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Funktionsnedsättning och  
delaktighet: 
 
En intervjustudie med vuxna  

Lovisa Wilmenius 

Sammanfattning  

Begreppet delaktighet är ett i raden av ideologiska redskap som normalisering, likvärdig 

levnadsstandard, integrering och inkludering, som sedan slutet av 1960-talet figurerat i 

internationella och nationella styrdokument och forskning inom funktionshinderområdet och 

syftat till att förbättra möjligheterna till fullvärdig utbildning och samhällsgemenskap för 

personer med funktionsnedsättningar. Syftet med uppsatsen är att genom intervjusamtal med 

fyra vuxna personer med de olika funktionsnedsättningarna Asbergers syndrom, 

tvångssyndrom och dyslexi, undersöka hur delaktighet upplevs av intervjupersonerna själva i 

olika sociala situationer. Metoden som används är kvalitativa intervjusamtal med en 

fenomenologisk ansats. Tankar om den egna funktionsnedsättningen, gemenskap och stöd, 

vilja till delaktighet och hinder för delaktighet är de teman som intervjusamtalen belyser. 

Resultatet av intervjustudien visar att kunskaper om funktionsnedsättningar, gemenskap och 

rätt stöd, självbestämmande och eget intresse och engagemang för studier, sysselsättning, 

arbete och familj, är betydelsefulla aspekter av hur intervjupersonerna upplever delaktighet. I 

resultatdiskussionen presenteras en reflektion om möjligheten att kunna se delaktighet mer 

som ett ömsesidigt intresse för varandras olikheter inom ramen för ett inkluderande samhälle, 

än enbart som ett mål för dem som har en funktionsnedsättning.  

 

Nyckelord: Delaktighet, engagemang, gemenskap, intresse, självbestämmande. 
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Förord   
När jag i början av terminen valde delaktighet som ett uppsatsämne hade jag inte klart för mig 

vilka spännande miljöer och situationer som jag både genom forskningsartiklarna och 

samtalen med intervjupersonerna skulle komma att få inblick i. Jag vill därför i det här 

förordet passa på att tacka de intervjupersoner som jag har haft förmånen att få intervjua. Utan 

era frågor, infallsvinklar, berättarlust och öppenhet hade studien inte kunnat genomföras. Ett 

stort tack också till min examinator Eva Siljehag och min opponent Jessica Johansson för 

värdefulla tips. Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Lise Roll-Pettersson för det 

långvariga och ovärderliga stöd jag fått i det ibland mödosamma uppsatsskrivandet.  

Tack! 

 

Huddinge 2013-09-21 

 

 

Lovisa 
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Inledning 
En dag i slutet av 1980-talet när jag som nyanställd sommarvikarie på ett vårdhem för 

ungdomar med utvecklingsstörningar, stod i det gemensamma köket och hjälpte en av de 

boende att göra i ordning sitt mellanmål, kom en äldre och mer erfaren arbetskamrat in till 

oss. Han talade med ett bestört tonfall om för mig att det inte var jag, utan den boende som 

skulle bre smör på smörgåsarna. Jag skulle bara hjälpa till. Plötsligt kände jag mig som en 

tjuv om natten och försvarade mig med att den boende i alla fall hade tagit ut smör och pålägg 

ur kylskåpet på egen hand. Min arbetskamrat delgav mig senare att han under många år 

kämpat med att uppmuntra och stödja den boende i fråga att självständigt bre sina smörgåsar 

och att han kände att hans motivationsarbete varit helt förgäves när han kommit in i köket och 

såg den boende passivt stå bredvid och se på när jag gjorde i ordning mellanmålet. I samband 

med den här händelsen började jag undra över hur det kom sig att en så central del av arbetet 

gick ut på att de boende skulle delta hushållsarbetet på vårdhemmet och ibland även i kurser 

och kulturaktiviteter som fanns på orten. I mina ögon var de flesta boende redan väldigt aktiva 

och lekte självständigt med dockor, leksaksbilar och var dessutom nyfikna på och höll reda på 

varandra, på personalen, på vad som sas på nyheterna på teven och så vidare. Jag funderade 

över varför inte den självständighet och det engagemang som redan fanns hos de boende 

uppmärksammades mer. Till exempel tänkte jag att personal, anhöriga och kanske till och 

med grannar hade kunnat vara med i de boendes lekar på deras villkor istället för att de 

boende skulle fås till, förmås till och motiveras till att klara allt möjligt på egen hand som de 

inte spontant hängav sig åt. Det är med utgångspunkt i de här funderingarna som föreliggande 

uppsats växt fram. 
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Bakgrund  
I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till att delaktighet blivit ett centralt värde inom 

internationella, nationella styrdokument och forskning inom funktionshinderområdet. 

Dessutom ges exempel på tre olika forskningsstudier om personer med funktionsnedsättningar 

och deras delaktighet inom skola, samhällsliv och informella relationer. Avslutningsvis ges en 

kortfattad redogörelse för innebörderna av funktionsnedsättningarna Asbergers syndrom, 

tvångssyndrom och dyslexi, samt hur specialpedagogisk forskning genom olika perspektiv 

kan bidra till en helhetssyn när problem ska lösas. 

 

Historik  
Tidigare i historien har människor med utvecklingsstörningar inte som i dag haft rätt att vara 

delaktiga i samhället utan levt på institutioner segregerade från det övriga samhället. Föräldrar 

till barn med utvecklingsstörningar uppmanades av läkarexpertisen att lämna bort sina barn 

till institutionsvård och sedan glömma dem. Barnen växte upp utlämnade till samtidens 

okunnighet om utvecklingsstörningar och utan juridiska möjligheter att påverka sin situation. 

Allmänhetens insyn i förhållandena på institutionerna var minimal (Assarsson, 2009). I början 

av 1960-talet- medan personer med utvecklingsstörningar fortfarande bodde på institutioner, 

infördes en ny läroplan för grundskolan; Lgr 62 (Läroplan för grundskolan, 1962) som syftade 

till att minska segregationen mellan vanliga grundskoleklasser och specialklasser. Den nya 

läroplanen angav att samma läroplan och betygssystem skulle gälla för alla elever i skolan, det 

vill säga både för elever i vanliga klasser och för dem som var i behov av stöd som 

undervisades separat. Det betonades också att det skulle finnas ett samarbete mellan 

speciallärarna och de vanliga lärarna (a.a.). Införandet av den här läroplanen kan ses som ett 

steg i riktning mot ett inkluderande tänkande inom skolans värld. Några år efter att den nya 

läroplanen trätt i kraft presenterade Nirje (1969/2003) ett förslag till hur livet på 

institutionerna skulle kunna bli mer humant. Enligt Nirjes (a.a.) förslag, som kallas 

