiker har blivit mer engagerade i målgruppen.  

 

Utifrån citaten märktes vikten av att få synas som medborgare. Genom att bli synliggjord öppnades en 

möjlighet till att bli sedd och därigenom få inflytande och delaktighet. 

Efter året med forskningsprocessen skapades en fritidsgårdsaktivitet en gång i veckan i fritidsenheten 

för ungdomar som har funktionsnedsättning då det hade efterfrågats på inflytandecaféerna. Det var nu 

lättare att rekrytera personal: 

Fler fritidsledare har börjat vilja vara i den nya verksamheten, vilket ger en rotation inom enheten, samt 

kompetensutveckling.(…).  

 

Cheferna gav uttryck för att medforskarna och deltagarna på inflytandecaféerna har haft reellt inflytande 

där den kommunala verksamheten förändrats och utvecklats efter deltagarnas önskemål: 

Det har ökat förutsättningarna för delaktighet och både på biblioteket och i andra delar av förvaltningen vet 

jag att resultatet påverkat och delvis ändrat verksamheten. 

 

En fråga som återkom var lokalen för inflytandecafé. Kommunhuset var inte anpassad för att bedriva 

workshopstationer, vilket medförde mycket logistik. Lokalfrågan var något som ledningen lyfte: 

Byta lokal ibland? Man kan alltid önska sig mer yta/plats men det kanske var bra för på det sättet blev det 

närhet till de olika aktiviteterna 

 

Inflytandecaféerna som skedde under forskningsstudien genomfördes i kommunhusets lokaler i syfte att 

vara i vad som i folkmun kallas för maktens korridorer, där kommunledning och kommunpolitiker arbetar 

och fattar beslut som påverkar medborgarna. Tanken var att ge deltagarna möjlighet att lära känna 

kommunhuset och bli bekant med dess lokaler och verksamhet. 

Loggbok 

I loggboksanteckningarna kan man läsa att medforskarna upplevs som tryggare samhällsmedborgare. I de 

avslutande anteckningarna i min loggbok står följande:  

Mina medforskare upplever jag som tryggare och att de vågar tycka till med stadigare stämma. (…) Min 

upplevelse är att även deltagare och ledarna vid workshopstationen har blivit tryggare.  

 

Igår hade vi avslutning med projektgruppen och samtliga var eniga om att inflytandecaféer ska fortsätta i 

kommunal regi. Vi har fått mycket positiv återkoppling från tjänstemän, chefer och politiker.  

 

Genom implementeringen i kommunen kan arbetet med inflytandecaféer fortsätta och vidareutvecklas.  

 

De tre temana skapande av kunskap, synliggörande och medvetenhet samt att ta plats som 

samhällsmedborgare bygger upp huvudtemat förändringsprocesser. Redovisat resultat är från alla fyra 

datapunkter: medforskare, projektgrupp, ledning och loggbok. Samtliga tre teman visar på att det under 

forskningsstudien skedde en förändringsprocess på individnivå och på organisationsnivå.  

Efter forskningsprojektets slut 

Efter forskningsprocessens slut togs ett beslut inom kommunen att arbetet med inflytandecafé skulle 

fortsätta efter forskningsstudien och ingå i den ordinarie kommunala verksamheten. Ansvaret för att driva 

inflytandecaféer inom kommunens organisation lades på kommunens demokratienhet. Det första 

inflytandecaféet i kommunal regi genomfördes i oktober 2019 i kommunal regi.  

En svårighet som synliggjordes vid det första inflytandecaféet som drevs i kommunal regi var 

svårigheten att nå besökare och att få transporten till och från inflytandecaféerna att fungera: 

Nå ut till fler besökare (den största utmaningen just nu känns det som, caféet nu i oktober var tyvärr inte så 

välbesökt). 

I ett av inflytandecaféerna var inte transport till caféet så välorganiserat och då kom inte så många deltagare. 
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Medforskarna hade tillfrågats av kommunens personal om att delta som experter i utformandet och 

genomförandet av kommande inflytandecaféer som skulle ske inom den kommunala organisationen. Under 

våren 2020 kom covid-19 vilket gjorde att inga inflytandecaféer kunde genomföras i kommunen. 

Ett nätverk som ska lyfta frågor som rör personer som har funktionsnedsättning är idag infört i 

kommunen. Det innebär en samverkan mellan enheter och förvaltningar och det ligger direkt under 

demokratienheten.  

 

I nästkommande del av avhandlingen förs en diskussion utifrån vad studiens resultat visat, i relation till 

avhandlingens teoretiska ramverk och frågeställningar.  
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Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad i en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

diskuteras och analyseras resultatet i relation till teorier om medborgarskap, delaktighet och situerat 

lärande, samt till studiens frågeställningar. I metoddiskussionen diskuteras studiens begränsningar i 

relation till metoder, syfte och frågeställningar, samt till tillförlitlighet och trovärdighet. Som avslutning 

diskuteras studiens vetenskapliga bidrag, samt praktiska och forskningsmässiga implikationer.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen förs utifrån studiens frågeställningar som definierades i avhandlingens början. Under 

analysen av resultatet utifrån medforskarnas egna ord i intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

utkristalliserades huvudtemat social inkludering med de fyra temana sociala arenor, 

samhällsengagemang, kunskap, och deltagandets irrvägar, som kopplas till den första frågeställningen: 

Hur upplever unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning sina möjligheter till delaktighet i 

fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter?  

Analysen av det övergripande resultatet som berör aktionsforskningsprocessen utifrån medforskare, 

projektgrupp, ledning och loggbok, kopplas till den andra frågeställningen: Hur ser 

förändringsprocesserna ut under och efter en insats som tillsätts för att öka delaktighet och inflytande för 

unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning i en kommun? Resultatet sammanfattas i 

huvudtemat förändringsprocesser som byggs upp av temana möjligheter till deltagande i fritids-, kultur- 

och demokratiaktiviteter, förändringsprocesser i den kommunala organisationen samt deltagande och 

inflytande som samhällsmedborgare. Studiens centrala resultat är att unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning upplever ett utanförskap i samhället och att de inte ser sig delaktiga och inkluderade 

i fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter på lika villkor som andra medborgare. Detta diskuteras i slutet 

av resultatdiskussionen som en konkluderande avslutning för att återkoppla till studiens tredje 

frågeställning: Vilka möjligheter har unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning till deltagande 

och inflytande som samhällsmedborgare? Resultatet redovisas i Tabell 5 (Resultat från medforskarna) och 

Tabell 6 (Övergripande resultat/förändringsprocesser) för medforskare, projektgrupp, ledning och 

loggbok. 
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Möjligheter till deltagande i fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter 

I analysarbetet framkom huvudtemat social inkludering som berör den första frågeställningen: Hur 

upplever unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning sina möjligheter till delaktighet i fritids-, 

kultur- och demokratiaktiviteter? Huvudtemat social inkludering baseras på de fyra temana sociala arenor, 

kunskap, samhällsengagemang och deltagandets irrvägar, som kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

Social inkludering 

I studien lyfte medforskarna både svårigheter som de själva mötte i vardagen och mer allmänna svårigheter 

som de ansåg hindrade unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning från att ta del i 

fritidsaktiviteter. Att det finns svårigheter för målgruppen att ta del i fritidsaktiviteter stöds av tidigare 

studier som har påvisat att det finns begränsningar för personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

att delta i fritidsaktiviteter (Carr, 2004; Lövgren, 2013; Rosendahl, 2016; Ullenhag et al., 2012). 

Medforskarna menade att ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning blev exkluderade från 

ordinarie fritidsaktiviteter trots att de själva uttryckte att de ville delta i samma sorts fritidsaktiviteter som 

andra ungdomar. Detta belyser även Melbøe & Ytterhus (2017) som har undersökt vilken typ av 

verksamhet som ungdomar som har intellektuella funktionsnedsättningar önskar delta i.  

Medforskarna beskrev sig själva och personer som har funktionsnedsättning som ett vi i relation till de 

andra, det vill säga medborgare som inte har en funktionsnedsättning. Olika citat visar på upplevelsen av 

utanförskap och medvetenhet om att det i samhället finns normer och praktiker som segregerar unga vuxna 

som har intellektuell funktionsnedsättning från den övriga befolkningen. Liknande resultat visas i studien 

av Kenyon et al. (2014) där personer som har inlärningssvårigheter tillfrågades om sin upplevelse av att 

leva med en funktionsnedsättning. Deltagarna i studien beskrev att personer som har funktionsnedsättning 

bedöms just utifrån skillnader gentemot andra medborgare.  

En annan praktisk svårighet vad gäller deltagande för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning var enligt medforskarna en svag ekonomi, vilket påverkade möjligheten att ta sig till 

och från aktiviteter samt att ha råd att delta i aktiviteterna. Ett annat hinder var att få tillgång till anpassade 

aktiviteter.  

Avhandlingens resultat visar att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning går miste om att 

interagera och kommunicera med andra medborgare, vilket påverkar hur unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning ser på livet och sig själva. Stewart (2012) menar att en människas identitet skapas 

genom det livslånga lärandet och i relation till andra medborgare.  

Medforskarna påtalade att exempelvis kulturaktiviteter i kommunen inte var anpassade utifrån unga 

vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Medforskarna menade till exempel att de hade svårt att 

klara av att lära sig att spela instrument i kulturskolans regi som barn på grund av motoriska svårigheter. 

Nu när de var äldre ansåg de att det skulle gå lättare att lära sig att spela instrument. Detta var dock inte 

möjligt då det inte fanns någon kulturskoleverksamhet för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Detsamma gällde lägerverksamheter som de ansåg att de hade gått miste om och inte 

fått delta i som andra barn. Denna upplevda exkludering kan ses utifrån att barn som har intellektuell 

funktionsnedsättning inte naturligt ingår i inkluderande lägerverksamhet. Den uppdelade skolformen i 

särskola och grundskola kan vara en orsak till att barn blir uppdelade även under den fria tiden. En modell 

för ökad inkludering borde gå att genomföra. Dels genom ökad specialpedagogisk kunskap hos personalen, 

dels genom möjliggörande av individuellt stöd och resurser utifrån barnets behov och kapabilitet. Det 

individuella stödet skulle kunna vara ökad tillgång till ledsagare, personlig assistent eller annan form av 

stödinsats.  

Dilemmat som uppstod var att när unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ansåg sig 

kapabla att klara av att delta i aktiviteter var de för gamla och hade därför inte längre rätt att delta i 

aktiviteterna. De gick därmed miste om de sociala arenor som andra medborgare i deras ålder fått erfara 

tidigare. Medforskarna hade därmed inte fått tillgång det Lave och Wenger (1991) beskriver som 

gemensamma praktikgemenskaper. Det är i de gemensamma praktikgemenskaperna som ett mönster 

skapas för hur och vad man samtalar om, vilka aktiviteter man gör och hur man samarbetar tillsammans 

(Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2013).  

Under genomförandet av studien behövde de unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning i 

stor utsträckning åka till andra kommuner för att delta i de fritidsaktiviteter som de var intresserade av. 

Några av medforskarna uppgav att de hade svårt att själva ta sig till och från aktiviteter. Medforskarna 

uppgav att tillgången till ledsagare påverkade om de kunde delta i en aktivitet.  
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Medforskarna visade ett stort intresse för samhällsfrågor och hade många förslag på hur 

samhällsutmaningar skulle kunna lösas. Önskemål från medforskarna var att det skulle finnas aktiviteter i 

kommunen som de var välkomna till. Att ha möjlighet och kapabilitet att delta i en fritidsaktivitet handlar 

inte enbart om att inneha en förmåga, utan även om hur individen upplever aktiviteten och vilket värde 

individen sätter på aktiviteten (Nussbaum, 2009). Medforskarna uppgav att de ville agera kollektivt för att 

personer som har intellektuell funktionsnedsättning inte ska bli bortglömda i relation till andra medborgare. 

Några andra samhällsfrågor som medforskarna lyfte fram som viktiga var bland annat arbetsmarknad, 

bostadsmarknad och ekonomi. 

Medforskarna påtalade att deras funktionsnedsättning innebar att de ibland saknade vissa kunskaper, 

vilket gjorde att det blev svårare för dem att delta i aktiviteter och uttrycka samhällsengagemang på lika 

villkor som andra samhällsmedborgare. Som exempel uppgav medforskarna att de upplevde att de hade 

låg kunskap om demokrati och demokratiska processer. Samtidigt beskrev medforskarna att de på egen 

hand aktivt sökte efter ny kunskap som de kunde ha användning för i livet.  

En anledning till den upplevda kunskapsbristen kan vara att medforskarna inte fått tillgång till de 

kunskaper, upplevelser och erfarenheter som andra samhällsmedborgare fått redan som barn. 

Medforskarna hade haft svårt att delta i det lokala föreningslivets barn-, ungdoms- och vuxenaktiviteter.  

I och med att de hade fått sin utbildning inom särskolan hade de fått tillgång till extra resurser och en 

särskild gemenskap med barn med liknande behov. På liknande sätt hade de under fritiden fått tillgång till 

en särskild gemenskap och fritidsaktiviteter som riktade sig till målgruppen. Om än dessa verksamheter 

och resurser var positiva innebar det att vissa upplevelser och erfarenheter skilde sig åt från de hos barn 

som hade gått grundskola och deltagit i ordinarie fritidsaktiviteter. I vuxen ålder har personer som har 

intellektuell funktionsnedsättning ofta upplevelser och erfarenheter från daglig verksamhet, vars syfte är 

att ge stöd till arbete utifrån individens kapabilitet. Vuxna som inte har en intellektuell 

funktionsnedsättning får i högre grad upplevelser och erfarenheter från den ordinarie arbetsmarknaden.  

Medforskarnas beskrivningar visade att de saknade valfriheten att välja aktiviteter utifrån sina 

individuella intressen och kapabilitet. Social inkludering handlar således både om rätten att få tillgång till 

nivåanpassade aktiviteter och om rätten att få tillgång till inkluderade sociala arenor i lika hög grad som 

andra medborgare i samma åldersgrupp. Aktiviteterna för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning behöver utformas så att de upplevs som värdefulla för deltagarna men även så att de 

är högt värderade i samhället. Avhandlingens resultat visar att ett första steg för att möjliggöra delaktighet 

är att tillfråga unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning om vilka aktiviteter som är högt 

värderade för dem och hur de anser att dessa aktiviteter ska utformas.  

Deltagandets irrvägar 

Medforskarnas beskrivningar och avhandlingens resultat visar att deltagande i fritids-, kultur- och 

demokratiaktiviteter inte är självklart och enkelt. Även om det finns en vilja att inkludera och göra unga 

vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning delaktiga i aktiviteter, finns risken att deltagandet sker 

genom irrvägar.  