Normaliseringsprincipen bör bostad och sysselsättning finnas på skilda platser och det ska 

vara skillnad mellan vardag och helg. Årstidsväxlingar och helgdagar under året ska 

uppmärksammas och det ska finnas tydliga övergångar mellan barndom, ungdom, vuxenliv 

och ålderdom. Normaliseringsprincipen lyfter fram vikten av normalisering och likvärdighet i 

fråga om meningsfull sysselsättning, arbete, studier, ekonomisk och social trygghet, 

boendestandard, respekt för självbestämmande, sexualupplysning, stöd vid övergrepp, 
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möjlighet att uppleva kärlek och att leva i en tvåkönad värld (a.a.). Enligt Tideman (2004) var 

den bärande tanken i normaliseringsprincipen att utjämna skillnaderna i levnadsstandard 

mellan dem som levde på institutioner och dem som levde i samhället utanför institutionernas 

väggar. Normaliseringsprincipen låg i linje med uppbyggnaden av det skandinaviska 

välfärdssamhället och var ett försök att humanisera livet på institutionerna. När det sedan 

visade sig att humaniseringen av institutionerna inte lyckades, började man istället tala om att 

institutionerna skulle avskaffas och att de som bodde på institutionerna istället skulle bo 

integrerat i samhället. Integreringstanken kom att omfatta alla grupper av personer med 

funktionsnedsättningar inte bara dem med utvecklingsstörningar (Tideman, 2004). I dag 

nämns inte längre normalisering som ett mål inom funktionshinderpolitiken efter att kritik har 

riktats mot att det finns en risk att andra missgynnade sociala grupper osynliggörs om livet i 

samhället framställs som ett ideal för hur livet ska levas (Nirje, 1969/2003). Till den här 

kritiken kan också tilläggas att likvärdiga levnadsvillkor som normaliseringsprincipen betonar 

vikten av inte alltid får avsedd effekt. Likvärdig levnadsstandard till exempel i form av en 

egen lägenhet i ett hyreshus, kan medföra isolering i stället för gemenskap för en person med 

funktionsnedsättning (Tideman, 2004).  

 

Styrdokument  
I dag har begreppet normalisering ersatts av begreppet delaktighet vilket framträder i både 

styrdokument och forskning på området. I Förenta Nationernas rättsligt bindande konvention 

för personer med funktionsnedsättningar (SÖ 2008:26) som i Sverige trädde i kraft år 2009, 

anges att personer med funktionsnedsättningar ska ha rätt till full delaktighet i utbildning och 

samhälle och därför också har rätt till individuellt avpassat stöd i undervisningen för att 

utveckla kreativitet, begåvning, fysiska, mentala förmågor, känsla av egenvärde med mera för 

att det ska bli lättare att vara delaktig inom både utbildning och i samhället (SÖ 2008:26). Det 

finns i vår tid flera styrdokument, både konventioner (a.a) och icke rättligt bindande 

internationella rekommendationer som Salamancadeklarationen (Salamanca,1996) som 

framhåller delaktighet i utbildning och samhälle som ett centralt värde och en rättighet för 

personer med funktionsnedsättningar och för elever i behov av stöd. Som kommer att framgå 

av forskningsartiklarna i följande avsnitt är det inte ovanligt att personer med 

funktionsnedsättningar och elever i behov av stöd inte får det stöd de har rätt till för att kunna 

vara delaktiga i samhället. Det här förhållandet skulle kunna relateras till en diskussion som 

Strannegård och Eriksson-Zetterquist (2011) tar upp utifrån en studie från USA. Den här 
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studien har undersökt skolans organisation och det framkommer att i den undersökta 

skolmiljön har det uppstått vattentäta skott mellan skolans formella riktlinjer och hur det i 

praktiken går till i de enskilda klassrummen. När ingen ifrågasätter fastställda regler och mål 

utan betraktar dem som självklara och när det inte finns någon nämnvärd insyn i den praktiska 

tillämpningen av reglerna skapas enligt Strannegård och Eriksson-Zetterquist (a.a.) ett gap 

mellan regler och praktik inom en organisation (Strannegård & Eriksson, 2011, s. 60ff).  

 

Forskning och undersökningar  

Tre olika forskningsstudier om personer med olika funktionsnedsättningar och deras 

delaktighet i samhället presenteras nedan (Bjarnason, 2003, Clement & Bigby, 2009, Falkmer 

& Granlund, 2012): 

 

Clement och Bigby (2009) har i en etnografisk studie från Australien undersökt och följt upp 

hur ett kommunalt program för delaktighet i samhällslivet implementerats bland fem 

medelålders män med utvecklingsstörningar boende på en gruppbostad. Resultatet visade att 

männen inte ingick i några egna sociala nätverk utanför gruppbostaden och att deras 

delaktighet i samhället inte handlade om att de deltog aktivt i samhällslivet utan mer om att de 

visade sin närvaro i närsamhället genom att delta i bussutflykter, grillfester på stranden, 

shopping, restaurangbesök och andra utflykter som initierades av personalen på 

gruppbostaden. Delaktigheten blev då mer en fråga om internt umgänge gruppbostadens 

boende och personal emellan än gemenskap med andra människor i samhället vilket 

författarna menar var avsikten med det lokala delaktighetsprogrammet. Delaktighet skulle mer 

ses som samhällsgemenskap än som segregerad samvaro inom gruppboendet. En slutsats som 

författarna diskuterar är att deltagarna i studien levde nästan lika avskilda från det övriga 

samhället som under den period i historien då personer med utvecklingsstörningar fortfarande 

bodde på institutioner, trots att det vid studiens genomförande hade gått flera decennier sedan 

normaliseringsprincipen introducerades och sedan institutionerna senare lades ner. Det som i 

Clement och Bigbys (2009) studie togs upp som ett hinder för de boendes delaktighet i 

samhällslivet var att personalen hade för låga förväntningar på att de boende skulle kunna bli 

accepterade i samhället. Personalen menade att de boende var för annorlunda för att passa in i 

samhället, vilket Clement och Bigby (2009) tolkade som att personalen behövde mer 

utbildning och kunskaper om delaktighet. Den här farhågan som personalen på gruppbostaden 

lyfter fram (a.a.) kan också kopplas till en studie av Bjarnasons (2003). Författaren (a.a.) 
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hävdar att det finns en fara med överbeskyddande, paternalistiska attityder och framhåller 

betydelsen av att få rätt stöd för att växa till en vuxen människa i samhället. I sin studie 

intervjuade Bjarnason (2003)  36 isländska unga vuxna mellan 16 och 24 år med olika social 

bakgrund och med olika slags funktionsnedsättningar - som till exempel autism och motoriska 

funktionsnedsättningar. Ungdomarna hade växt upp på Island och haft lagstadgade rättigheter 

till inkludering och delaktighet under hela deras liv. Samtliga ungdomar tillfrågades om hur 

de uppfattade sig själva hur de uppfattades av andra vilka erfarenheter de hade av 

arbetsmarknad, högskola och samhälle på vägen till vuxenlivet och vad de själva deras 

föräldrar, lärare och vänner trodde hindrade respektive underlättade deras delaktighet i 

samhället. Studien visade att ungdomarna kunde indelas i olika grupper som närmade sig 

vuxenlivet i samhället på olika sätt. Det fanns en huvudfåra som följde strömmen för vad som 

var vanligt bland andra ungdomar utan funktionsnedsättningar. Ungdomar som färdades där 

hade framtidsdrömmar som liknade andra ungas som att vilja flytta hemifrån, få ett bra arbete, 

hobby och bilda familj. Vid sidan av huvudfåran fanns en specialfåra där gruppens 

medlemmar var mer segregerade från samhället. Den tredje gruppen växlade mellan de båda 

vägarna och hörde inte hemma någonstans. Bjarnason (a.a.) intervjuade en av ungdomarna 

som av studiekamraterna uppfattades som ”en vanlig kille”:  

 
Jag har alltid vetat att jag har en funktionsnedsättning, och inte kan göra allting som andra kan. 

Som barn brydde jag mig inte så mycket om det, jag var den jag var, och det kommer jag alltid 

att vara. Men ibland bekymrar det mig. (Bjarnasson, 2003, s. 91)  

 

Ett hinder för delaktighet som redan nämnts som enligt Bjarnason (2003) ledde till 

stigmatisering och uteslutning var när föräldrars omsorger gick över styr och gränsade till 

paternalism när ungdomarna skulle flytta hemifrån, själv välja sina kamrater, ha sin sexdebut 

och så vidare. Föräldrars restriktioner kunde då skapa hinder för sunt deltagande i 

kamratrelationer. Det kunde också finnas hinder för delaktighet inom ramen för en 

dominerande och byråkratiserad professionalism som unga med funktionsnedsättningar enligt 

Bjarnason (2004) i olika former stod under beskydd under. En av studiens deltagare berättade 

att hon bara kunde träffa sina kamrater när det ordnades gemensamma gruppaktiviteter eller 

när hennes föräldrar hade tid att skjutsa henne till kamraterna. I båda fallen kunde vänner, 

lärare, föräldrar vara till värdefull och betydelsefull hjälp för att bryta paternalistiska mönster 

och istället underlätta för ungdomarna att tas upp i gemenskaper i majoritetssamhället. 

Gruppen som varken färdades utmed huvudfåran eller utmed specialfåran hade enligt 
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Bjarnason (2003) få eller inga relationer överhuvudtaget som kunde ge dem stöd. En av de 

intervjuade pojkarna från den här gruppen som hade autism, tillfrågades hur han tänkte sig sitt 

vuxenliv. Han svarade: 

 
Kan man bli vuxen när man har autism? (Bjarnason, 2003, s.100).  

 

I en studie från en svensk kontext (Falkmer & Granlund, 2012) lyfts delaktighet fram som en 

fråga om intresse och självbestämmande. Författarna har undersökt hur delaktighet upplevs av 

22 studenter med och 382 studenter utan autism som gick i vanliga skolor och hur sambandet 

såg ut mellan vad studenterna uppgav att de ville delta i för slags aktiviteter och vad de i 

praktiken deltog i. Deltagarna fick svara på närmare 50 frågor och resultatet visade att 

studenterna med autism visserligen hade en lägre grad av deltagande än de övriga men att 

deltagandet motsvarade deras önskningar om vad de själva verkligen ville delta i. Eleverna 

med autism deltog med andra ord i aktiviteter de själva ville delta i vilket författarna menar är 

en viktig aspekt av delaktighet. Författarna menar att delaktighet därför borde ses mer som en 

känsla av tillhörighet i ett sammanhang och ett engagemang i en aktivitet än som enbart fysisk 

närvaro i en aktivitet. En elevs observerbara delaktighet kan enligt författarna inte vara ett 

objektivt mått på delaktighet eftersom fysisk närvaro i en aktivitet eller i ett sammanhang inte 

behöver ha föregåtts av ett aktivt och frivilligt val av en aktivitet som man är intresserad av 

och engagerad i, utan likaväl kan vara ett passivt deltagande i en aktivitet som man inte är 

intresserad av (Falkmer & Granlund, 2012). I studien ses inte fysisk delaktighet i en aktivitet 

som entydigt med delaktighet baserat på ett eget val och intresse. Men hur ska man egentligen 

veta vad delaktighet är? Det finns enligt Molin (2004) både inre och yttre förutsättningar för 

att delaktighet ska komma till stånd. Intresse, självbestämmande och vilja till delaktighet är 

inre förutsättningar för delaktighet medan yttre förutsättningar är att det finns tillgänglighet 

och tillfällen till delaktighet i till exempel skola, sysselsättning och arbete (a.a.) Intresse ses 

också av Ahlberg (2001) som en viktig förutsättning för delaktighet. Hon menar att för att en 

elev ska bli delaktig i undervisningen bör eleven vara intresserad av ämnet. Finns inget 

spontant intresse kan läraren bygga upp ett intresse hos eleven genom att knyta ämnet till 

någon hobby eller annat intresse som eleven har (a.a.). Beträffande självbestämmande innebär 

det enligt Wehmeyer och  Field (2007) de handlingar som en person gör för att förbättra eller 

behålla sin livskvalité. Självbestämmande kan gälla både stora och små val men poängen är 

att valen görs oberoende av påverkan från andra. Sammanfattningsvis är intresse, 

självbestämmande och vilja till delaktighet vad ovan nämnda forskare menar är väsentliga 
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aspekter av delaktighet, förutom att Molin även framhåller vikten av yttre förutsättningar för 

delaktighet (Ahlberg, 2001, Molin, 2004, Wehmeyer & Field, 2007).  

 

Olika perspektiv på funktionsnedsättningar 

Asbergers syndrom, tvångssyndrom och dyslexi (Bejerot, 2002, 2011, Dahlström, 1998, 

Gustafson, 2000, Høien & Lundberg, 2012, Myrberg, 2007) är exempel på tre olika slags 

funktionsnedsättningar med den gemensamma nämnaren att de utan rätt stöd kan innebära 

begränsningar för den drabbade i fråga om hans/hennes möjligheter till delaktighet i samhälle 

och vardagsliv. Asbergers syndrom/Autismspektrumstörning är främst en nedsättning i 

förmågan till socialt samspel och kommunikation. En person som har Asbergers syndrom kan 

därför uppleva svårigheter med att bli förstådd och att göra sig förstådd i sina relationer. 

Tvångssyndrom delas in i tvångstankar tvångshandlingar och kontrolleringstvång.  