Temat deltagandets irrvägar har underteman: icke-deltagande, skendelaktighet och möjliggörare för 

deltagande. Genom att koppla studiens resultat till teorin om Arnsteins Ladder of Citizen Participation 

(Arnstein, 1969) diskuteras inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Medforskarna beskrev att de bjuds in till delaktighetsbefrämjande aktiviteter, men att de ändå upplever 

svårigheter med att bli inkluderade och delaktiga i realiteten. Utifrån Arnsteins Ladder of Citizen 

Participation (Arnstein, 1969) synliggörs ett icke-deltagande i samhället till följd av att de gått miste om 

information. Information är enligt Arnstein (1969) det första steget till delaktighet. Att information sållas 

innan den nådde unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning har även studier från Williams 

(2020) och de Laine (2000) problematiserat. 

Medforskarna efterfrågade mer anpassad information som riktades direkt till dem själva, avseende vilka 

aktiviteter som fanns att tillgå i samhället. Trots att medforskarna uppgav att de hade tillgång till 

informationsteknik i form av internet, mobiltelefoner och datorer, ansåg medforskarna att det var svårt för 

dem att själva söka information på nätet. De tyckte att det var svårt att tillgodogöra sig och få överblick 

över vilka aktiviteter som fanns tillgängliga. Här uppstod en svårighet då dagens informationssamhälle 

ställer krav på att medborgarna kan använda sig av informationsteknik (Østby et al., 2021). 

Resultaten visar på att samhällsinformation sållades av formella och informella grindvakter innan den 

nådde unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Den lokala tidningen som delas ut till alla 
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medborgare i kommunen delades inte ut till de unga vuxna som bodde på särskilda boenden. Under 

genomförandet av denna studie blev information och grindvakter en brännande fråga. Inbjudan till 

deltagandet i forskningsstudien gick via god man eller andra mellanhänder, vilket ifrågasattes av 

medforskarna. Denna irrväg till delaktighet är något att ta i beaktande både när det gäller information i 

samband med inbjudan till forskningsstudier och när det gäller information om kommunala aktiviteter. 

Strategier för om och hur information behöver passera via formella och informella grindvakter behöver 

uppmärksammas, så att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning får tillgång till riktad 

information och upplever att de är inkluderade och delaktiga i frågor som rör dem.  

Avhandlingens resultat synliggör en risk för skendelaktighet likt det som Arnstein (1969) benämner 

symboliskt deltagande. Rådande normer påverkade hur andra medborgare och anställda i kommunen såg 

på unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning, både i rollen som medforskare och som deltagare 

i aktiviteter. Medforskarna beskrev att de upplevde att politiker och kommunens tjänstemän förvisso 

lyssnade på dem, men att det ändå inte förbättrade deras levnadsvillkor. Medforskarnas upplevelse var att 

deras åsikter inte räknades. Detta synliggör att det finns en risk för att deltagare bjuds in att delta i 

demokratiska forum men att de synpunkter som kommer fram ignoreras (Arnstein, 1969; Castell, 2013). 

Upplevelsen av att inte kunna påverka sin livssituation är i enlighet med Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågors (MUCF) (2016) rapport "Ung idag". I rapporten framkom det att unga som har 

funktionsnedsättning inte upplever sig ha möjlighet att påverka sin livssituation i samma utsträckning som 

andra unga medborgare.  

En svårighet för delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning kan vara att det 

inte finns tydliga policykrav på hur arbetet med delaktighet för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning ska vara utformat. Det behöver finnas vad Shier (2001) kallar för skyldigheter, det 

vill säga policy, lagar och förordningar som befäster vikten av delaktighetsarbete i organisationen. 

Utifrån denna avhandlings perspektiv innebär det att delaktighetsarbete som att inkludera målgruppen 

unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning behöver vara en skyldighet i organisationen. Även 

om det finns en tydlig policy i en kommunal organisation eller i ett boende med särskilt stöd, kan det uppstå 

en differens mellan den vilja som beskrivs i styrdokument och i genomförandet av organisationens 

praktiska verksamhet. Formella strukturer motsvarar inte alltid förväntningarna hos omgivningen (Ineland 

et al., 2019).  

Avhandlingens resultat visar att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning inte har kunnat 

göra fria val, eller haft möjlighet att vara socialt inkluderade på lika villkor som andra medborgare. 

Tillgången till samhällets sociala arenor har varit begränsad. Unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning är inte ofta formellt och öppet exkluderade, utan snarare exkluderade i praktiken, då 

de inte får tillgång till aktiviteter. Strukturella hinder på samhällsnivå såsom ekonomi, tillgängliga 

aktiviteter och tillgång till ledsagare satte hinder för social inkludering.  

Trots de irrvägar i form av skendelaktighet och icke-deltagande som påvisats, visar resultaten också på 

möjligheter för deltagande. Individuella faktorer likväl som omgivningsfaktorer påverkar graden av 

delaktighet (Arvidsson et al., 2008; Mineur et al., 2009; Schnaudt et al., 2021). Avhandlingen visar på 

vikten av att det förs en diskussion i hela organisationen om vilka normer som råder och vilka normer som 

eftersträvas. Denna diskussion behöver föras utifrån unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättnings egna upplevelser. För att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ska 

kunna ta plats som samhällsmedborgare och kunna delta i fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter krävs 

det att de institutioner, organisationer och enskilda personer som finns runt unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning har kunskap om rådande policy. Genom att kunna diskutera och 

ifrågasätta normer och attityder i samhället och i den egna organisationen, möjliggörs att fler aktiviteter 

kan anpassas för att passa alla medborgare, även unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. 

Aktiviteter behöver anpassas för att alla individer, tillika medborgare, ska ges möjlighet att vara socialt 

inkluderade. 

Förändringsprocesser i den kommunala organisationen 

Avhandlingens frågeställning Hur ser förändringsprocesserna ut under och efter en insats som tillsätts för 

att öka delaktighet och inflytande för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning i en kommun? 

syftade till att studera vilka förändringsprocesser som synliggjordes i den kommunala organisationen vid 

genomförandet av insatserna i form av organiserade mötesplatser och aktiviteter (inflytandecaféer) och hur 

det påverkade möjligheten till inflytande för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Under 
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analysen av resultatet utkristalliserade sig här huvudtemat förändringsprocesser som i sig har tre teman: 

synliggörande och medvetenhet, skapande av kunskap och att ta plats som samhällsmedborgare. 

Organisatoriska förändringsprocesser är vanliga inom offentlig sektor som ständigt behöver anpassa sig 

till ett föränderligt samhälle (Fiol et al., 1985; Veen et al., 2014). Fiol et al. (1985) påtalar dock att det är 

en skillnad mellan ett lärande i en organisation, som innebär utveckling av insikter, kunskaper och 

associationer, och anpassning i en organisation, som innebär en förmåga att göra stegvisa anpassningar till 

följd av förändringar. Förändringsprocesser som sker i sammanhang där individer och organisationer 

behöver samverka för att möjliggöra social förändring, såsom att öka inkluderingen för marginaliserade 

grupper, kan vara mycket komplext (Elzen et al., 2005; Veen et al., 2014). Denna komplexitet ser vi även 

i denna studie, vilket kommer att lyftas fram och diskuteras i detta avsnitt om förändringsprocesser.  

Studiens resultat visar att det fanns ett behov i den kommunala organisationen att diskutera och 

reflektera över hur deras verksamheter möjliggjorde inflytande och delaktighet för unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning. I studiens design gavs kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen 

möjlighet att samverka kring ett gemensamt projekt mellan de tre enheterna kultur, demokrati och fritid.  

Synliggörande och medvetenhet om samhällsmedborgare 

Resultaten i denna studie överensstämmer med tidigare studier som indikerar att medforskare som har 

intellektuell funktionsnedsättning upplever deltagande i inkluderande forskning som meningsfullt och som 

uppbyggande för självförtroendet (McDonald et al., 2013; St. John et al., 2018; White & Morgan, 2012). 

Medforskarna som deltog i studien uttryckte att de hade uppskattat att delta i studien och att de kände en 

stolthet över sin insats. Medforskartiteln och uppdraget innebar en social status och ett synliggörande som 

i sin tur bidrog till stolthet, kapabilitet och egenmakt.  

Även projektgruppen uttryckte en stolthet över att ha klarat av att genomföra inflytandecaféerna.  

Studiens resultat visar på vikten av nya sociala relationer. De människor som vi umgås, interagerar och 

kommunicerar med, bidrar till att skapa vår identitet och hur vi ser på livet (Stewart, 2012). Medforskarna 

beskrev att de upplevde det som positivt att känna igen personal i de kommunala verksamheterna efter att 

ha deltagit i forskningsstudien. Även projektgruppens deltagare uttryckte att de hade uppskattat att få 

relationer med unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Genom de nya sociala relationerna 

skapades en gemenskap och en vilja att arbeta med frågor som rör inflytande och delaktighet för studiens 

målgrupp.  

Under genomförandet av denna studie kom kommunens personal att bli viktiga personer när det gäller 

att ge unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ett socialt erkännande och att verka för att 

normer i samhället justeras så att alla samhällsmedborgare kan inneha medborgarskap.  

Personalen blev viktig på individnivå för det som Shier (2001) benämner som öppningar för delaktighet. 

De två första stegen av Shiers fem steg för öppningar innebär att en individ i sin professionsroll uttrycker 

att han eller hon vill arbeta med att öka delaktighet för gruppen av deltagare samt att denne är beredd att 

stödja deltagarna att uttrycka sina åsikter och synpunkter.  

Personalen som deltog i denna studie fick möjlighet att reflektera över om och i vilken grad de var 

beredda att lyssna på unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning och i vilken grad målgruppen 

kan göras delaktig i kommunala aktiviteter. På så sätt skapades öppningar för delaktighet. Personalen blev 

vad Holmström (2007) kallar för reflekterande praktiker.  

Avhandlingens resultat visar att medforskarna blev sedda av personal inom kommunen och tillfrågade 

om frågor som rörde utveckling av den kommunala organisationen. Synliggörandet och medvetenheten 

om vilka behov och önskemål som unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning har, bidrog till 

samhällsförändring i en mer inkluderande riktning. Genom de nya sociala relationerna ökade viljan att lösa 

den organisatoriska frågan kring hur verksamhet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

kan utformas praktiskt inom den ordinarie kommunala verksamheten. Avhandlingens resultat visar på att 

reflektiva diskussioner behöver föras i planerande och genomförande av fritidsaktiviteter i syfte att öka 

inkludering av unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

När personer som har intellektuell funktionsnedsättning och personer som inte har intellektuell 

funktionsnedsättning fick en gemensam social arena genom införandet av inflytandecaféerna, 

synliggjordes även vilka samhällsfrågor som är viktiga för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Genom deltagandet i forskningsstudien fick medforskarna kunskap om hur de kan 

gå till väga för att påverka lokalsamhället. 

Avhandlingen visar på att ökade möjligheter för deltagande i samhällets sociala arenor uppkommer om 

unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning synliggörs i demokratiska processer. 



85 

 

Skapandet av kunskap 

Skapandet av ny kunskap genom införandet av metoden inflytandecaféer gjorde att studien var förankrad 

i praktiken och i den situation som deltagarna befann sig i, vilket Noffke och Somekh (2009) påtalat är 

viktigt i aktionsforskning. Traditionellt handlar specialpedagogik om att utbildad personal har i uppdrag 

att med sin professionella yrkeskunskap förbättra lärmiljön för elever och personal i ett relationellt 

samarbete med elever. I denna studie synliggörs den relationella specialpedagogikens kraft och 

möjligheter. Genom studiens utformning utifrån aktionsforskningsspiralens upprepande steg reflektera, 

agera, observera och planera (Kemmis et al., 2013) kunde unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning utveckla pedagogiska anpassningar i relation med kommunens personal. I 

aktionsforskning sker lärandet just när deltagarna reflekterar tillsammans och delar berättelser och 

gemensamma upplevelser (Perry et al., 2015). 

I studien uttryckte projektgruppens deltagare att medforskarna hade varit viktiga för att de kunde ge 

direkt feedback på de olika aktiviteterna. Medforskarnas feedback ledde till ny kunskap om vikten av 

specialpedagogiska anpassningar och hur dessa anpassningar kunde utformas. Personalen beskrev hur de 

lärt sig att anpassa aktiviteterna och att de hade lärt sig att använda sig av exempelvis bildstöd. Ledningen 

uttryckte att det hade blivit mer naturligt att prata med unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning för att få reda på vad de önskar. 

Avhandlingen visar att en kompetensutveckling kan ske om unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning ges möjlighet att coacha personal. Unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning kan hjälpa personal in i det Lave och Wenger (1991) kallar praktikgemenskap. En 

medvetenhet behöver dock finnas om att medforskarna uttryckte att det funnits utmaningar i att förmedla 

till kommunens personal hur aktiviteterna behöver anpassas för att bättre passa unga som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Det innebär att det behöver finnas en stödjande struktur som kan hjälpa till att ta 

fram riktlinjer och policy för att stadigare förankra råd och förslag på förbättringar i organisationen. Om 

det som Shier (2001) benämner som öppningar, möjligheter och skyldigheter finns i en organisation för 

att arbeta med frågor som rör delaktighet kommer graden av delaktighet att öka. 

Inflytandecaféernas utformning möjliggjorde att deltagare, som var osäkra på att göra sin röst hörd och 

osäkra på att ta del i inflytandecaféerna, kunde delta genom ett perifert deltagande (Lave & Wenger, 1991; 

Stewart, 2012). Det perifera deltagandet innebar att deltagare kunde delta mer passivt i inflytandecaféerna 

genom att iaktta vad andra deltagare gjorde. Friheten att inte aktivt behöva delta i aktiviteter innebar en 

möjlighet att sakta närma sig aktiviteten och den sociala gemenskapen. Det fanns en möjlighet att öva sig 

inom det nya området. 

Milot et al. (2021) visar på vikten av att det erbjuds kompetent socialt stöd som hjälper vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning att skapa meningsfulla relationer i inkluderande miljöer där personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning kan känna att de hör hemma. Avhandlingens resultat visar även 

på vikten av det perifera deltagandet och att det erbjuds kompetent socialt stöd för personalen. Genom att 

perifert närma sig unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning kunde personalen öva sig på 

bemötande och lära sig pedagogiska anpassningar och därigenom överkomma osäkerheten att arbeta med 

unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning.  

Arbetet med metodanpassningar kom att leda till ny kunskap i den gemensamma organisationen och på 

individnivå. I samverkan genom de relationer och de gemensamma upplevelser som skapas utvecklas 

sedan praktiken (Henning Loeb et al., 2019; Giddens, 1997; 1998). 

Deltagande och inflytande som samhällsmedborgare 

En av frågeställningarna handlade om vilka möjligheter unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning har till deltagande och inflytande som samhällsmedborgare. 

Resultaten visar att medforskarna hade ett stort intresse för politiska frågor. Medforskarna hade en vilja 

att delta i föreningsliv och i allmänna val om rätt förutsättningar gavs i form av stödinsatser såsom 

ledsagare, anpassade aktiviteter och möjlighet att ta sig till och från aktiviteter. Om medborgaren är 

engagerad i politiska frågor och tar sitt samhällsansvar att rösta, samt deltar i föreningslivet, uppnås 

definitionen god medborgare (Schnaudt et al., 2021). Medforskarna som deltog i denna studie kan därmed 

ses som goda samhällsmedborgare som vill ta sitt ansvar och bidra till det gemensamma samhället. 

Enligt Marshall & Bottomore (1992) består medborgarskap av de rättigheter som krävs för att individen 

ska inneha personlig frihet och omfattas av politiska och sociala rättigheter. Sett utifrån denna avhandling 
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handlar medborgarskap om rätten till samhällets sociala arenor, men även om individens möjlighet att vara 

en engagerad medborgare och hur medborgares kapabilitet tillvaratas. Idéer om den goda medborgaren är 

viktiga för demokratin eftersom det är bilden av den gode medborgaren som bestämmer medborgarnas 

förväntningar på samhället och i vilken grad de förväntas ha ett eget engagemang i samhället. En 

medborgare förväntas vara engagerad i politiska frågor och ta sitt samhällsansvar genom att rösta och delta 

i föreningslivet (Schnaudt et al., 2021). 

Medforskarna beskrev sig själva i relation till andra medborgare med en viss frustration. Det fanns en 

känsla av att andra medborgare såg ner på personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och 

kategoriserade dem i en segregerad grupp av medborgare. Segregering har inneburit att unga vuxna som 

har intellektuell funktionsnedsättning inte har getts möjlighet att delta i samma sociala arenor som andra 

medborgare, utan de har i stället varit åtskilda under fritidsaktiviteter, under skoltid, i boendeform och i 

arbetsliv. Vidare har segregeringen inneburit att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning fått 

en alternativ praktikgemenskap och lärandeväg tillsammans med andra personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning.  

I studiens resultat uppdagas det att även om viljan och intentionen var att öka inflytande och delaktighet 

för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning i kommunala aktiviteter, tillhörde inte dessa den 

grupp unga vuxna medborgare som personalen som deltog i studien var vana att möta. 

Nussbaum (2009) menar att bemötandet kan skilja sig åt beroende på hur högt värderad aktiviteten är i 

andra medborgares ögon. Incidenten att medforskarna blev nekad att passera igenom kommunhuset 

synliggjorde begreppet formell grindvakt som finns i statliga myndigheter och möjliggör eller hindrar 

personers tillgång till institutioner (Williams, 2020., de Laine, 2000). Händelsen visar även på vikten av 

att grindvakter runt personer som har intellektuell funktionsnedsättning är uppmärksamma och förebygger 

hinder för tillträde till aktiviteter. Där kunde jag som ansvarig för studien, och därigenom grindvakt, ha 

tagit ett större ansvar och på ett bättre sätt säkerställt att medforskarna skulle få tillträde att passera genom 

kommunhuset. 

Utifrån Nussbaums (2000, 2009) teori om kapabilitet visar studiens resultat på att unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning inte gavs möjlighet att leva tillsammans med och agera med andra 

medborgare och utveckla sina sinnen i enlighet med kapabilitetsmodellens tio steg. Trots att samhället ska 

verka för att alla medborgares samlade kapabiliteter tas till vara, hade unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättnings kapabilitet inte tillvaratagits av samhället och de hade inte getts möjlighet att 

utvecklas i samma grad som andra unga vuxna. Medforskarna beskrev att de hade gått miste om 

möjligheter till lek under fritidsaktiviteter tillsammans med andra medborgare och att de hade haft 

begränsade möjligheter att engagera sig i politiska aktiviteter eller att söka och inneha arbete.  

Sett ur ett kapabilitetsperspektiv finns risken att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

inte ges möjlighet att nyttja sin fulla individuella potential, vilket påverkar livskvaliteten (Nussbaum, 2000; 

Nussbaum, 2009).  

Utifrån denna avhandlings resultat och analys utifrån teorin om intersektionalitet synliggörs att unga 

kvinnor som har intellektuell funktionsnedsättning förväntas anpassa sig efter maskulina normer i 

utövandet av fritidsaktiviteter. Det fanns inga dam- och herrlag utan alla lag var blandade gällande kön och 

ålder. För medborgare som inte hade intellektuell funktionsnedsättning fanns möjligheten i kommunen att 

vid sex års ålder börja spela i knattelag, för att sedan ges möjlighet att spela i åldersindelade flick-/damlag 

och pojk-/herrlag under barn- och ungdomstiden, och i vuxen ålder fanns möjlighet att spela seniorfotboll. 

Att det enbart fanns ett fotbollslag i kommunen som välkomnade personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning kan ses som att fotbollsverksamhet för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning inte var särskilt högt värderad i samhällets ögon. Detta ska ställas i relation till hur 

högt samhället värderade fotbollsaktiviteter för andra medborgare. 

Bend och Fielden (2021) studie visar att kvinnor som har en funktionsnedsättning behöver anpassa sig 

efter maskulina normer som finns i organisationen. Kön spelar även roll för deltagande i arbetsliv, studier 

och daglig verksamhet, där fler kvinnor har daglig verksamhet och fler män förvärvsarbetar (Arvidsson, 

2016). 

Det finns en risk att den särskilda gemenskap och de sociala arenor som specifikt riktas mot unga vuxna 

som har intellektuell funktionsnedsättning för att öka deras delaktighet i samhället, till exempel det 

särskilda boendet, särskolan och den dagliga verksamheten, kan bidra till ett utanförskap från de rättigheter 

som andra medborgare innehar. Utanförskapet från det ordinarie arbetslivet innebar inte enbart en 

segregering från den sociala arenan som en arbetsplats innebär, utan även en segregering från att ta del i 

samhällets övriga sociala arenor. Begränsad ekonomi innebär svårigheter för unga vuxna som har 
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intellektuell funktionsnedsättning att kunna göra fria val och ta aktiv del i samhällets sociala arenor på lika 

villkor som andra medborgare (FUB, 2021, Lengheden et al., 2015; Lövgren, 2013). 

Avhandlingen visar på att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning fortfarande går miste 

om ett socialt erkännande och rätten att delta i det offentliga livet. Det innebär en begränsning av deras 

medborgarskap. Ökad specialpedagogisk kunskap om bemötande av unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning och utformning av anpassade aktiviteter kan bidra till att öka inkluderingen i 

lokalsamhället. Med ökad specialpedagogisk kunskap under den fria tiden skapas möjlighet till ökad 

delaktighet i kommunala aktiviteter. På så sätt kan unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

ges möjlighet att komma vidare från det som Wiesel et al. (2013) benämner som ”att vara i samhällets 

närvaro” till att ett mer aktivt och inkluderande samhällsdeltagande möjliggörs. 

Delaktighet i demokratiska forum 

I avhandlingens resultat synliggörs att alla medborgare inte har haft tillgång till grundläggande steg för att 

kunna vara delaktiga och inneha inflytande på lokal nivå likväl som på regional nivå. Medforskarna 

beskrev att de har haft svårt att vara delaktiga i demokratiska forum såsom elevråd. För deltagande i 

allmänna val uppgav medforskarna att de behövde stöd.  

Att kunna delta i riksdagsval och allmänna val innebär en möjlighet att engagera sig i politiska frågor 

och att påverka på regional och lokal nivå. Färre personer som har en funktionsnedsättning röstar i de 

allmänna valen jämfört med personer utan en funktionsnedsättning (SCB, 2019).Detta trots att Sveriges 

demokratipolitik har haft målet att medborgarnas möjligheter till inflytande ska stärkas genom delaktighet 

och jämlikt inflytande, i syfte att skapa en levande demokrati på nationell och på kommunal och lokal nivå 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 2016). 

Det sena sociala erkännandet av personer som har intellektuell funktionsnedsättning kan vara en 

bidragande orsak till att valdeltagandet och delaktigheten i demokratiska processer är lägre bland personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Det var trots allt inte var 

förrän 1989 som omyndighetsförklaringen för många som hade intellektuell funktionsnedsättning togs 

bort, vilket innebär att alla vuxna svenska medborgare fick rösträtt i realiteten först 1989, även om 1921 

anses vara året då Sverige fick allmän rösträtt (Grünewald, 2010). 

Även om betydande framsteg har gjorts när det gäller att integrera personer som har intellektuella 

funktionsnedsättningar socialt, synliggörs det i studien att det behövs stora förändringar för att personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning ska bli värderade i samma grad och kunna delta aktivt i 

samhällslivet på samma villkor som övriga medborgare. En förutsättning för att unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning ska kunna utöva sin medborgarmakt är att de ges möjlighet att ta del i 

demokratiska forum och får möjlighet att ta del av sina rättigheter som samhällsmedborgare.  

Medforskarna i denna studie hade alla individuella förutsättningar som påverkade deltagandet i fritids-

, kultur- och demokratiaktiviteter, men det fanns även omgivningsfaktorer som påverkade deltagandet 

(Jansson & Olsson, 2006). Föräldrarna lyftes särskilt fram av medforskarna som viktiga grindvakter som 

kunde möjliggöra deltagande i demokratiaktiviteter såsom allmänna val. Det var föräldrarna som följde 

med till vallokalen och förklarade röstningsproceduren. Genom föräldrarna gavs möjlighet för 

medforskarna att ta ett samhällsansvar som medborgare. Vikten av den närmaste sociala omgivningen lyfts 

även av Mineur et al. (2009) som menar att den närmsta sociala omgivningen oftast bestående av familj 

och släkt har en avgörande betydelse för att möjliggöra valdeltagande och utveckla medborgarskap. Ingen 

av medforskarna uppgav att ledsagare eller god man var medföljare till vallokalen. Detta kan bero på att 

medforskarna fortfarande var just unga vuxna och fortfarande hade stöd av föräldrar. Frågan är dock vad 

som händer när föräldrar inte längre har möjlighet att följa med till vallokalen. Kjellberg och Hemmingsson 

(2013) påtalar vikten av att personal och familjemedlemmar runt personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning hjälper till med att utöka de sociala nätverken och skapa fler möjligheter att diskutera 

politiska frågor och möjlighet att ta del i det offentliga livet.  

Vad gäller fritids- och kulturaktiviteter uppgav medforskarna att det fanns ett bredare stöd för 

deltagande i fritids- och kulturaktiviteter än i demokratiaktiviteter. Föräldrar, släkt, gode män och 

stödpersoner var de som möjliggjorde deras deltagande genom att stötta socialt som sällskap till aktiviteter. 

Föräldrar uppgavs även bistå med ekonomiska medel för deltagande i aktiviteter.  

För att möjliggöra delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning krävs det 

politiska incitament och stödinsatser. Formella grindvakter behöver ges kunskap om unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning. Sådana formella grindvakter kan utöver tjänstemän och politiker vara 
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de personer som i sitt arbete ansvarar för att möta medborgare i kommunala institutioner, såsom personal 

i kommunens servicecenter.  

En stödinsats kan vara att skapa medborgardialoger i form av inflytandecaféer där unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att samtala och lyfta sina frågor till kommunpolitikerna. 

Om unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ges möjligheter att delta i kommunala 

demokratiprocesser kommer de också att ses som potentiella väljare. Unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning kommer därmed att ha ett högre värde som medborgare genom möjligheten att 

påverka i kommunalvalet och kommunpolitiken. Ett högre värde som medborgare kan i sin tur leda till att 

målgruppen på sikt ges en bättre ekonomi och fler anpassade inkluderande fritids-, kultur- och 

demokratiaktiviteter. Därigenom skulle graden av social inkludering kunna öka och ett jämlikare 

medborgarskap kunna uppnås.  

Anpassade delaktighetsforum 

I och med att denna avhandling syftade till att utforska inflytande och delaktighet för unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning i kommunens fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter, riktades insatsen 

inflytandecafé enbart till den målgruppen, vilket innebar en kategorisering. Att bli kategoriserad kan 

upplevas stigmatiserande och exkluderande (Goffman & Matz, 2014). Myndigheten för delaktighet (2021) 

menar dock att personer som har en funktionsnedsättning kan behöva riktade medborgardialoger. 

Altermark (2018) och Sépulchre (2021) påtalar att genom att placera sig i utanförskap och särskilja sig 

från medborgare som inte har intellektuell funktionsnedsättning synliggörs personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning som medborgare. I bästa fall kan kategorisering leda till ökad inkludering och 

delaktighet. Rätt stödinsatser kan resultera i utökade rättigheter och större möjlighet att delta i samhället 

på lika villkor som andra medborgare. Leder stödinsatserna till ökad möjlighet att göra sina röster hörda 

innebär det en ökad grad av delaktighet. Det är genom att medborgare kan ta en aktiv roll i politiska 

processer och göra sina röster hörda som medborgare ges möjlighet till att påverka samhället (Duffy, 2017).  

Inom Sveriges Kommuner och Regioner är SKL:s delaktighetstrappa ett vanligt arbetssätt för att 

undersöka och diskutera graden av medborgarnas delaktighet. SKL:s delaktighetstrappa avser att hjälpa 

tjänstemän och politiker att utforma metoder för att ge medborgarna olika grader av inflytande och 

delaktighet (Castell, 2013). Även om SKL:s delaktighetstrappa är skapad utifrån Arnsteins Ladder of 

Citizen Participation (Arnsteins, 1969), saknar den två viktiga steg: manipulation och terapi (Castell, 

2013). Studiens resultat visar att dessa två steg är särskilt viktiga att ha i åtanke när medborgare som har 

intellektuell funktionsnedsättning ska involveras i kommunala demokratiska processer. En risk med 

avsaknaden av stegen manipulation och terapi är att tjänstemän och politiker inte aktivt uppmärksammar 

om det förekommer manipulation och terapi när unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

involveras i kommunala aktiviteter och verksamheter. Tjänstemän och politiker behöver inte heller ta 

ställning till hur medborgare som har intellektuell funktionsnedsättning ska ges reell möjlighet att påverka 

den kommunala organisationen och dess verksamheter. Även andra metoder såsom Harts 

delaktighetsstege, Shiers delaktighetsmodell och Børnerådets delaktighetsmodell behöver vidareutvecklas 

från barnperspektivet för att kunna appliceras på unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning.  

Arnsteins Ladder of Citizen Participation som är anpassad för medborgare oavsett ålder skulle i stället 

kunna användas i kombination med att personal ges möjlighet att vara reflekterande praktiker. 
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Metoddiskussion 

Studiens designades utifrån att tidigare forskning påvisat på att det finns ett behov av att öka inflytande 

och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning (Bigby, & Frawley., 2010; 

Chalachanová et al., 2019; Flood et al, 2013; O’Brien et al., 2014; St. John et al., 2018; Strnadová & 

Walmsley, 2018; Walmsley, 2001, White & Morgan, 2012). Redan i designen av studien fanns en strävan 

efter att studien skulle bestå av flera datainsamlingsmetoder för att möjliggöra beskrivning av hur 

inflytande och delaktighet i kommunal fritids, kultur och demokrativerksamhet ser ut och upplevs för unga 

vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Syftet var att öka graden av deltagande och 

kommunikation för de som deltar i aktionsforskningen (Bortoletto, 2017; Cornwall & Jewkes, 1995) och 

möjliggöra ett dialektiskt perspektiv där olika perspektiv och argument både från insidan och utsidan gavs 

utrymme (Reason & Bradbury, 2013). 