Tvångstankar kan innebära att personen i fråga tänker obehagliga tankar som inte enkelt går 

att avbryta. Tvångshandlingar är beteenden som upprepas som till exempel att rabbla ramsor, 

eller att tvätta händerna länge. Kontrolleringstvång kan till exempel yttra sig i att 

tvångsmässigt se efter att spisen är avstängd flera gånger i rad. Konsekvensen av att ha 

tvångssyndrom är att den drabbade ägnar sin tid till tvångsritualerna och inte hinner med sitt 

vardagsliv, arbete, familjeliv och därför får sämre livskvalité. Den tredje 

funktionsnedsättningen, dyslexi är en nedsättning i förmågan att koda av ord och som i sin tur 

medför att det tar lång tid att läsa och skriva. Personer med dyslexi som inte får hjälp 

begränsas i alla sammanhang där kommunikationen sker via det skrivna ordet (Bejerot, 2002, 

2011, Dahlström, 1998, Gustafson, 2000, Høien & Lundberg, 2012, Myrberg, 2007). Genom 

att anlägga olika perspektiv när orsaker till problem ska analyseras kan enligt Ahlberg (2001) 

specialpedagogisk forskning bidra med en helhetssyn på problem inom skolan. Ur ett 

individperspektiv kan medicinska och psykologiska förklaringar till funktionsnedsättningar 

förklaras som orsaker till problem. Det relationella och kommunikationsinriktade perspektivet 

söker förklaringar till uppkomna problem i relationen och kommunikationen mellan olika 

nivåer i skolans organisation. Dock kan problem inom en organisation osynliggöras när man 

enbart utifrån ett individperspektiv genom diagnoser gör enskilda elever till problembärare. 

En fördel med att kombinera olika perspektiv är att olika slags kunskap ger en helhetssyn 

genom att tillföra olika infallsvinklar på en situation (Ahlberg, 2001). 
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Sammanfattning 
I bakgrundsavsnittet har begreppet delaktighet satts in i ett historiskt perspektiv och 

diskuterats som ett av flera ideologiska verktyg som alla syftat till att bryta segregeringen av 

personer med funktionsnedsättningar och i stället skapa förutsättningar för delaktighet i 

samhället. En viktig aspekt av funktionsnedsättningar är att olika perspektiv tillsammans kan 

ge en helhetssyn på funktionsnedsättningar och delaktighet inom skola, arbetsliv och att det 

finns både inre och yttre förutsättningar för delaktighet. Intresse, självbestämmande, vilja till 

delaktighet är inre förutsättningar och yttre förutsättningar är tillfällen till delaktighet och 

tillgänglighet. I avsnittet har flera olika studier tagits upp där de här aspekterna av 

funktionsnedsättningar och delaktighet har diskuterats. Bakgrunden avslutades med en 

kortfattad redogörelse av innebörden av de tre funktionsnedsättningarna Asbergers syndrom, 

tvångssyndrom och dyslexi. 
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Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fyra personer med erfarenheter av att leva med olika 

funktionsnedsättningar som Asbergers syndrom, tvångssyndrom och dyslexi tänker kring sin 

delaktighet i olika sociala sammanhang. De frågeställningar som tas upp är: 

 

 

• Hur tänker man om den egna funktionsnedsättningen? 

• Om stöd och gemenskap? 

• Är det något man skulle vilja vara delaktig i men som inte gått att förverkliga?  

• Har man mött några hinder för delaktighet? 
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Metod 
Val av metod 
Enligt Kvale och Brinkmann (2011) är en kvalitativ forskningsintervju ett 

kunskapsproducerande samtal mellan en intervjuare och en intervjuperson. Kunskapen växer 

fram under samtalet genom att intervjuaren ställer öppna frågor som besvaras fritt utifrån 

intervjupersonens perspektiv och det som är viktigt för henne/honom. Intervjuaren 

kontrollerar att han förstår intervjupersonen på rätt sätt och ställer under samtalet följdfrågor 

om det som intervjupersonen tar upp. Det är viktigt av att välja en metod som passar studien: 

 
Det handlar alltså om att låta reflektionerna över hur man ska genomföra, och analysera 

intervjuer utgå från vad man är intresserad av att få veta: Handlar det främst om upplevelsen av 

konkreta episoder, innebörden av specifika begrepp, diskursiva konstruktionsprocesser, eller 

något annat? (Kvale & Brinkmann, 2011:31) 

 

Vid valet av metod utgick jag från mitt intresse för hur personer med funktionsnedsättningar 

tänker kring delaktighet i olika sociala situationer. Jag valde därför kvalitativa, 

fenomenologiskt inspirerade intervjusamtal med fokus på intervjupersonernas egna 

perspektiv. Det bör också understrykas att jag inte utgår från fenomenologisk metod utan från 

kvalitativa intervjusamtal, vilka inspirerats av en fenomenologisk ansats. I den 

fenomenologiska ansatsen ligger att fokusera på intervjupersonernas egna upplevelser av 

olika fenomen. Enligt Kvale och Brinkmann (2011) ska en kvalitativ intervjuare förutom att 

lyssna förutsättningslöst vara öppen för det som sägs och sätta egna förkunskaper åt sidan. De 

intervjusamtal som jag hade med de fyra olika intervjupersonerna har präglats av deras 

öppenhet, vilja berätta om sig själva och av min ambition att under den relativt begränsade 

tiden för intervjuerna lära känna dem och lyssna på vad de berättade. Mina få intervjufrågor 

hade jag i huvudet. Frågorna var semistrukturerade vilket för mig betydde att jag bara hade ett 

fåtal öppna frågor. Jag ville vara en aktiv lyssnare och undvika att intervjusamtalen blev för 

strukturerade och uppknutna kring ett prasslande pappersmanus. Samtliga intervjupersoner 

inledde spontant intervjusamtalen med att berätta om sin bakgrund, nuvarande situation, 

varvat med att lyfta fram sina erfarenheter och synpunkter på hur det var att leva med 

funktionsnedsättningar. Det fanns som redan nämnts ingen skriftlig intervjuguide men 

intervjupersonerna var genom ett missivbrev och en muntlig presentation av studien, 
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förberedda och informerade om mitt intresse för deras upplevelser av delaktighet i olika 

sociala situationer, vilket kan ha påverkat innehållet i intervjusamtalen. Intervjufrågorna hade 

jag som redan nämnts i huvudet men frågor uppstod också under samtalen beroende på vad 

intervjupersonerna talade om. Kvale och Brinkmann (2011) skriver att en kvalitativ studie ska 

vara kontextbunden och kunna relateras till specifika livsområden. Som ett exempel på 

kontexter i intervjuerna talades det bland annat om intervjupersonernas familjerelationer och 

arbetsliv vilket var sociala sammanhang de också självmant förde på tal.  

Studiens deltagare 
De fyra deltagare som intervjuas för den här uppsatsen har anonymiserats och avidentifierats 

genom att namn och andra fakta ändrats så att ingen intervjuperson ska kunna bli igenkänd. 