Genom att studien kunde genomföras inom en svensk kommuns kultur-, demokrati- och 

fritidsförvaltning fanns förhoppningen att den skulle bidra till kommunal utveckling. 

Studiens resultat visar på att det fanns en förändringsprocess i kommunen. Genom mötet mellan unga 

vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning och kommunens personal skapades relationer och 

intresse för att ordna ordinarie fritidsverksamhet för personer som har intellektuell funktionsnedsättning.  

I kommande avsnitt har metoddiskussionen lagts upp utifrån Mc Ardles (2008) tre faser inom 

aktionsforskning: getting in, getting on, getting out. I denna avhandling har de översatts till inledningsfas, 

genomförandefas och avslutningsfas. I varje fas finns det generella utmaningar men även specifika 

utmaningar utifrån den specifika studien som genomförs. De olika stadierna är statiska men vissa frågor är 

mer angelägna vid vissa stadier än vid andra (Mc Ardles, 2008). Uppdelningen i faser används för att 

beskriva och diskutera genomförandet av forskningsstudien och de generella och specifika utmaningar som 

vi fått förhålla oss till. 

Inledningsfasen 

Generella utmaningar i forskningsstudiers inledningsfaser är att forskare och deltagare behöver få kontakt 

med varandra och lära känna varandra (Mc Ardle, 2008). Studiens specifika utmaningar var att unga vuxna 

i kommunen som har intellektuell funktionsnedsättning skulle få vetskap om studien och möjlighet att 

anmäla sitt intresse att delta som medforskare i en deltagarbaserad aktionsforskningsstudie. För att nå en 

så stor grupp som möjligt med utskicket om deltagande i forskningsstudien, tog jag hjälp av kommunens 

socialtjänst som genom socialtjänstens register kunde göra ett urval som riktade sig till urvalsgruppen. 

Trots det fungerande systemet med rekrytering via socialtjänstens register uppstod det vissa begränsningar. 

Då enbart personer som hade LSS-insatser var registrerade gick det inte ut någon inbjudan till unga vuxna 

som har intellektuell funktionsnedsättning men som inte hade någon LSS-insats. 

Förfarandet innebar också att informationen om deltagande i forskningsstudien kan ha hamnat på 

avvägar genom att till exempel gode män eller föräldrar inte ansåg att deltagandet var aktuellt att förmedla 

vidare. Detta är problematiskt utifrån en delaktighetsaspekt eftersom tillgången till information är 

grundläggande för ett deltagande (Arnstein, 1969). 

Avsaknad och brist på information är också något som märks i studiens resultat: medforskarna berättade 

att information som berör dem ofta går via gode män eller personal och sällan direkt till dem själva. Detta 

resultat stöds av andra studier som visar att mycket av informationen till personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning går via grindvakter (de Laine, 2000; Williams, 2020). 

Trots att det finns en risk för yttre påverkan finns det också ett behov av att grindvakter vill samverka 

(de Laine, 2000; Williams, 2020). Kontakt behövde tas med några av medforskarnas anhöriga för att tid 

skulle bokas för deltagande i forskningsstudien. Den positiva påverkan i studiens inledningsfas 

synliggjordes när medforskarna beskrev att det var föräldrar, gode män eller kontaktpersoner som 

uppmuntrat dem att delta i forskningsstudien.  

Kontakt behövde även tas med personal på deras skolor och dagliga verksamheter för att medforskarna 

skulle ha möjlighet att delta i aktionerna, inflytandecaféerna. Detta är en diskussion i sig, hur det kommer 

sig att deltagandet i forskningsstudien som ska ske anonymt behöver engagera deras skolor och daglig 

verksamhet. För studiens genomförande blev det dock viktigt med ett gott samarbete med skolor och daglig 

verksamhet. Behovet av stöd som medforskarna hade fick inte stå i vägen för möjliggörandet av delaktighet 

i forskning och i förlängningen i samhället (Brady & Franklin., 2019).  
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Den höga graden av kontakt med grindvakter innebar även ett ökat behov av att säkerställa att det var 

medforskarna själva som ville vara med i forskningsstudien och att det inte var andra som fattade beslutet 

om deltagande åt dem.  

I artikeln av Schwartz et al. (2019) lyfts frågan kring huruvida alla passar som medforskare eller om ett 

urval behöver göras utifrån intresse och engagemang. I denna studie var ansökan ett tecken på intresse och 

engagemang och inga andra krav på förmågor ställdes. 

Det första fysiska mötet skedde i samband med den första enskilda intervjun och det blev ett sätt att lära 

känna medforskarna. Under detta första möte försökte jag utröna vilka behov varje enskild medforskare 

hade och vilka frågor som var viktiga för dem att vi lyfte och diskuterade under forskningsprocessens gång. 

Frivilligheten att delta i studien kontrollerades genom att jag berättade om att det var helt frivilligt att delta 

i studien och att de själva hade rätt att avbryta när som helst. De frågor och intresseområden som 

synliggjordes under den första intervjun togs sedan med i genomförandefasen. 

De första enskilda intervjuerna blev en brygga över från inledningsfasen till genomförandefasen.  

Genomförandefasen 

En generell utmaning i genomförandefasen av forskningsstudien var att vi tillsammans skulle genomföra 

vår datainsamling under en längre tidsperiod, vilket kan innebära att yttre förhållanden kan förändras. Även 

roller och relationer kan förändras i genomförandefasen (Schwartz et al., 2019). I genomförandefasen 

behöver alla deltagare finna ut och fundera på vad den egna rollen innebär (Mc Ardle, 2008). Studiens 

specifika utmaningar bestod i att justeringar behövde göras utifrån de förutsättningar som fanns i 

organisationen och utifrån de deltagare som deltog i denna studie. 

Metoden inflytandecafé 

Tanken med att designa studien genom att tillsätta ett dialogforum i form av metoden inflytandecafé, var 

att skapa en mötesplats där ungdomar och unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning kunde ta 

del i konstruktiva dialoger med varandra och med kommunens anställda.  

Studiens resultat visar på att inflytandecaféet kan sammankopplas med liknande caféupplägg som 

tidigare använts i forskningsstudier och att det fungerar väl för att skapa ett gemensamt forum för att 

diskutera samhällsfrågor. I denna studies genomgång av tidigare forskning om demokratiforum, såsom 

Science Cafés (Balázs et al., 2020), World cafés (Steier et al., 2015) och Knowledge cafés (Curran et al., 

2020), framkommer det att caféformen är en beprövad form av dialogforum. Under genomförandefasen av 

metoden inflytandecafé kom några frågor att få särskild uppmärksamhet. Åldersindelning, 

inflytandecaféernas påverkan på organisationen, specialpedagogik i praktiken, praktiska och logistiska 

utmaningar samt sidoprojekt var de huvudsakliga utmaningarna under genomförandefasen.  

Åldersindelning 

Svårigheterna med att begränsa åldersspannet för inflytandecaféer och för andra aktiviteter för barn, unga 

och vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning kom att bli en fråga som diskuterades under hela 

projekttiden. Studiens resultat synliggör de utmaningar som ålder kan skapa i relation till intellektuell 

funktionsnedsättning. Åldersdilemmat kan sättas i relation till den historiska kontexten där personer som 

har intellektuella funktionsnedsättningar inte sågs utifrån sin biologiska ålder (Mietola & Vehmas, 2019) 

och där det var det omgivande samhället som definierade vad personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning ansågs klara av (Jakobsson & Nilsson., 2019). 

Kommunens ordinarie fritidsgårdsverksamhet riktade sig främst till högstadieungdomar. Det kändes 

viktigt att även denna grupp blev inbjudna trots att verksamheten var för lite yngre personer än studiens 

inriktning. Åldersspannet för deltagarna på inflytandecaféet sattes så att grundsärskola, gymnasiesärskola 

och unga vuxna inom daglig verksamhet skulle ges möjlighet att delta. Deltagarna på inflytandecaféet 

skulle således vara från 13 år upp till 30 år. 

Ett resultat av diskussionerna om åldersspannet i projektgruppen och medmedforskarna var att 

inflytandecaféerna öppnades upp för de som ansåg att de hade utbyte av att delta i aktiviteten. En handfull 

besökare var därmed över 30 år, de yngsta gick i högstadiet.  

Diskussionen om åldersindelning fortsatte även ute i kommunens ordinarie fritids-, kultur och 

demokrativerksamheter där diskussioner fördes om vilken åldersindelning som skulle vara lämplig i 

aktiviteter som riktade sig till barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättning. En del av 

medforskarna ansåg att åldersgränser var begränsande och att aktiviteterna borde öppnas upp för alla åldrar, 
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medan andra medforskare tyckte att fritidsverksamheter inte skulle vara öppna för de som var äldre än de 

själva. 

Vid framtida genomföranden av inflytandecaféer kan det behöva föras en ingående diskussion om vilka 

åldrar som inflytandecaféerna riktar sig till och vad som är syftet med det åldersspann som sätts. En riktlinje 

skulle kunna vara att låta syfte och frågeställningar på inflytandecaféerna styra åldersgruppen. Handlar det 

exempelvis om frågor som rör fritiden generellt är alla åldrar av intresse. Handlar det om frågor som rör 

fritid för högstadieungdomar finns det ett större behov av att styra åldern mot den målgrupp som berörs av 

frågan.  

Inflytandecaféernas påverkan på organisationen 

Studiens resultat visar att arrangerandet av inflytandecaféer i en kommun ledde till att unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning fick information om kommunens verksamheter och även direktkontakt 

med politiker, tjänstemän och de verksamhetsaktörer som fanns i kommunen, och därigenom egenmakt att 

påverka sin situation. Den kommunala organisationen fick ett forum för att nå ut med information till unga 

vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning och genom de nya sociala band som skapades fick 

medforskarna och deltagarna på inflytandecaféerna möjlighet till att uttrycka sig i frågor som rörde dem 

och på så sätt möjlighet att påverka sin egen livssituation.  

Sett från SKL:s delaktighetstrappa som syftar till att hjälpa tjänstemän och politiker att utforma en 

metod för att ge medborgarna olika grader av inflytande och delaktighet (Castell, 2013, SKL, 2009), 

fungerade inflytandecaféerna som de två första trappstegen: information och konsultation. Deltagarna fick 

information om de kommunala verksamheterna och deltagarna konsulterades i frågor som rörde den 

kommunala organisationens utveckling av verksamheter. Det tredje trappsteget dialog uppnåddes i viss 

grad, men detta steg påverkades av den kunskap och erfarenhet som fanns hos den enskilda personalen vid 

varje enskild workshopstation. Steget inflytande skedde till viss grad, till exempel när medforskarna fick 

inflytande i att förändra den kommunala verksamheten genom skapande av en ny fritidsverksamhet och 

hur biblioteket anpassade sin verksamhet. Steget inflytande förutsatte och avgjordes av att kommunens 

ledning beviljade nya verksamheter och kostnader.  

Steget medbeslutande i den kommunala organisationen går inte att se i denna studie.  

När inflytandecaféernas påverkan på organisationen analyseras utifrån Arnsteins Ladder of Citizen 

Participations åtta steg för deltagande (Arnstein, 1969) synliggörs att inflytandecaféer kan innebära allt 

från ett icke-deltagande, med trappstegen manipulation och terapi, till steget konsultation. 

Genom studiens design gavs medforskarna möjlighet att påverka både forskningsstudien och den 

kommunala organisationen. I studiens resultat märks en ökad interaktion mellan unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning och kommunens personal, tjänstemän och politiker som deltog i 

inflytandecaféerna. Interaktionen uppkom i den gruppgemensamhet som skapades mellan deltagarna på 

inflytandecaféerna, vilket är i enlighet med teorin om situerat lärande (Lave & Wenger; Stewart, 2012). 

Freire (1970) menade att medborgare behöver få möjlighet att synliggöra vilka frågor som är relevanta 

och viktiga för dem att diskutera. Studiens resultat visar att en direkt påverkan genererades både på individ- 

och organisationsnivå tack vare att personalen fick möjlighet att möta och lyssna på unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning om vilka förändringar de ansåg behövdes för ökat inflytande och ökad 

delaktighet. 

Det finns en risk att personalens mål och syfte med verksamheten anses vara den rätta och att det inte 

ges något utrymme för deltagarnas påverkan på den redan färdiga utformningen av inflytandecaféer och 

av ordinarie kommunala verksamheter. Det blir då risk för ett icke-deltagande, med trappstegen terapi och 

manipulation enligt Arnsteins Ladder of Citizen Participation.  

Information är ett första viktigt steg för att möjliggöra ett deltagande enligt Arnsteins Ladder of Citizen 

Participation (Arnstein, 1969). Här fungerade inflytandecaféerna som en bra informationskanal av vilka 

verksamheter som fanns tillgängliga inom kommunen. Inflytandecaféerna fungerade även som 

konsultation, då de kan fungera som en medborgardialog. Ett symboliskt deltagande uppnås genom 

metoden inflytandecaféer.  

Mer utmanande var trappsteget pacificering. Under inflytandecaféerna har de som har makten 

fortfarande rätt att avgöra om deltagarna på inflytandecaféerna anses ha rätt och om deras förslag är 

genomförbara. För att inflytandecaféerna ska uppnå steget pacificering i högre grad behöver 

inflytandecaféerna implementeras i den ordinarie organisationen så att frågor kan lyftas upprepande 

gånger.  
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Studiens resultat visar dock på att inflytandecaféerna ledde till en högre grad av inflytande och 

delaktighet där unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning fick möjlighet att göra sina röster 

hörda och påverka kommunen i en mer inkluderande riktning. Den pekar emellertid även på vikten av att 

personal ges möjlighet att reflektera över frågor om inflytande och delaktighet. 

Specialpedagogik i praktiken 

På inflytandecaféerna fanns flera bord där deltagarna kunde interagera (Folkesson, 2016). Precis som i 

World cafés (Steier et al., 2015) kunde deltagarna i studien röra sig mellan borden och på så sätt själva 

välja vilka frågor de ansåg var viktiga för dem att samtala om. Syftet var att möjliggöra möten mellan 

deltagarna och kommunens personal och skapa möjligheter till dialog.  

Studiens resultat visar att medforskarna var kunniga aktörer gällande de anpassningar av 

workshopstationerna som de ansåg att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning behöver. 

Medforskarna efterfrågade bättre anpassade aktiviteter i form av bildstöd och prototyper, och tydliga 

instruktioner och tydligt syfte med aktiviteten. Aktiviteter som de provat tidigare och var trygga i ville de 

prova igen. Medforskarna efterfrågade också att personalen skulle vara bättre på att interagera, samtala 

och förklara och därigenom ge ett bättre bemötande av unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning. 

I studiens resultat framkommer vikten av en tydligt formulerad avsikt med varje workshopstation och 

aktivitet. 

I aktiviteter som brev till politiker, ditt drömbibliotek och pärla ditt budskap fanns det en konkret fråga 

och ett samtal om inflytande och delaktighet och ett inlyssnande av de önskemål om aktiviteter som 

deltagarna kom med. Dessa workshopstationer tyckte medforskarna var bra. Genom medforskarnas 

återkoppling under fokusgruppsintervjun kom samtliga workshopstationer att vidareutvecklas och fokus 

kom i allt högre grad att ligga på att lyfta frågor om inflytande och delaktighet.  