För att få svar på studiens frågeställningar var det angeläget att hitta intervjupersoner till 

studien som både hade erfarenhet av att leva med funktionsnedsättningar och som också hade 

vilja och möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Följande personer knöts genom ett 

målstyrt urval (Bryman, 2011) till studien: 

 

Erika 

Erika 38 år är en svensk kvinna med Asbergers syndrom som för tillfället bor hemma hos sin 

mamma i hennes lägenhet inom Stockholmsområdet. Erikas egen lägenhet där hon med hjälp 

av personliga assistenter har bott sedan hon flyttade hemifrån i tjugoårsåldern höll vid tillfället 

för intervjun på att repareras. Under den tillfälliga vistelsen hos mamman hade Erika inte 

några assistenter utan klarade sig på egen hand med lite hjälp av mamman. Erika hade gått i 

vanlig grundskola och gymnasium men också gått i specialklass. Efter gymnasiet började hon 

i Daglig Verksamhet där hon nu är verksam i en arbetsgrupp som arbetar med keramik, färg 

och tygtryck. Fritiden ägnar Erika åt umgänge med sin pojkvän. Erika klarar sig själv och är 

nöjd med sin tillvaro men hade även många smärtsamma upplevelser bakom sig som att ha 

varit utsatt för mobbing i skolan. Hon hade också bittra minnen av att ibland inte ha haft 

någon egen talan gällande beslut som rörde hennes eget liv. 

 

Michael 

Michael 27 år är en svensk man med dyslexi. Han har gått vanlig skola och gymnasium och 

studerar nu på högskola och utbildar sig till socionom. Michael bor tillsammans med sin 

flickvän i en lägenhet i Stockholm och de ska snart få sitt första barn. Michael uppger att han 

inte fått någon hjälp med sina läs- och skrivproblem under hela grundskoletiden. Inte heller 
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hade han fått någon hjälp under gymnasieåren utan det var först som vuxen när han läste på 

Komvux som lärarna uppmärksammade hans problem och han fick hjälp. Michael skolgång 

hade varit en plåga med ständiga misslyckanden på skrivningarna i skolan.  

 

Per-Olof 

Per-Olof 53 år är en svensk man med Asbergers syndrom som efter en skilsmässa flyttat till 

en egen lägenhet i Stockholm. Han har gått vanlig grundskola, gymnasium och utbildat sig på 

högskola. Han är arbetslös men har tills nyligen haft ett arbete som arkivassistent. På grund av 

en depression kan Per-Olof inte längre sköta sin ekonomi och sin lägenhet lika bra som 

tidigare och får hjälp av sina två vuxna barn och sin mamma.  

 

Ritva 

Ritva 40 år är en svensk kvinna med finsk bakgrund som lider av tvångssyndrom sedan tio år 

tillbaka. Hon har varit gift och har två barn som hon efter sin skilsmässa bor tillsammans med 

i en lägenhet i närheten av Stockholm. Ritva hade gått i vanlig skola, gymnasium och är 

utbildad journalist men hade inte haft något uppdrag på länge. De senaste åren har präglats av 

sjukskrivningar och av arbetsrehabiliteringsprojekt som ordnats både genom kommunen och 

arbetsförmedlingen. Vid tiden för intervjun utbildar Ritva sig till receptionist genom 

arbetsförmedlingens kursverksamhet. Hon hoppas på att få ett arbete när kursen är klar. 

 

Genomförande 
De fyra intervjupersonerna engagerades genom ett målstyrt urval i syfte att passa studiens 

frågeställningar (Bryman, 2011), vilket innebar att jag inte slumpvis valde ut personer till 

studien utan mera målmedvetet sökte efter personer som hade någon form av 

funktionsnedsättning och ville bli intervjuade. Jag tänkte därför att det skulle vara en bra ände 

att börja sökandet efter villiga intervjupersoner på föreningar för personer med 

funktionsnedsättningar. Under vårterminen 2013 värvades intervjupersonerna till studien 

genom att ett missivbrev om studien sattes upp på ett par olika ideella föreningar. 

Intervjusamtalen genomfördes på en kafeteria på ett museum (Erika), på telefon (Per-Olof), 

hemma hos en intervjuperson (Ritva) och på en lunchrestaurang (Michael). Under 

intervjuerna togs antingen bara anteckningar (Erika, Per-Olof) eller spelades in på diktafon 

parallellt med att anteckningar togs (Ritva, Michael). Samtalen varade i genomsnitt en timme 
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per intervjutillfälle. Anteckningar och inspelat material förstördes efter att det skrivits ut i 

text. 

 

Analys 
Det i text utskrivna intervjumaterialet lästes flera gånger och analyserades med inspiration av 

Creswells (2013) kvalitativa och fenomenologisk inriktade analysschema. I det första steget 

av analysen ska enligt Creswell, (2013) ingå en redogörelse för egna erfarenheter av det 

studerade fenomenet i syfte att hålla isär dem från intervjupersonernas uttalanden. Jag 

analyserade därför mina egna utgångspunkter som i uppsatsen beskrivs i inledningsavsnittet. 

Sedan läste jag igenom utskrifterna av intervjumaterialet strök under citat från intervjuerna, 

klippte ut citaten och ordnade dem under preliminära teman. Därefter prövades de här temana 

för att se vilka som bäst kunde sammanfatta det gemensamma av vad intervjupersonerna hade 

sagt. Det här var ännu ett steg i Creswells (2013) analysschema. Meningen med analysen var 

att intervjusvaren skulle generera egna teman.  

Tillförlitlighet 
För att säkra en studies validitet det vill säga studiens tillförlitlighet menar Thornborg och 

Fejes (2003) att det är viktigt att ta ställning till om forskningsfrågorna lämpar sig för 

kvalitativ forskning och om metoden passar för studiens syfte. Genom att välja kvalitativa 

intervjusamtal med en fenomenologisk ansats blev det i den här studien möjligt att fokusera 

på intervjupersonernas egna tankar, funderingar och erfarenheter av delaktighet, vilket var 

syftet med studien. Creswell (2013) menar att det finns ett flertal valideringsstrategier som 

bör tas hänsyn till som att flera olika källor, datainsamlingsmetoder och teorier används för att 

belysa och skapa förståelse för ett fenomen. En annan valideringsstrategi som Creswell 

(2013), menar är viktig är att utsätta studien för kritisk granskning vilket skett genom 

genomläsning av texten, etiska ställningstaganden, reflektioner och verifieringar av textens 

inriktning då det behövts. Två av intervjupersonerna läste och kommenterade i efterhand sina 

intervjucitat i uppsatsen och några tillrättalägganden gjordes utifrån deras rättelser. Ytterligare 

en valideringsstrategi som Creswell (2013) påtalar vikten av är att ta upp de disharmonier 

mellan studiens syfte, frågeställningar och resultatet som eventuellt uppstått under arbetet. I 

den här studien finns som redan nämnts ett intresse för den historiska och kulturella 

bakgrunden till delaktighet som ett centralt begrepp och som kan diskuteras huruvida det 

matchar syftet att undersöka intervjupersonernas individuella upplevelser av delaktighet. Den 
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disharmonin har dock tillfört studien att delaktighet kunnat belysas både ur 

intervjupersonsperspektiv och som ett samhälleligt begrepp inom ramen för en historisk 

kontext. Creswell (2013) menar vidare att det är viktigt att det kommer fram vad, hur och i 

vilka sammanhang intervjupersonerna varit med om det som de talat om i intervjuerna. Av 

resultatet framgår hur jag tillämpat det här kravet. Slutligen ska också enligt Creswell (2013) 

en kvalitativ studie vara reflexiv och klargöra forskarens egen position i förhållande till 

studien. 