Praktiska och logistiska utmaningar 

Att arrangera inflytandecaféer ställde stora krav på personella resurser, vilket kan innebära ett hinder för 

att genomföra inflytandecaféer i större skala.  

Det behöver finnas tid, ekonomiska resurser för workshopstationer, lämplig lokal, transporter, 

planeringstid och utbildning av personal. Utöver ekonomiska resurser behöver det finnas resurser i form 

av personal tillgänglig för att tillgodose de unika behoven som finns hos medforskare som har intellektuell 

funktionsnedsättning (St. John et al., 2018). Möjlighet till förändring gällde även genomförande och 

implementering av inflytandecaféer som metod i en kommun, och det var viktigt att det fanns utrymme att 

genomföra förändringar och anpassa verksamhet efter förändrade förutsättningar.  

I ett sådant här stort projekt behöver det finnas mandat att fatta praktiska och ekonomiska beslut. I denna 

studie blev lösningen att ledningen backade upp projektgruppens beslut för möjliggörandet av 

inflytandecaféer avseende tid, ekonomiska resurser, personella resurser och engagemang. 

Logistiska och tidsmässiga behov synliggjordes även hos besökarna, där olika behov uppstod beroende 

på vilken organisation besökarna kom från. Personal från skolor önskade en tidig tid för att besöka 

inflytandecaféerna, medan den dagliga verksamheten önskade en senare tid. Skolornas behov styrdes av 

när skollunchen serverades och den dagliga verksamhetens av vilken tid deltagarnas taxi ankom den 

dagliga verksamheten. Det var därmed viktigt att en bra samverkan och information till skolor och daglig 

verksamhet försiggick inflytandecaféerna. 

Sidoprojekt  

En av studiens specifika utmaningar var de olika sidoprojekt som uppstod. Under genomförandet av 

inflytandecaféer är det viktigt att vara uppmärksam på de sidoprojekt som kan uppstå.  

Projektgruppens medlemmar förändrades även något under resans gång. Personen som hade varit 

projektledare fick strax innan starten av det första inflytandecaféet en ny tjänst i en annan kommun vilket 

innebar att projektgruppen fick ett sidoprojekt vid sidan om det huvudsakliga uppdraget att genomföra 

inflytandecaféerna, nämligen att de själva fick leda projektgruppen. Resultatet av att projektgruppen själva 

fick vara projektledare innebar ökad arbetsbelastning för projektgruppen. Studiens resultat visar dock att 

sidoprojektet även hade positiv utkomst då projektgruppsdeltagarna uppgav att det även hade inneburit en 

ökad kunskapsutveckling och en stolthet över att ha klarat av att genomföra projektet med inflytandecaféer. 

På så sätt innebar deltagandet i forskningsstudien även ökad egenmakt för projektgruppen. 
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Det synliggjordes även sidoprojekt hos externa aktörer. En workshopstation och dess ledare tappade 

fokus på aktiviteten då ledarna hade sidoprojektet att samtala och diskutera med politikerna som var på 

plats. Det resulterade i att deltagarna inte kunde delta i workshopstationen. Samtidigt visar händelsen att 

det även hos andra medborgare, såsom externa workshopsledare, finns ett behov av att få träffa och samtala 

med politiker.  

En studiespecifik utmaning var att logistik och praktiska frågor tog mycket tid inför aktionerna i denna 

studie. Detta blev ett stort sidoprojekt både för projektgruppen och för mig. 

I kommande avsnitt beskrivs de studiespecifika utmaningarna som fanns under genomförandefasen vad 

gäller att forska tillsammans med unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning.  

Att forska tillsammans 

En specifik utmaning i relation till medforskarna var huruvida medforskarna skulle bli så trygga att de 

tordes uttrycka sina egna tankar och åsikter. Trygghet att uttrycka sina åsikter är en förutsättning för att 

medforskarna ska ges makt (Chalachanová et al., 2020; McDonald et al., 2013). Informella samtal som 

skedde före, under och efter inflytandecaféerna kom att bli viktiga för det gedigna datamaterialet som 

studien producerade i form av enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer. De informella samtalen tog 

oftast medforskarna initiativ till. Sådana initiativ kunde vara att de ringde mig för att småprata innan 

intervjuer och aktioner. De informella samtalen skedde även när vi stötte på varandra ute i samhället. 

Tryggheten som dessa informella samtal skapade mellan mig och medforskarna ser jag som en bidragande 

orsak till att medforskarna vågade uttrycka sina åsikter under enskilda intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer.  

Det blev tydligt att det var viktigt för medforskarnas deltagande att transportfrågor, matfrågor och stöd 

runt medforskarna var välfungerande under de dagar vi forskade tillsammans. Att forska tillsammans med 

unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning innebar att jag fick anta flera roller i relation till 

mina medforskare för att stödja dem i sociala och praktiska frågor. Studiens resultat belyser vikten av att 

forskaren behöver kunna gå utanför sin komfortzon och anpassa forskningen och aktionerna utifrån de 

situationer som uppkommer (Northway et al., 2015; Mc Callum & Nicolaides, 2015).  

Enskilda intervjuer med metoden samtalsmatta  

Då urvalet av inkomna svar i denna studie var dolt och respondenternas verbala och kognitiva förmågor 

var okända för mig innan första intervjun, behövdes en metod som kunde öppna upp till samtal på flera 

sätt utifrån de blivande medforskarnas förmågor. 

Talking Mats© metodmaterial (Talking Mats, 2022) användes som en grund till utformningen av en 

intervjuguide där samma material och frågor kunde användas till samtliga respondenter. Metoden 

samtalsmatta fungerade väl, men behövde anpassas utifrån studiens förutsättningar. De anpassningar som 

gjordes av metoden var att tre huvudmattor användes i stället för en samtalsmatta med submattor, samt att 

nya bilder skapades.  

Studiens resultat visar på svårigheter med att intervjua kring mer abstrakta frågor såsom inflytande, 

delaktighet och demokratiska processer. Det är komplexa frågor att diskutera. Studiens resultat visar dock 

att det är möjligt att prata och diskutera kring inflytande och delaktighet med unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning. Svårigheten med att ställa direkta frågor om inflytande och delaktighet 

löstes genom att de flesta svaren om medforskarnas upplevelser av inflytande och delaktighet kom när de 

pratade om mer konkreta frågor som upplevelser av att ha deltagit i olika aktiviteter.  

Medforskarna använde samtalsmattan och aktivitetskortet utifrån sina egna förutsättningar, vilket 

innebar att några pratade självmant utifrån aktivitetskorten medan andra medforskare behövde stödfrågor 

och stöd i att få bilden förklarad. Metoden samtalsmatta gav en möjlighet att utröna på vilken nivå 

följdfrågorna kunde läggas för att varje enskild medforskare skulle klara av att besvara dem utifrån sina 

förutsättningar. 

Vid den sista enskilda intervjun användes även samtalsmattan som en member reflections (Schwartz et 

al., 2019) där jag vid upprepande av frågorna kunde se om jag förstått medforskarna rätt eller om det var 

något som de inte ansåg att de fått ge uttryck för under forskningsstudien.  

Studiens resultat visar på att medforskarna uppskattade samtalsmattan och uttryckte en stolthet över att 

ha kunnat besvara alla frågor. Upplevd stolthet och känsla av kapabilitet är viktiga punkter då de kan leda 

till egenmakt och kunskap om möjlighet att påverka sin livssituation (Martin, 2006; Ryan & Deci, 2000; 

Wehmeyer & Webb, 2011). 
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Studiens resultat visar även på att metoden samtalsmatta kan användas som metod för intervjuer i 

forskningsstudier men att den kan behöva anpassas utifrån syftet för studien och intervjuerna.  

Metod för fokusgruppsintervju med medforskare 

Varje fokusgruppsintervju skedde i direkt anslutning till en aktion med inflytandecafé.  

Inför den första fokusgruppintervjun var medforskarna lite nervösa inför varandra. Det var därför viktigt 

att skapa en tillåtande miljö och ett samtalsklimat som var bekräftande och upplyftande. Ett sätt att skapa 

gemensamhet och trygghet var att ett sammanhang för småprat och informellt umgänge skapades. Detta 

skedde efter varje inflytandecafé då medforskarna bjöds på en lunchsmörgås innan fokusgruppsintervjun. 

Deltagarna i fokusgruppen behövde känna sig så pass trygga med varandra och med mig att de tordes 

uttrycka sina åsikter så att likheter och skillnader i den kollektiva levda erfarenheten kunde synliggöras 

(Chalachanová et al., 2020; Dahlin Ivanoff & Holmgren., 2017; Kitzinger, 1994, 1995; Lange, 2002; 

Logie, 2014). 

En fokusgruppsintervju bygger på samverkan mellan alla deltagare, där alla får och törs göra sin röst 

hörd. Därför var det viktigt att metoden var väl förberedd utifrån deltagarnas olika förmågor att kunna 

uttrycka sig (Brown, 2007).  

Studiens resultat visar att fokusgruppsintervjuerna kom att bli viktiga för metodutvecklingen av 

inflytandecaféerna. Medforskarna berättade självständigt och öppenhjärtigt om sina upplevelser av 

inflytandecaféer och vilka barriärer de upplevde i samhället. När medforskarna gav konkreta förslag på 

förändringar av bemötandet av personer som har intellektuell funktionsnedsättning och pedagogiska 

anpassningar som de ansåg behövdes, som att förklara bättre, att använda bildstöd, att det fanns ett tydligt 

syfte med workshopstationerna och att det visades vad som skulle utföras vid varje workshopsstation, 

resulterade deras kunskap och erfarenheter i att kommunens personal fick lära sig nya sätt att arbeta på.  

Studiens resultat visar att fokusgruppsintervjuer är genomförbart med unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning och att fokusgruppsintervjuer var viktiga för att de skulle ges möjlighet att påverka 

aktionernas (inflytandecaféernas) utformning. 

Utformningen av metoden för fokusgruppsintervjuer behöver anpassas utifrån studiens kontext. I denna 

studie blev bilder på workshopstationerna som visades upp på en Ipad ett viktigt diskussionsunderlag. Att 

använda sig av bilder i samband med intervjuer med personer som har intellektuell funktionsnedsättning 

är en vedertagen metod (Hollomotz, 2018). Detta bildstöd behövdes även för min egen del för att jag skulle 

komma ihåg att fråga om alla aktiviteter som hade skett under inflytandecaféets 10–12 workshopstationer.  

Under studiens genomförande av fokusgruppsintervjuer med medforskarna var det särskilt viktigt med 

en första överblick över vad medforskarna tyckte utifrån sina personliga upplevelser. Genom att använda 

bilder eller handtecken som svarshjälpmedel, möjliggjordes att alla medforskare oavsett verbal förmåga 

fick möjlighet att ha en egen åsikt. Bilderna och handtecknen hjälpte även för att se var medforskarna 

skilde sig åt i sina upplevelser av en workshopstation och dess aktiviteter. Som samtalsledare innebar det 

en utmaning att vara uppmärksam på att de som var mer verbala inte fick styra samtalet.  

Alla medforskares första spontana åsikt registrerades och därigenom kunde varje enskild medforskare 

bli bekräftad i att deras åsikt var intressant och viktig. Detta kom att bli viktigt inför den fortsatta intervjun.  

Fokusgruppsintervjun fortsatte sedan med att varje medforskare fick utveckla sina tankar och 

upplevelser med hjälp av följdfrågor.  

Medforskarna beskrev och diskuterade under fokusgruppsintervjun hur de hade upplevt de olika 

workshopstationerna. Dessa diskussioner utvecklades så att de även berörde de svårigheter som 

medforskarna upplevde i samhället. Trots att medforskarna hade olika upplevelser och förmågor att 

förklara visar studiens resultat på att de respekterade varandra och försökte hjälpa varandra genom att fylla 

i och utveckla resonemanget om det de upplevt. Det är genom att uppmärksamma och diskutera vilka 

åsiktsskillnader eller konflikter som finns i en fokusgrupp som åsikter klargörs (Kitzinger, 1994). Det var 

viktigt att direkt analysera och förhålla sig till medforskarnas olika språkliga förmåga för att underlätta 

kommunikationen mellan medforskarna och mig själv.  

Under fokusgruppsintervjuerna blev det tydligt att ett stöd för att hinna uppfatta och interagera är 

betydelsefullt för den som är fokusgruppsledare. De två gånger som vi var två personer (jag och min 

handledare) som kunde hjälpas åt att hålla reda på talordning och fånga upp medforskarnas interaktioner, 

gick det lättare än när jag själv skulle hinna uppfatta allt.  
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Avslutningsfasen 

Generella utmaningar i den avslutande fasen sker då forskningsstudien avslutas. Avslutningar handlar om 

att sakta ner och reflektera över vad som har uppnåtts. Avslutningsfasen handlar även om att relationen till 

gruppen inte kommer att fortsätta i sin nuvarande form (Mc Ardle, 2008).  

Studiens specifika utmaningar i avslutningsfasen handlade främst om hur den gemenskap vi 

tillsammans hade skapat under året med aktionsforskningsprocessen skulle avvecklas. Vår 

forskargemenskap skulle inte finnas längre även om några av medforskarna skulle ha fortsatt kontakt med 

varandra via sina dagliga verksamheter. Min och medforskarnas relation skulle inte helt avslutas, men i 

alla fall minska kraftigt. Vi hade blivit viktiga personer för varandra och behövde finna en väg att avsluta 

det vi haft och finna nya aktiviteter och gemenskaper. Jag var mån om att det skulle finnas andra personer 

som kunde träda in när min och medforskarnas samverkan avslutades.  

För att synliggöra ett avslut avtackades medforskarna officiellt i kommunhuset i samband med det sista 

inflytandecaféet. Avtackningen handlade också om att synliggöra vikten av medforskarnas insats i 

forskningsstudien.  

Som ett led i avslutningsfasen gjorde jag och medforskarna ett gemensamt besök till den nya 

fritidsverksamheten som uppkommit utifrån medforskarnas önskemål. Medforskarna hade under studiens 

gång uttryckt att de önskade en verksamhet där enbart personer som har funktionsnedsättning skulle ges 

möjlighet att få vara på fritidsgården. Denna önskan var något som kultur-, demokrati- och 

fritidsförvaltningen anammade och därefter möjliggjordes en anpassad verksamhet en kväll i veckan. 

Medforskarna hade under inflytandecaféerna träffat flera från personalen som skulle arbeta på 

verksamheten. En av projektgruppens medlemmar blev ansvarig för verksamheten. 

Jag och medforskarna gjorde sällskap till fritidsgårdsverksamheten för att medforskarna skulle hitta dit 

och känna sig trygga att besöka verksamheten de själva efterfrågat.  

En tid efter, vid den sista enskilda intervjun, blev slutligen var och en av medforskarna avtackade av 

mig personligen. Flera av medforskarna har jag sedan stött på i samhället där vi småpratat lite med 

varandra.  