 

Forskarrollen 
Enligt Creswell (2013) kan kvalitativ forskning inte separeras från forskaren. Det är därför 

sedan några år tillbaka inte accepterat att en kvalitativt inriktad forskare skriver med anspråk 

på att vara distanserad och allvetande. Istället finns andra krav bland annat på att forskaren 

ska positionera den kunskap som produceras i relation till sig själv, läsaren, samtiden och den 

historiska kontexten i syfte att öppet redovisa vad som påverkar forskningen (a.a.) Att 

forskningsresultat påverkas av nämnda omständigheter ses med andra ord inte som en brist på 

objektivitet utan mer som en självklar förutsättning för kvalitativ forskning utifrån synen på 

att all kunskap är positionerad och ingår i ett sammanhang. Enligt Creswell måste det därför 

också vara möjligt för läsaren att bilda sig en uppfattning om och förstå hur studien har 

påverkats av forskarens egna utgångspunkter (Creswell, 2013). De av mina erfarenheter som 

påverkat studien i fråga om val av ämne, intervjupersoner, frågeställningar och litteratur 

grundar sig delvis på erfarenheter från det sommarvikariat på ett vårdhem för personer med 

utvecklingsstörningar som beskrivs i inledningen. 

 

Etik  
En viktig etisk aspekt är att det kan upplevas kränkande eller obehagligt att andra människor 

får inblick i det som är ens privata liv och som man vill ha för sig själv. Enligt 

vetenskapsrådet (2002) ska forskning därför hålla en god etisk standard. Till att börja med ska 

den tilltänkte deltagaren vara väl informerad om vad intervjun ska gå ut på och samtycka till 

att delta i intervjun. Det är också viktigt att berätta för intervjupersonen att han/hon kan vara 

anonym och att allt som sägs är konfidentiellt och bara kommer att användas som material för 

uppsatsen i fråga. De här fyra etiska aspekterna handlar om att intervjupersonen måste få 

tillräckligt med information om studien, själv samtycka till att delta, garanteras anonymitet, 

och att studien bara ska användas i det syfte och sammanhang som anges (Vetenskapsrådet, 
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2002). Som redan nämnts fick intervjupersonerna ett informationsbrev om studien (se bilaga) 

i samband med intervjuerna där de upplystes om de fyra etiska aspekterna och att de 

närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Dessutom anonymiserades intervjumaterialet och 

vissa fakta om intervjupersonerna ändrades vilket gjorde att inga kopplingar kan göras till 

vare sig intervjupersonerna själva eller till deras omgivning. Känsliga fakta som till exempel 

specifika diagnoser kan därför inte kopplas till någon enskild intervjuperson. Andra etiska 

hänsyn är att anteckningar och inspelat material från intervjuerna skrevs ut i text, där talspråk 

redigerades till skriftspråk. Enligt Kvale, och Brinkmann (2011) kan det för en intervjuperson 

upplevas kränkande att efter publicering av en studie upptäcka ordagranna citat med talspråk 

och pauser. 

 

Målgrupp 

Studien riktar sig till både till personer inom skola, omsorg i och andra sammanhang där 

delaktighet är ett omdiskuterat begrepp. 
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Resultat 	  

De frågor som undersöks är om det finns några funderingar kring den egna 

funktionsnedsättningen, hur man tänker om gemenskap och stöd, om det finns något man 

skulle vilja vara delaktig i men som inte gått att genomföra och om man mött hinder för 

delaktighet? Analysen av intervjusamtalen resulterar i fyra teman: Tankar om den egna 

funktionsnedsättningen, betydelsen av gemenskap och stöd, vilja till delaktighet och hinder 

för delaktighet. Med hjälp av citat från intervjusamtalen ges i det följande en sammanställning 

av resultatet. De sociala situationer som beskrivs gäller familj, skola, utbildning, 

sysselsättning och arbete. 

 

Tankar om den egna funktionsnedsättningen.  
Hur tänker intervjupersonerna kring innebörden av sina respektive olika 

funktionsnedsättningar? Varken Erika eller Per-Olof hade från början accepterat sina 

diagnoser. Per-Olof som vid tiden för intervjun sökte arbete hade känt sig kränkt av att ha 

blivit tillfrågad om han verkligen skulle klara att arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden och 

om han inte i stället ville ha en arbetsplats med lägre krav. Däremot uttryckte både Ritva och 

Michael att det inneburit en lättnad att bli diagnostiserade för att de då hade förstått vad som 

varit fel i deras respektive liv. Efteråt när Erika och Per-Olof vant sig vid och accepterat sina 

diagnoser tyckte båda två att det var viktigt att de själva och även viktiga personer i 

omvärldens hade kunskaper om funktionsnedsättningarna. Erika beskrev sitt förhållande med 

sin pojkvän innan han förstod innebörden av att hon hade Asbergers syndrom: 

 
Min pojkvän och jag grälade ganska mycket i början om varför jag inte kunde se honom i 

ögonen och en del andra saker som hade att göra med att jag har Asberger. Men sedan lärde han 

sig hur jag är och vi grälar inte alls längre. (Erika) 

 

Per-Olof som i likhet med Erika hade Asbergers syndrom hade haft stora 

kommunikationsproblem i sitt äktenskap och hade till slut sett skilsmässa som den enda 

utvägen ur problemen: 

 
Vi grälade ofta och min före detta fru klagade hela tiden på nästan allt jag gjorde. (Per-Olof) 

 

Innan Ritva fick diagnosen tvångssyndrom förstod hon inte alls varför allt var så kaotiskt: 
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Barnen var små, jag hade man, hus, och ett halvtidsarbete att sköta. Allt var bara kaos och jag 

förstod inte vad som var fel.(Ritva)   

 

Michael om skoltiden som dyslektiker: 

 
Jag klarade inte skrivningarna och tyckte att jag alltid var sämst av alla i klassen. (Michael)  

 

Michael upplevde vid tiden för intervjun framtidstro och ett uppsving i självförtroendet efter 

att han fått en diagnos och klarhet i vad som varit fel: 

 
 Jag har varit mycket gladare, och mera intresserad av studierna sedan jag fick veta att jag har 

dyslexi. Det lättar upp också att ha något att se fram emot. Att jag skulle utbilda mig till 

socionom, hade jag nog aldrig kunnat tro om mig själv, när självförtroendet var som sämst. 