Avslutande metoddiskussion 

Studien visar på att det finns utmaningar med att arbeta med frågor som rör inflytande och delaktighet i en 

kommunal organisation. Att arbeta med inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning var ovant och därigenom svårt för personalen att greppa. Studiens design innebar att 

många människor från olika verksamheter och bakgrunder skulle samverka med varandra i ett uppdrag de 

själva inte valt. Studiens resultat visar på vikten av att det finns en tydlig grupp som ansvarar för att leda 

projektet i rätt riktning. Ledarskap och tydligt uttalad strategi är viktigt för att implementera 

delaktighetsarbete i verksamheter. Projektgruppens arbete var av stor betydelse för att inflytandecaféerna 

skulle behålla nivån och formen men också för att de skulle utvecklas utifrån medforskarnas önskemål och 

tankar.  

Aktionsforskningens reflektionsfokus var betydelsefullt för att metoden inflytandecafé och 

forskningsstudiens design med fokus på inflytande och delaktighet skulle bibehållas och utvecklas i rätt 

riktning. Arbetet med metoder som gynnar inflytande och delaktighet utvecklades succesivt genom den 

gemensamma kunskapsutvecklingen som skedde under arbetet med inflytandecaféerna. Svårigheten för 

personalen att diskutera inflytande och delaktighet behöver tas i beaktande vid framtida studier och 

implementeringar av inflytandecaféer i kommunala organisationer. En lösning för att underlätta införandet 

av metoden inflytandecaféer kan vara att personalen ges en gemensam utbildning inför införandet. 
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Etiska ställningstaganden 

Avhandlingens design och genomförande har följt Vetenskapsrådets etiska krav (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskningsstudien etikprövades och godkändes av Etikprövningsmyndigheten i augusti 2017 

(diarienummer: 2017/1221–31/5). Syftet med de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är att säkerställa att ingen far illa under sin medverkan i 

forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 2017). 

Det var viktigt att vi kunde identifiera, förebygga och hantera de dilemman som uppkom under 

genomförandet av studien. För att olika grupper av människor ska kunna få sin röst hörd ställs det krav på 

att forskaren kan reflektera över frågor om etik, delaktighet, teori och metod samt anpassa 

forskningsstudien så att deltagarna ges möjlighet att på bästa sätt bli delaktiga (Herr & Anderson, 2015). 

När forskning sker tillsammans med unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ställs det höga 

etiska krav för att säkerställa att ingen medforskare far illa under deltagandet i studien. 

I den här studien blev det största etiska dilemmat synlighet. Detta dilemma var något som kom att bli 

centralt i studien, och något som vi behövde förhålla oss till genom hela forskningsprocessen, från 

etikansökningsperioden till slutet av avhandlingen. Medforskarnas önskan och rätten att få synas som 

medforskare kom att stå i kontrast till forskningsetiska principer som värnar anonymiteten. Det finns en 

risk att de högt ställda etiska kraven bidrar till att deltagare i forskningsstudien blir begränsade.  

Studiens resultat väcker frågan om i vilken grad unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

har möjlighet att bestämma över sin medverkan i de fall där de önskar att bli mer involverade i 

forskningsstudien än vad de etiska riktlinjerna påbjuder. 

Konfidentialitet 

Studiens resultat visar att medforskarna ville vara synliga och ville visa upp att de var med i 

forskningsstudien. Medforskarna tog egna initiativ till att synas i lokaltidningen. Medforskarna skapade 

även en film om inflytandecaféer med hjälp av fritidsgårdarna och daglig verksamhet, som offentliggjordes 

på Youtube. När forskare och medforskare som har intellektuell funktionsnedsättning strävar efter att dela 

på makt och kontroll utmanas synen på personer som har intellektuell funktionsnedsättning som sårbara 

(Brady & Franklin, 2019). 

Medforskarna har därmed varit synliga i kommunen men anonymiserats i forskningen. Detta skall då 

ses i relation till att information inte får tillgängliggöras för obehöriga parter. Intervjusvar och deltagande 

i forskningsstudie ska vara anonymiserade så att integriteten skyddas, och de uppgifter som insamlas om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla 

krav om konfidentialitet i enlighet med etiska riktlinjer och i enlighet med inlämnad etikansökan 

anonymiserades alla medforskare i datamaterialet och i framskrivande av resultat. Ingen enskild 

medforskare beskrivs då det finns risk för igenkänning. I avhandlingen står jag som författare, men 

avhandlingen hade inte gått att genomföra utan att medforskarna deltog. Detta ställningstagande står i 

kontrast till annan forskning där medforskarna synliggjorts som medförfattare (Flood et al., 2013; White 

& Morgan, 2012). 

Det kan verka självklart att personer som har intellektuell funktionsnedsättning ska bli skyddade från 

att fara illa under forskningsstudien. Själva deltagandet i sig och att göra sin röst hörd kan innebära en risk. 

Samtidigt innebär deltagandet att idéer delas, vilket gör att deltagandet är nödvändigt för att det ska finnas 

kontroll (Garcia-Iriarte et al., 2009). Att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning skyddas 

från deltagande i forskningsstudier innebär även det en risk. Risken består av att samhället och forskningen 

inte får tillgång till deras egna erfarenheter och upplevelser och att stigmatiseringen därigenom fortsätter.  

De etiska principerna innebär att de personer som deltar i forskning ska få information om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte och själva inneha rätten att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2017). Rätten att få bestämma över sin medverkan borde innebära att medforskarna även ska ha egenmakt 

över graden av synlighet. Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning och som har egenmakt 

och kapabilitet att bidra till att förändra sin egen livssituation bör få göra det utifrån sina önskemål om 

synlighet så att de också kan ges ära för sina insatser. 
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Doktorandrollen 

Min egen roll behöver diskuteras utifrån flera aspekter, då forskarrollen kom att visa sig vara ett flerdelat 

uppdrag. I början av studien innehade jag en tjänst som verksamhetsutvecklare i den kommun där jag 

genomförde forskningsstudien. Jag forskade inom den organisation som jag arbetade i, vilket innebar att 

jag hade en insiderposition. Samtidigt innebar doktorandrollen en outsiders position där jag kunde granska 

min egen organisation med forskningens och den akademiska världens blick (Herr & Anderson, 2015).  

Forskningsetiska överväganden handlar om att finna en rimlig balans mellan olika intressen som alla är 

legitima (Vetenskapsrådet, 2017). Min involvering i kommunen gjorde det utmanande att särskilja på mina 

roller som verksamhetsutvecklare och forskningsstuderande. Jag behövde därmed finna vägar för att 

forskningsstudien inte skulle gå hand i hand med den kommunala organisationens förväntningar utan i 

stället fungera som ett fristående forskningsprojekt. Det blev viktigt att vara tydlig med vad jag kunde göra 

i vilken roll. Ett sådant exempel var att jag inte ville ta på mig projektledarrollen när den ordinarie 

projektledaren slutade, för att inte blanda min kommunala yrkesroll med min roll i forskningsstudien. Jag 

fick även frågan att skriva kommunens utvärdering av genomförandet av inflytandecaféerna, vilket jag 

avsade mig då utvärderingen skulle bli partisk. Min kommundoktorandsroll innebar såtillvida utmaningar 

med att särskilja arbetsuppgifter ifrån varandra. 

En annan utmaning var att jag behövde vara etiskt korrekt och inte ge mer information till de kommunala 

kollegorna än vad medforskarna hade gett mig tillåtelse till att framföra. Men rollen som 

kommundoktorand innebar även att jag hade en anställning i kommunen och ett brett kontaktnät där, samt 

att jag gavs de ekonomiska förutsättningar som krävdes för att forskningsstudien skulle kunna genomföras 

i den omfattning som den gjorde. 

Etik i gemenskap 

Fyra av medforskarna hade jag tidigare stött på i min yrkesutövning, men tre var nya bekantskaper för mig. 

Dessa tre sa dock att de hade hört talas om mig och visste var jag hade arbetat tidigare, och de hade även 

kamrater som kände mig. Igenkänningen var troligen en viktig del i att medforskarna vågade anmäla sig 

till deltagandet i forskningsstudien. Det visar på kraften av svaga sociala band (Ineland et al., 2019; 

Ringsby Jansson, 2002), men också vikten av att ha kunskap och information om vem det är som du ska 

samarbeta med. Om jag hade varit helt okänd är risken att inga anmälningar för deltagande hade inkommit. 

Därmed hade jag som person en påverkan på studiens urvalsförfarande som kan göra urvalsförfarandet 

svårreplikerbart. 

I litteraturgenomgången av inkluderande forskning av Jones et al. (2020) påtalas det att det finns en risk 

att forskare överskattar graden av inkludering och att medforskare enbart fungerar som rådgivare. Att 

forska tillsammans med unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning innebär att gränser för 

integritet och makt kan behöva förskjutas och utmanas, och etiska dilemman behöver diskuteras löpande 

under processens gång (Northway, 2000; Northway et al., 2015). Trots att jag eftersträvade att 

medforskarna inte skulle vara i beroendeställning till mig uppstod det situationer där medforskarna var 

beroende av mig. Beroendet visade sig genom att medforskarna hade behov som jag behövde hjälpa dem 

att tillgodose. Men beroendet har varit dubbelsidigt – jag var också beroende av dem. Om medforskarna 

inte hade tagit del i studien så helhjärtat som de gjorde hade jag inte haft möjligheten att samla in alla data 

till studien. Under genomförandefasen var hierarkin stundtals omkastad. Under forskningsstudiens gång 

har medforskarna varit de som har utbildat mig och kommunens personal i vilka frågor som har varit 

viktiga för medforskarna. Woelders et al. (2015) påtalar att en ständig reflektion över processen att arbeta 

tillsammans och en medvetenhet om ens egna och medforskarnas unika perspektiv och begränsningar kan 

möjliggöra att makten fördelas mellan forskare och medforskare.  

Under året som vi arbetade tillsammans försökte jag att vara vaksam på medforskarnas beteende och 

leta efter tecken på missnöjdhet, och jag var beredd på att någon medforskare kanske inte ville fortsätta 

deltagandet. Det kom dock att visa sig att alla medforskare skulle delta vid alla träffar. De deltog i varje 

enskilt moment under hela året, vilket tyder på att medforskarna ansåg deltagandet i forskningsstudien som 

viktigt och betydelsefullt för dem. Relationen som byggdes upp mellan mig och medforskarna innebar att 

vi skapade en gemensam trygghet där medforskarna kände sig betydelsefulla.  

Utan medforskarnas engagemang i forskningsstudien och deras insikter, kunskap och erfarenhet av hur 

metoden inflytandecafé skulle utformas hade inte studien kunnat genomföras. Såtillvida var vi kollegor 

(Cornwall & Jewkes, 1995) och uppnådde det Arnstein benämner som partnerskap (Arnstein, 1969).  
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Under den avslutande fasen förändrades de etiska dilemmana. Ett skifte uppstod från att det skulle 

säkerställas att medforskarna hade vetskap om rätten att avbryta studien till att studien skulle avslutas på 

ett etiskt bra sätt där medforskarna upplevde att de hade kontroll och makt att påverka avslutet av 

forskningsstudien och de relationer vi byggt till varandra och till kommunens personal. Deltagandet i 

forskningsstudien blev en brygga till nya sociala relationer och aktiviteter. Succesivt kunde min relation 

till medforskarna fasas ut och personal i kommunen kunde ta vid efter forskningsstudiens avslut.  

Studiens omfång och tidsåtgång (sex år) fick påverkan på medforskarnas deltagande i studiens 

slutskede. Medforskarna fick inte möjlighet att validera studiens slutresultat. Att sammankalla 

medforskarna fyra år efter avslutad aktionsforskningsprocess var både praktiskt och etiskt svårt. 

Medforskarna hade gått vidare i sina liv och det kändes inte etiskt korrekt att samla dem och åter knyta 

dem till mig och forskningsprojektet för att diskutera och återigen validera studiens resultat. Vi kan nog 

alla känna igen oss i svårigheten att komma ihåg vad som sagts och gjorts efter ett långt tidsuppehåll. Den 

förväntade insatsen måste ibland ställas i relation till förväntad utkomst. 

Studiens resultat visar att det med de etiska principerna som ram går att finna vägar för att unga vuxna 

som har intellektuell funktionsnedsättning ska göras delaktiga och för att integriteten ska upprätthållas 

utifrån deltagarnas egna önskningar.  
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Studiens styrkor och begränsningar 

Studiens datainsamlingsmetoder gav oss information som kunde besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens flexibla förhållningssätt till metoder och nivåanpassningen av frågor var viktiga 

för datainsamlingen. Medforskarna var experter på sina liv och innehade därmed vad Herr och Anderson 

(2015) benämner som insiderposition. Genom att medforskarna upplevde att de kunde besvara frågorna 

och att frågorna var på rätt nivå blev datainsamlingen omfångsrik.  

Ett hot mot studiens trovärdighet kan vara att medforskarna inte har getts möjlighet att inkomma med 

sina tankar och åsikter om resultatet i slutskedet av avhandlingsarbetet. Här fick studiens omfång och 

tidsåtgång (sex år) påverkan på deltagandet i studiens slutskede. Att sammankalla medforskarna fyra år 

efter avslutat aktionsforskningsprocess var praktiskt och etiskt svårt. 

En begränsning av studien var att jag som person sedan tidigare var igenkänd av unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning. Medforskarna beskrev att de antingen träffat mig i mina tidigare 

yrkesroller eller att de hade hört talas om mig genom sina vänner. Detta gör att studien inte till fullo är 

replikerbar. Samtidigt var kontaktnätet viktigt och bidrog till intresse att vara med i forskningsstudien, och 

kontaktnätet var även av vikt för att få åtkomst till grindvakter såsom personal på skolor och inom dagliga 

verksamheter. 

En annan begränsning i studien var att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning men som 

inte hade någon LSS-insats inte fick någon inbjudan till deltagande i forskningsstudien. Anledningen var 

att personer som har intellektuell funktionsnedsättning men som inte hade någon LSS-insats inte var 

registrerade i något register och de blev därmed okända. Vi kan inte heller med säkerhet säga att alla unga 

vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning och som hade en LSS-insats fick informationen om 

deltagandet i forskningsstudien. Den kan ha hamnat på avvägar, att gode män eller anhöriga valde bort 

deltagandet i deras namn. Medforskarna själva påtalar att information som berör dem ofta går via gode 

män eller personal och sällan direkt till dem själva. I framtida studier skulle eventuella kompletteringar 

kunna göras genom exempelvis annonsering i sociala medier eller lokaltidning. 