(Michael) 

 

Sammanfattning: 
I intervjusamtalen beskriver både Erika och Per-Olof att det i början var svårt att acceptera att 

få diagnosen Asbergers syndrom. Ritva och Michael hade däremot upplevt det som en lättnad 

att få sina respektive diagnoser eftersom de tyckte att de då bättre förstod varför tillvaron varit 

besvärlig. En gemensam nämnare var att alla fyra tyckte att rätt kunskaper om deras 

respektive olika funktionsnedsättningar var en viktig aspekt för att relationerna med andra 

skulle fungera. 
 

Gemenskap och stöd 
Finns funderingar om betydelsen av gemenskap och rätt stöd? Intervjupersonerna talar om 

sina arbetsplatser där de kände gemenskap i arbetslagen. De kommer också in på hur viktigt 

det är med rätt stöd. En gemensam nämnare är att stöd upplevs som något mycket positivt när 

det fungerar och inte inskränker deras frihet och självbestämmande. Per-Olof tänkte tillbaka 

på gemenskapen på sin tidigare arbetsplats:. 

 
Det var bättre förut, när jag hade arbetet och hade fullt upp jämnt. Det var gemenskapen med 

arbetskamraterna också, som att äta lunch ihop. Det fanns en sammanhållning. (Per-Olof) 
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Ritva talar om det positiva med ett arbete på Samhall som hon för övrigt var missnöjd med 

och som inte matchade hennes utbildning: 
 

Det som var positivt var att jag träffade väldigt många intressanta människor. Det var bra 

sammanhållning och kamratskap. (Ritva) 

 

Erika som tillfälligt bodde hos sin mamma men annars hade assistenter till hjälp i sin egen 

lägenhet menade att det fanns flera fördelar med att både kunna ha sitt eget, sköta sig själv, 

och samtidigt ha närheten till assistenterna:  

 
Det som är bra är att det alltid finns någon hemma om något skulle hända, till exempel om det 

blir inbrott, eller bara att ha någon att prata med. Det är en trygghet även om jag för det mesta 

klarar mig själv. (Erika) 

 

Michael hade fått tekniska hjälpmedel i form av ljudböcker men menade att det också hade 

betydelse att lärarna kände till att han hade dyslexi: 

 
Det går mycket lättare att studera nu när lärarna vet om att jag har dyslexi. Jag har fått 

ljudböcker, men jag är fortfarande mest van vid vanliga böcker som man kan bläddra i och gå 

tillbaka till stycken som man läst. Det som betyder mest för mig är vetskapen om att lärarna vet 

att jag har dyslexi. (Michael) 

  

Ritva hade vid den kaotiska tidpunkt då hon drabbades av tvångssyndrom upplevt ett stort 

stöd av sin mamma: 

 
Min mamma var väldigt förstående när jag inte orkade städa och hon hjälpte mig att röja upp 

hemma .(Erika) 
 

Per-Olof kunde för tillfället inte sköta sitt hem och sin ekonomi med samma självklarhet som 

tidigare men var trots att han ville klara sig själv glad över att få hjälp av sina anhöriga: 

 
Mina vuxna barn har hjälp mig ganska mycket senaste tiden med städningen och ekonomin. Min 

mamma har hjälp mig också. Jag är glad att de finns men jag vill ju helst bli pigg igen och kunna 

arbeta som förut. (Per-Olof) 

 

 



 
 

22 

Sammanfattning: 
I avsnittet ovan berättar intervjupersonerna om gemenskapen de känt på ett par arbetsplatser 

och om sitt förtroende för lärare, assistenter och anhöriga som de känner att de kan få stöd av 

utan att det inkräktar på deras frihet och självbestämmande.  

 

 

Vilja till delaktighet 
Uttryckte intervjupersonerna några önskningar om delaktighet som inte hade gått att 

genomföra? En gemensam nämnare för intervjupersonerna var att de alla hade något som de 

skulle vilja vara med om eller göra men som av olika skäl inte gått att genomföra. Erika som 

var van vid att ha personal omkring sig på Den Dagliga verksamheten menade det skulle vara 

roligt att kunna umgås mer med personalen: 

 
Jag skulle vilja kunna umgås privat med personalen på fritiden, till exempel att gå ut och fika. 

(Erika) 

 

Per-Olof hade i många år arbetat som arkivassistent och var vid tiden för intervjun arbetslös 

men hade som mål att få ett arbete på öppna arbetsmarknaden: 

 
Att få ett arbete igen, det är vad jag vill. (Per-Olof) 

 

Ritvas dröm var precis som Per-Olof att få ett arbete när hon var klar med sin utbildning: 

 
Just nu går jag en ekonomikurs som jag valt själv via Arbetsförmedlingen och hoppas det ska 

leda till ett arbete.(Ritva) 

 

Michael som upplevt hela sin skoltid som en mardröm med misslyckanden och IG på 

skrivningar hade en dröm om att kunna hjälpa andra människor med dyslexi: 

 
Jag skulle vilja göra något ideellt för dyslektiker. Jag tänker mycket på det men just nu har jag 

utbildningen som måste gå i första hand och sedan när barnet kommer blir det ännu mindre tid 

över. Men om jag någon gång längre fram får tid så skulle jag vilja göra något.(Michael) 
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Sammanfattning:  
Trots att intervjupersonerna hade upplevt många svårigheter utstrålade de ändå livsglädje och 

svaren visade att de både hade önskningar och vilja till att engagera sig i något socialt 

sammanhang även om önskningarna vid tiden för intervjuerna inte hade uppnåtts. 

 

 

Hinder för delaktighet 
Säger intervjupersonerna något om vad som hindrar förverkligandet av deras önskemål eller 

om hinder för delaktighet i andra sammanhang? Michael hade i skolan upplevt misslyckanden 

därför att han inte fått den hjälp han behövde av lärarna: 

 
Jag blir fortfarande ledsen när jag tänker på att ingen hjälpte mig i skolan. Jag förstår inte hur 

lärarna kunde missa att jag hade dyslexi. (Michael) 

 

Det framkom också att omgivningens bristande respekt för intervjupersonernas 

självbestämmande upplevdes som hinder för delaktighet. Erika tyckte att det borde finnas 

mycket mer individuellt anpassat stöd. För några år sedan hade hon utan att ha blivit tillfrågad 

bara blivit placerad i en grupp med gravt utvecklingsstörda personer på Dagliga 

Verksamheten: 

 
Det var som ett dagis med bestämda sittplatser och gemensamma aktiviteter. Ingen brydde sig 

om att jag inte var utvecklingsstörd som de andra och kanske inte hade så stort utbyte av 

gruppen och inte ville vara med där (Erika)  
 