Genom studiens utförliga genomgång av förförståelse, urval, datainsamlingsmetoder, genomförande av 

aktionsforskningsprocessen och analys av datamaterial stärks trovärdigheten och tillförlitligheten. Det 

fanns en samstämmighet i utfallet mellan olika delar i aktionsforskningsstudiens olika datainsamlingar, där 

samma fenomen såsom svårigheter för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning att delta i 

kommunala fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter påvisades. Detta resultat stärks även av tidigare 

forskning, vilket visar på tillförlitlighet och att studiens resultat är reproducerbart. Eventuell bias i 

tolkningen av datamaterial har minimerats genom triangulering av datamaterialet. Trovärdigheten har 

säkerställts genom triangulering samt att nyckelord och ämnen som synliggjorts har stämts av med 

medforskarna under aktionsforskningsprocessen. 
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Slutsatser 

Avhandlingens centrala resultat är att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning upplever ett 

utanförskap i samhället och inte ser sig som delaktiga och inkluderade i fritids-, kultur- och 

demokratiaktiviteter på lika villkor som andra medborgare. Unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning beskriver att de upplever svårigheter med att få inflytande som samhällsmedborgare. 

De beskriver även en upplevelse av ett utanförskap i samhället och att den personliga friheten är begränsad 

för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Att medforskarna beskriver svårigheter med att 

ta del i samhällslivet kan visa på att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning fortsatt blir 

utsatta för förtryck. 

Resultatet i avhandlingen tyder på att ett skifte behöver ske. Fokus behöver flyttas från bristande 

kunskap och förmågor hos unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning, till ett åtgärdande av 

omgivningens kunskapsbrister och normativa föreställningar. Unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning bör ses som en resurs under genomförandet av specialpedagogiska anpassningar och 

tillgängliggörandet av samhällets sociala arenor. En slutsats som kan dras av studien är att egenmakt och 

kapabilitet att påverka samhället kan skapas om unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

synliggörs och börjar ses som en resurs, och därigenom kan de ges möjligheten att ta plats som 

samhällsmedborgare och förvärva medborgarskap.  

Avhandlingens resultat visar på att den livslånga lärandevägen behöver vara mer flexibel och anpassad 

utifrån medborgarens kapabilitet och önskemål. Utifrån teorin om situerat lärande är kunskap och lärandet 

något vi får just genom socialt samspel. Samverkan i genomförandet av aktionen inflytandecafé blev en 

lärprocess för alla inblandade. Genom att alla aktörer på inflytandecaféerna möttes och delade sina 

kunskaper och erfarenheter uppstod ett gemensamt lärande, vilket ledde till att unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning fick ta plats som samhällsmedborgare.  

Genom unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättnings eget engagemang kan de verka för en 

förändring för sig själva och för sina kamrater (Freire, 1976; Herr & Anderson, 2015). Avhandlingen visar 

att det är möjligt att skapa möjligheter för att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ska 

kunna använda sitt samhällsengagemang för att påverka lokalsamhället.  

Avhandlingens konkluderande slutsats är att det krävs att samhällssystemets normer och 

kategoriseringar utmanas för att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ska kunna förvärva 

medborgarskap och tillträde till samhällets sociala arenor. Lagstiftning avseende medborgares rättigheter 

behöver ställa krav på att medborgarskap gäller alla medborgare. Utöver lagstiftning behöver 

implementeringen av lagar och policydokument i samhällets samtliga arenor genomföras. Först därigenom 

kan rådande normer förändras i en mer inkluderande inriktning där unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning ges medborgarskap och delaktighet i samhällets sociala arenor och demokratiska 

processer. 
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Implikationer 

Praktiska implikationer 

Studiens resultat visar att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning kan göra sin röst hörd i 

frågor som rör inflytande och delaktighet och bör ses som en tillgång vid pedagogiska anpassningar av 

verksamhet.  

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning kan medverka som medforskare om rätt 

anpassningar görs.  

Metoden samtalsmatta går att använda som en metod för intervjuer, men anpassningar av metoden 

behöver göras utifrån studiens design. 

För att möjliggöra inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

i fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter behöver personalen ges kunskap om rådande normer, 

intellektuell funktionsnedsättning och hur anpassning av aktiviteter kan ske.  

Metoden inflytandecafé kan bidra till ett ökat inflytande och en ökad delaktighet i kommunala 

aktiviteter för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning.  

Alla kommunala organisationer ser olika ut, vilket innebär att deltagarbaserade aktionsforskningsstudier 

och metoden inflytandecafé behöver anpassas utifrån sin lokala kontext. Såtillvida är studien inte direkt 

replikerbar, men den skulle kunna replikeras med anpassningar.  

Teoretiska implikationer 

Deltagarbaserad aktionsforskning och dess reflektiva process tillsammans med medforskare som har 

intellektuell funktionsnedsättning, möjliggör förändringsprocesser hos individen och i den kommunala 

organisationen. 

I teorin om medborgarskap synliggörs att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

fortfarande är diskriminerade i samhället. Teorin om medborgarskap synliggör vikten av att unga vuxna 

som har intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att vara aktiva värdiga agenter i sina liv och i 

samhället för att ges medborgarskap på lika villkor.  

Utifrån kapabilitetsteorin kan kapabiliteten hos unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

tillvaratas bättre. Om unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ses som en resurs i samhället 

kan samhällets normer förändras till ett mer inkluderande samhälle. 

Teorin om delaktighet visar på vikten av att delaktighet för unga vuxna aktivt diskuteras för att de 

faktorer som möjliggör eller förhindrar delaktighet i samhällets sociala arenor ska kunna upptäckas. 

I teorin om situerat lärande synliggörs vikten av att personer som har och som inte har intellektuell 

funktionsnedsättning ges möjlighet att mötas. Genom skapandet av gemensamma praktikgemenskaper kan 

normer förändras och samhällets sociala arenor tillgängliggöras. 

Fortsatt forskning 

Inför framtida forskning finns det vissa områden där fler studier skulle behöva göras: 

• Fler studier behöver ske utifrån teorin om situerat lärande där unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning ges möjlighet att utbilda personal i bemötande och anpassning.  

• Vidare forskning behöver ske om grindvakters kunskap om och syn på sitt uppdrag som 

möjliggörare av fritidsaktiviteter och demokratiskt deltagande.  

• Djupare kunskapsutveckling av metoder för ökat inflytande för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning behövs. 
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• Svårigheten att diskutera inflytande och delaktighet behöver inför framtida forskningsstudier och 

implementeringar av inflytandecaféer i kommunala organisationer tas i beaktande.  

• Medforskarnas roll utifrån ett etiskt perspektiv behöver studeras: Hur kan medforskarna 

synliggöras i en svensk forskningskontext?  
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Summary 

Title: "Influence and participation of young adults who have an intellectual disability, in the local 

community's social arenas and democratic processes."  

 

Introduction and background 

To achieve citizenship, all citizens need to be able to make their voices heard. 

Policy and practice in the welfare society stress that all citizens should be included, but in reality, young 

adults who have intellectual disabilities are often excluded. Much of the influence and participation in 

society takes place during free time, which is spent on evenings and weekends. For example, participation 

in municipal citizen dialogues, association activities, and in general elections takes place during free time.  

At the same time, people who have intellectual disability report difficulties in being able to take part in 

activities that take place during their free time (Lengheden et al., 2015; Stebbins, 1982).  

The dissertation aims to contribute to making visible the need for special educational knowledge outside 

the world of school as a step to increase inclusion and participation in all social arenas of society, including 

the social arenas that are connected to free time. Special education and its practice are created precisely in 

the interaction between individuals and the surrounding society (Nilholm et al., 2007). 

 

Aim 

The overall aim of the thesis was to study how young adults who have intellectual disability acquired 

citizenship. The specific aims were also to study how young adults who have intellectual disability 

experienced influence and participation in a municipality's leisure activities, cultural activities, and 

democratic processes. 

Theories 

The overall theoretical point of departure is theories of citizenship, which highlight the complexity of 

citizenship and its opportunities and challenges. 

For young adults who have intellectual disability to be able to hold citizenship, moral and ethical 

discussions need to be held regarding the attitudes and expectations that other citizens in a society have 

towards young adults who have intellectual disability. The theoretical perspective normalization theory is 

highlighted to make visible the impact of normality norms on social participation for young adults who 

have intellectual disability.  

The theoretical perspective on the capability approach deals with the quality of life and the individual's 

right to well-being in the welfare economy and the norms of the majority society. Empowerment, a 

conceptual description of the concepts of empowerment and self-determination and what it means to have 

empowerment, is provided.  

Other theories in the dissertation deal with participation and learning. The theory Arnstein's Ladder of 

Citizen Participation is used to highlight how participation in society can be shaped and what steps need 

to be taken for citizens to participate in society. The theory of situated learning is used to analyze the 

learning and knowledge development that took place during the year of data collection.  

 

Method 

The study was conducted as participatory action research by seven co-researchers, all of whom were young 

adults who have intellectual disability. 

The study was designed in such a way that the co-researchers' voices would be heard and that the co-

researchers would be allowed to influence the design of the action, the influence café. The Action Influence 

Café was organized as a meeting place on three occasions. Each Influence Café contained several 

workshops where young people and young adults who had intellectual disability could express their views 

on culture, democracy, and leisure. The Influence cafés were attended by young people and young adults 

from special schools and daily activity centres, as well as staff, officials, and politicians.  
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To support dialogues with the co-researchers, the method Talking Mats was used during the individual 

interviews, while during the focus group interviews, photographs were used.  

Participants 

Participants in the research were co-researchers and a project group. Co-researchers were seven young 

adults aged between 16 to 30 years of age who have ID.  

The project group constituted of five staff from the municipal organization. Also parts of the 

management in the municipality participated.  

Data collection and data analysis 

The empirical data was collected in one Swedish municipality. The co-researchers took part in two single 

interviews, three focus group interviews, and three actions. The staff from the municipality took part in a 

focus group interview. The management in the municipality answered a survey. Field notes were taken in 

close relation to the implementation of the action research process.  

All data were analyzed using thematic analysis. To process data and gain insight into data, the data 

material was coded with Nvivo.  

Result 

The results showed that young adults who have intellectual disability experienced exclusion in culture, 

democracy, and leisure activities. The results showed that young adults who have intellectual disability 

had difficulties being able to participate and to be able to get influence as citizens. When staff from a 

municipality were given a method and the opportunity to reflect on involving young adults who have 

intellectual disability in decision making, a change in their attitudes towards a more inclusive direction 

were be achieved.  

Conversely, when young adults who had intellectual disability were allowed to express their thoughts, 

they experienced a sense of impact on the organization of a municipality's culture, leisure, and democracy 

activities. Together, the staff and young adults who have intellectual disability created change in society 

and took it in a more inclusive direction for all citizens. 

 

Conclusions  

The results in the thesis indicate that a shift needs to take place. The focus needs to be shifted from the 

lack of knowledge and abilities of young adults who have intellectual disability, to a remedy for the 

knowledge deficits and normative beliefs of those around them.  

Young adults who have intellectual disability should be seen as a resource during the implementation 

of special educational adaptations and the making available of society's social arenas.  

A conclusion that can be drawn from the study is that empowerment and the ability to influence society 

can be created if young adults who have intellectual disability are made visible and begin to be seen as a 

resource; and thereby they can be allowed to take their place as citizens of society and acquire citizenship. 

 

Implications 

Young adults who have intellectual disability can participate as co-researchers if the right adaptations are 

made.  

The Talking Mats method can be used as a method for interviews, but adaptations of the method need 

to be made based on the design of the study. To enable influence and participation for young adults who 

have intellectual disability in leisure, cultural, and democracy activities, staff need to be given knowledge 

about prevailing norms, intellectual disabilities, and how an adaptation of activities can take place.  

The Influence Café method can contribute to increased influence and increased participation in 

municipal activities for young adults who have intellectual disability. 

Future research  

More studies need to be based on the theory of situated learning where young adults who have intellectual 

disability get the opportunity to cooperate with staff in focus on adaptation and knowledge building. 

Further research needs to take place on gatekeepers' knowledge of, and view of, their mission as enablers 

of leisure activities and democratic participation. 
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Bilaga 1. Beskrivning av användning av bilder i intervjuer. 

Djur/4H-gård  

 

  
 

(Medforskare 2) 

I: Här är en bild på djur och 4H-gård 

R:(Skrattar glatt) 

I: Vad tycker du om djur? 

R: Jag älskar en, faktiskt djur, det är kor, faktiskt 

I: Kor, tycker du om kor? 

R: Ja, jag älskar kor 

I: Vart träffar du kor? 

R: I bondgård /…/ 

Nycirkus  

 

  
  

(Medforskare 1) 

I: Det här är en bild på nycirkus, har du provat det? 

R: Det har jag aldrig hört  

I: Du har aldrig hört det, men det finns, kulturskolan har nycirkus, det är 

ganska populärt man får träna å gå på lina å hänga i såna där, jag kallar 

det för gardiner men det heter det ju inte (Skratt) jag vet inte om du har sett 

det att det hänger långa tygstycken som man kan klättra i och hänga i. 

R: Det som jag tänker på när jag ser att dom gör så, sett på TV tänker på 

som det var förr när det var strippare som hade sådär ofta. Det är det som 

jag kan se framför mig (…) nä, det har jag inte varit så intresserad av, jag 

har testat i skolan i högstadiet med såna där och med såna dära tallrikar. 

(åsyftar tallrikar som balanseras på en pinne) 

I: Ja just det, det är också nycirkus 

R: Nä, det är inte min grej, bollsport har alltid varit så /…/ 

Rösta 

 

 

   

 

(Medforskare 1) 

I: Har du röstat nån gång? 

R: Ja det har jag, det var sossarna för två år sedan 

I: Hur var det då? 

R: Känns lite konstigt att stå i en gammal skolbänk å så bara så hära, 

jaha!/…/ 

(Medforskare 4)  

/…/ I: Vet du hur man gör? 

R: Ja, jag har läst igenom och grejer 

I: Du har läst igenom  

R: Det är så här (ohörbart) lappar med två olika, en stoppar man ner där, 

en stoppar man ner där,  

I: Mm 

R: Det känner till!/…/ 

Bli tillfrågad 

 

 

(Medforskare 3) (intervjusekvensen har föregåtts av en förklaring av vad 

begreppet bli tillfrågad kan innebära) 

/…/I: Är det bra eller dåligt (att bli tillfrågad) är egentligen frågan? 

R: Jo men det är ju, men det är ju vi är ju också människor, men att det är 

väl bra om fler får upp ögonen för oss. 

I: Mm 

R: Säger man så? 

I: Jo men det kan man väl säga 
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 R: Eller hur!(…) mm jo, men det låter bra, jo men om man har, som jag 

och så nä tyvärr du får inte jobba här, okey, ja tack, mmm, jo men det är bra, 

om de öppnar ögonen för mera, för rullstolsbundna och hela alltet, ja 

I: Ja, att det blir lite mer tillgängligt? 

R: Ja om man inte kan så, ja men låt dem ändå jobba, de kan ju inte bara 

sitta hemma och vad ska jag göra nu då? Ska jag ringa…nej just de ja de 

jobbar ju. Det känns ju lite...mera öppna ögon för mer för rullstolsbundna 

och funktionsnedsatta, tycker jag! Annars så kan man ju lika gärna, ja, jag 

vet inte 

I: Tycker du det är bra att fråga funktionsnedsatta själva? Alltså Till 

exempel att jag kommer och frågar dig istället för att jag frågar din mamma. 

R: Ja, det med, men om mamma eller pappa eller vem det nu är som är 

med så kan de vara med men att till exempel Mc Donalds kan vi säga eller ja 

nån butik eller affär får upp ögonen mer för oss, det blir nog lite roligare tror 

jag, åh annars bara nej du sitter i rullstol du kan inte 

I: Så du menar att det skulle finnas mer jobb som är tillgängliga? 

R: Ja, det är ju det som är det roliga, bara å vi söker nytt jobb, 

nyanställda, å men ja, gör, det finns ju miljontals reklam, ja nu, det var ju 

som, ja det var ju länge sedan jag såg det, vi behöver tjugo tusen nya 

anställda bara för att köra taxi, ja men bra, anställ några då (ha! krystat 

skratt) eller ja, så annars kommer vi ju ingen vart (…) för vi kan ju mer än 

vad vi ser ut att kunna /…/ 
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Bilaga 2. Lista över inflytandecaféernas workshopstationer och aktiviteter 

 

Lista över workshops vid Aktion 1 – tema: fritid 

 

• Gör pins med ditt budskap. 

• Pärla åsiktsarmband: Gör ett armband med bokstavspärlor. 

• Åsiktsträd: Rita och/eller skriv på ett gemensamt pappersträd. Vad vill du göra på din fritid? 

• Klä ut dig och bli fotograferad. 

• Spela brädspel och diskutera fritid. 

• Wii Bowling. 

• Karaoke: Sjung fram ditt budskap. 

• Musikverkstad: Prova att spela trummor. 

• Min fritid idag. SWAT-analys: bra saker, dåliga saker, jag önskar, jag är rädd för (med text och 

bilder).  

• Greenscreen: ”Om jag fick bestämma skulle jag…”. 

• Tävling – stapla muggar. Samtal om vad jag vill göra på min fritid. Extern arrangör: 

ungdomsförening.  

• Café: gratis smörgås, kaffe och festis. 

• Rösta på en fritidsaktivitet. Extern arrangör: Studieförbund 

 

Lista över workshops vid Aktion 2 – tema: kultur 

 

• Gör pins med ditt budskap. 

• Pärla åsiktsarmband. 

• Audition: Sjung fram ditt budskap. Få information om och anmäl dig till Funkisfestivalen. 

• Min fritid idag. SWAT-analys: bra saker, dåliga saker, jag önskar, jag är rädd för (med text och 

bilder). 

• Greenscreen: ”Om jag fick bestämma skulle jag…”. 

• Café: gratis smörgås, kaffe och festis. 

• Gör en skulptur av böcker. 

• Gå en konstvandring runt kommunhuset. 

• Gör ditt eget drömbibliotek. 

• Lugna hörnan: Lyssna på en bok. 

• Drama: Träffa dramapedagogen. 

• Sminkhörna. Extern arrangör: Studieförbund. 

 

Lista över workshops vid Aktion 3 – tema: demokrati 

 

• Brev till politiker: Med hjälp av bilder och text skrevs ett gemensamt brev som överlämnades till 

politikerna.  

• Greenscreen: ”Om jag var statsminister skulle jag bestämma…”. 

• Rösta: Prova att rösta med valurna och skärm. 

• Karaoke/audition: Sjung fram ditt budskap. Information om kulturskolans verksamhet och 

anmälan till Funkisfestivalen.  

• Verkstadsklubb. Extern arrangör: Studieförbund 1. 

• Mitt hem: Rita hur du vill bo. Extern arrangör: Intresseorganisation. 

• Prova att rösta på glasspartier. Extern arrangör: Studieförbund 2 (och en riksdagspolitiker 

närvarar). 

• Politikerpussel: Para ihop partisymbol med politiker. 

• Musik/Funkisfestival. 

• Pins. 

• Pärla åsiktsarmband. 

• Demokratihörna: Film om demokrati. 

• Mentimeterstation: Digitalt quiz med frågor på temat demokrati. 
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• Café: gratis festis, kaffe och frukt. 
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Bilaga 3. Intervjuguide för projektgruppen 

 

Inledning:  

 

Ni har deltagit i en forskningsprocess som har bestått av:  

1) studiebesök och planering av inflytandecafé 

2) genomförande av 1:a inflytandecaféet 

3) reflektion och planering  

4) genomförande av 2:a inflytandecaféet 

5) reflektion och planering 

6) genomförande av 3:e inflytandecaféet 

7) reflektion och avslut.  

 

Era erfarenheter av att ha deltagit i forskningsprocessen är viktiga och jag hoppas att ni vill delge mig 

(Jenny) både positiva och negativa erfarenheter. Fokusgruppssamtalet kommer att beröra frågor om era 

personliga upplevelser av deltagandet i forskningsstudien, era tankar om era kollegors och chefers 

upplevelser samt frågor om hur ni tror att KDF-förvaltningen har påverkats.  

 

Frågor till projektgruppen: 

 

Fråga 1.  

 

Ni har varit en projektgrupp bestående av personer från enheterna Kultur-, demokrati- och fritid. Hur har 

du upplevt det? Vad har det inneburit? 

 

Om du ser till dig själv som person: 

• Beskriv vilka erfarenheter du har fått genom att delta i arbetet med inflytandecaféer. 

• Beskriv vilka svårigheter du har stött på i arbetet med inflytandecaféer. 

• Beskriv vilka kunskaper du har fått genom att delta i arbetet med inflytandecaféer. 

• Beskriv vilka kunskaper du skulle behöva/skulle ha behövt ha. 

• Beskriv hur du har upplevt att möta personer som har intellektuell funktionsnedsättning.  

• Hur har din syn på personer som har intellektuell funktionsnedsättning påverkats eller förändrats 

under arbetet med inflytandecafé?  

• Hur har din vilja att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning påverkats eller 

förändrats under arbetet med inflytandecafé? 

 

Fråga 2. 

 

Om du ser på dina ordinarie arbetsuppgifter: 

• Hur har arbetet med inflytandecafé påverkat dina arbetsuppgifter? 

 

Fråga 3. 

 

Om du ser på din enhet: 

• Hur tycker du att arbetet med inflytandecafé har påverkat dina kollegor och chefer? 

• Vilken ny kunskap har skapats i era verksamheter, hos era kollegor och chefer?  

• Hur har era kollegors vilja att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning 

påverkats/förändrats under arbetet med inflytandecafé? 

• Hur har era kollegors vilja att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning 

påverkats/förändrats under arbetet med inflytandecafé? 

 

Fråga 4. 

  

Om du ser på kultur-, demokrati och fritidsförvaltningen (KDF):  
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• Hur skulle du beskriva att inflytandecafé har påverkat KDF-förvaltningen? 

• Hur har chefernas inställning till att skapa verksamheter för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning påverkats under arbetet med inflytandecafé? 

• Om du ser på metoden inflytandecafé: Hur användbar är den? Är det en metod som kan 

implementeras (införas) som ordinarie verksamhet? Hur ofta skulle det kunna genomföras? Vad 

anser ni krävs av personal och organisation för eventuell implementering?  

 

Fråga 5. 

 

Om du skulle få frågan från en annan kommun som avser att börja jobba med metoden inflytandecafé: 

Vilka råd skulle du ge dem? 

 

Fråga 6.  

 

En sista fråga:  

Är det något annat som du vill lyfta fram?  

 

Stort tack för er medverkan!  

  



125 

 

 

Bilaga 4. Enkät till ledningen 

 

Vad tycker du om metoden inflytandecafé? 

Vad skulle du föreslå för förbättringar? 

Vilka råd skulle du ge andra kommuner som vill börja använda metoden inflytandecafé? 

Inflytande och delaktighet: Anser du att metoden inflytandecafé bidrar till ökat inflytande och 

delaktighet för ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i den kommunala 

organisationen? 

Inflytande och delaktighet  

Har du märkt av några förändringar i attityder hos din personal i att vilja möta personer med 

intellektuell funktionsnedsättning? 

Har du märkt av några förändringar i attityder hos din personal i att vilja möta personer med 

intellektuell funktionsnedsättning? 

Har arbetet med inflytandecaféer påverkat den ordinarie verksamheten?  

Har det skapats några nya verksamheter i din enhet som riktar sig till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning? 

Har metoden inflytandecafé haft någon kunskapshöjande insats för personalen inom organisationen? 

Hur många timmar uppskattar du att din enhet har lagt ner på arbetet med genomförandet av de tre 

inflytandecaféerna under 2018? Kommentar om arbetsbelastningen 

En projektgrupp bestående av personer från Kultur, demokrati- och fritid har arbetat med 

inflytandecaféerna. Vilka utmaningar och möjligheter har detta samarbete över enheter inneburit? 

Om du ser på metoden inflytandecafé: Är det en metod som kan implementeras som ordinarie 

verksamhet? Varför/varför inte? 

Övriga kommentarer 
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Bilaga 5. Informationsbrev 
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Bilaga 6. Lättläst informationsbrev och samtyckesblankett  
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Bilaga 7. Lättläst avhandling 

 

 

Titel: 

 

Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning − i lokalsamhällets 

sociala arenor och demokratiska processer.  

 

 

Vi som har gjort avhandlingen är: 

 

Doktorand: Jenny Rosendahl 

Medforskare:  

  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Ordlista:  

 

Medborgare: Alla människor som bor i Sverige och din 

kommun. 

 

Sociala arenor: Där du träffar andra människor. 

 

Delaktighet: Du ska kunna vara med i samhället och i alla 

aktiviteter.  

 

Inflytande: Att du få vara med och påverka och säga vad 

du tycker. 

 

Demokrati: Alla människor är lika mycket värda. 

 

Demokratiska processer: Aktiviteter där du får vara 

med och säga vad du tycker. 

Deltagarbaserad aktionsforskning: Tillsammans 

tillsätter vi en aktion och ser vad som händer. Vår aktion 

var inflytandecaféer.  
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Syfte – Vi ville att: 

 

• unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning skulle få säga hur de tycker 

att de kan vara med i aktiviteter och i demokratiska 

processer  

 

• unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning skulle få göra sina röster 

hörda. 

 

 

 

Bakgrund: Varför?  

 

Det kan vara svårt för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning att göra sin röst hörd i frågor som 

rör dem.  

 

Kommunen behövde hjälp att skapa bra fritid, kultur och 

demokratiska verksamheter för personer som har 

intellektuella funktionsnedsättningar. 

 

 

Deltagare:  

 

Medforskare: Sju unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning 

 

Besökare: Ungdomar och unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning, lärare och personal 

från daglig verksamhet, tjänstemän och politiker. 
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Teorier: 

 

Medborgarskap: Att du är en viktig person i samhället. 

 

Delaktighet: Att kunna göra aktiviteter efter dina 

förutsättningar.  

 

Situerat lärande: Att lära genom att göra tillsammans 

 

 

Metod: 

 

• deltagarbaserad aktionsforskning  

 

• enskilda intervjuer med samtalsmatta 

 

• fokusgruppsintervjuer 

 

• aktioner: tre inflytandecaféer. 

  

 

 

Aktion – inflytandecafé: 

 

Vi hade tre inflytandecaféer. 

 

På inflytandecaféerna fanns flera bord där unga vuxna 

som har intellektuell funktionsnedsättning fick tycka till 

om viktiga frågor. 

 

 

Resultat:  

 

Medforskarna säger: 

 

 

Medforskarna säger följande om delaktighet:  

 

Vi som har, funktionsnedsatta skulle göra nånting, så att 

vi inte blir bortglömda. 

 



133 

 

 

Medforskarna säger följande om samhällsfrågor: 

 

Vi vill stoppa kriget!  

 

Bestämma fred på jorden tack (…) har önskat det i många 

år nu och det har inte blivit det än! 

 
Jag tycker det är lite fördjävligt, att vi slänger för mycket 

mat och grejer i våran kommun. 

 

 

Medforskarna säger följande om arbete:  

 

Jag tycker arbetslösheten av oss som har 

funktionsnedsatta, att vi måste kunna få jobba som 

vanliga människor och inte dras med daglig verksamhet 

hela tiden. 

 

 

Medforskarna säger följande om hur man kan 

anpassa aktiviteter: 

 

Sätta upp en stor skylt! Här är jag! 

 

Det ska vara flera bilder, tänkte jag på. 

 

Jag kan mera om de saker jag tycker är roligt! 

 

Och sen är det lite osäkert ibland, vad de menar (…) Jag 

tänker på hur, hur, det är lätt att visa vad man ska göra. 

 

 

Projektgruppen säger följande om vad de har lärt sig 

av unga vuxna som har IF:  

 

Vi lär ju oss massor av dom. Så det är ju många personer 

man lärt känna. Och deras styrkor och svagheter. Man 

har fått mycket kontakter  

 

Vi har lärt oss anpassa och använda bilder. 

 

 

Chefer säger följande om vad de har lärt sig:  

 

Vi har fått mer förståelse för målgruppen unga vuxna som 

har IF. 

 

Metoden inflytandecafé har varit mycket bra för att öka 

kännedom om och knyta kontakt med en viktig målgrupp. 

 

Det har blivit mer naturligt att utgå från att vi ska prata 

med dessa personer för att få reda på vad de önskar, 

tidigare nöjde vi oss med att gissa i högre utsträckning 

 



134 

 

 

Metoddiskussion:  

  

• intervjuer 

 

• aktionen med inflytandecaféer 

 

• fokusgruppsintervjuer. 

 

 

 

Genom metoden inflytandecafé kan unga vuxna som har 

intellektuell funktionsnedsättning få säga vad de tycker.  

 

Genom metoden inflytandecafé kan unga vuxna som har 

IF och personal i kommunens verksamheter, tjänstemän 

och politiker lära känna varandra. 

 

Samtalsmattan var ett bra hjälpmedel. 

 

Resultatdiskussion:  

 

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

har svårt att få vara delaktiga i samhället.  

 

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

behöver få bättre möjlighet att ta del i kultur, demokrati 

och fritidsaktiviteter. 

 

 

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

kan själva säga vad de tycker om kultur, demokrati och 

fritidsverksamheter.  

 

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning är 

viktiga att tillfråga när verksamheter ska utvecklas. 
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Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

kan själva säga vilket stöd de behöver.  

 

Aktiviteter i samhället behöver anpassas bättre. 

 

Det behövs mer bildstöd. 

 

Det behövs tydligare instruktioner. 

 

 

Slutsats: Vad kom vi fram till?  

 

Vi lär av varandra. 

 

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

kan och vill göra sina röster hörda. 

 

Unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning 

kan påverka sin kommun.  

 

Det är viktigt med anpassade aktiviteter. 

 

Det är viktigt med kunskap hos personalen.  

 

 

 

Stort tack till medforskarna  

 

som gjorde denna studie möjlig. 

 

Bilder som använts i den lättlästa avhandlingen:  

• Bilder från Dart Drawings. Dart Kommunikations- och dataresurscenter, Västra 

Götalandsregionen, (2022). Bildstöd, http://bildstod.se/. Copyright: CC-BY-SA, 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. 

• Bilder på samtalsmatta: Bearbetad från Talking Mats material©, 2022. Använd med tillåtelse. 

Foto: Jenny Rosendahl. 

• Egna bilder fotade av Jenny Rosendahl. 

 

http://bildstod.se/
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