Erika vill gärna umgås på fritiden med personalen på Dagliga Verksamheten men betonar att 

hon vet att det inte går: 

 
Det går inte enligt reglerna att umgås privat med personalen.(Erika) 

 

Per-Olof vars mål är att få ett arbete säger:  
 

Men om det går, det vet jag inte än. Det enda jag vet är att jag vill.(Per-Olof) 

 

Ritva hoppas på ett arbete i framtiden men hade mött hinder på vägen: 
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Jag arbetade under en period med trädgårdsskötsel i Samhalls regi fast jag blivit lovad ett arbete 

inom administration men det blev inget av det löftet. Att arbeta med trädgårdsarbetet var tungt 

och slitsamt, som att vara på ett arbetsläge. (Ritva) 

 

Michael kunde på grund av tidsbrist för tillfället inte förverkliga sin dröm om att arbeta ideellt 

för andra dyslektiker: 

 
Just nu kan jag inte för jag har fullt upptagen av studier och ska snart bli pappa (Michael).  

	  

Det framkom också att det fanns hinder för delaktighet i form av mobbing i skolan. Både Per-

Olof och Erika hade varit utsatta för mobbing. Erika mindes sin skoltid:  

 
När jag var barn, var jag alltid rätt populär bland killarna, och blev mobbad på grund av det. Det 

gick inte att vara i skolan. Jag satt mest hemma och höll mig för mig själv för att slippa 

trakasserierna. Men det var inget problem att vara ensam hemma. Jag satt vid datorn för det 

mesta. Det var själva mobbingen som var problemet. (Erika)  

 

Sammanfattning: 
Det kom fram att intervjupersonerna hade upplevt flera hinder för delaktighet. Brister i 

respekten för deras självbestämmande, uteblivet stöd i undervisningen, mobbing i skolan, var 

några av de hinder som lyftes fram. Resultatet som helhet kommer att utifrån vald 

forskningslitteratur diskuteras vidare i följande resultatdiskussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

Diskussion 
Metoddiskussion 

 Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fyra personer med erfarenheter av att leva med olika 

funktionsnedsättningar tänker kring delaktighet i olika sociala sammanhang. I den här studien 

finns förutom det uttalade syftet även ett intresse att undersöka delaktighet som ett centralt 

värde och begrepp ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Det fanns hos mig tankar på val av 

andra metoder som bättre än enbart kvalitativa intervjuer med fenomenologiska ansats skulle 

kunna ge förståelse av delaktighet ur andra aspekter än som en individuell upplevelse. Jag 

påbörjade därför en etnografisk studie där jag intervjuade personer med utvecklingsstörningar 

men insåg snabbt att det inte var etiskt försvarbart då de här personerna inte kunde förstå 

innebörden av att bli intervjuade och att delta i en studie. Jag beslöt mig för att välja bort den 

etnografiska metoden och inrikta studien på enbart kvalitativa fenomenologiskt inspirerade 

intervjuer med personer med andra slags funktionsnedsättningar. Det här valet hindrar dock 

inte att begreppet delaktighet kunnat belysas också ur andra infallsvinklar.  

 

Resultatdiskussion 

Så sent som på 1960-talet fanns okunskap om utvecklingsstörningar som gjorde att man 

trodde att personer med utvecklingsstörningar inte hade någon känsel (Assarsson, 2009). En 

aspekt av delaktighet som lyfts fram i resultatet är vikten av att man själv och omgivningen 

har kunskaper om funktionsnedsättningar. I resultatdiskussionen sätts forskning om 

funktionsnedsättningar i samband med de konsekvenser i vardagen som nedsättningar i olika 

funktioner kan medföra. Delaktighet diskuteras utifrån perspektivet att intresse, vilja till 

delaktighet, samhörighet, och självbestämmande är viktiga aspekter för att delaktighet ska 

innebära något mer än bara ett fysiskt deltagande i en social aktivitet. Avsnittet avslutas med 

en reflektion kring delaktighetens riktning: Är delaktighet bara ett mål som personer med 

funktionsnedsättningar ska sträva mot?  

 

Autismspektrumstörning/Asbergers syndrom 
Två av intervjupersonerna i studien har Asbergers syndrom. Enligt Dahlström (1998) innebär 

Asbergers syndrom, som även nämndes i bakgrunden, att det hos en person finns en 
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nedsättning i förmågan till ömsesidighet i socialt samspel och kommunikation. Till exempel 

uppfattas språket ofta i bokstavlig mening, det kan upplevas obehagligt med ögonkontakt och 

vara svårt att tyda kroppsspråk och ansiktsuttryck. En annan funktion som gör det möjligt att 

vara ömsesidig, föreställa sig andras perspektiv och att förstå turtagande som att prata i tur 

och ordning kallas mentaliseringsförmåga eller Theory of Mind på engelska. Personer som 

har nedsättningar i den här förmågan kan till exempel avbryta andra och fortsätta att prata 

trots att andra markerar att de inte har tid att lyssna. En annan funktion som kan vara nedsatt 

är Central Kohoerens som är en förmåga som styr förståelsen av sammanhang och helheter. 

Konsekvenser av nedsättningar i de här förmågorna, inklusive en annorlunda 

perceptionsförmåga kan medföra problem i sociala sammanhang när personen i fråga inte kan 

förstå vad andra förmedlar om sig själva (Dalhström, 1998). 

 

 I resultatet av uppsatsen framkommer att ett hinder för delaktighet som intervjupersonerna 

(Erika, Per-Olof) upplevt är mobbing i skolan. Det kan kopplas till Cappadoccia och Weiss 

et.al. (2011) som i en undersökning har försökt skapa förståelse för upplevelser av mobbing 

bland skolbarn med autism/Asbergers syndrom. Deras resultat visar att det är dubbelt så 

vanligt i skolan bland barn med autismspektrumstörningar/Asbergers syndrom än bland andra 

barn att bli utsatta för mobbing. Det här fyndet kan enligt författarna sättas i samband med 

både individuella faktorer som barnens ålder, hälsa, språkliga och kommunikativa förmåga, 

miljöfaktorer som föräldrarnas hälsa, vänskapsband i skolan och organisatorisk brist på 

förebyggande åtgärder (a.a). Att ha Asbergers syndrom och vara utsatt för mobbing i skolan 

kan som jag ser det också relateras till de svårigheter med socialt samspel som enligt 

Dahlström (1998) är ett grundproblem för personer med autism/Asbergers syndrom. 

Dahlström påpekar dock att det är viktigt att förstå att det finns stora individuella variationer 

och att alla diagnoskriterier inte stämmer in på alla individer med Asbergers syndrom. Men 

om ändå en sådan koppling görs läggs samtidigt orsaken till mobbingsituationen enbart på den 

part som enligt diagnoskriterierna för Asbergers syndrom har svårt med socialt samspel. 

Ahlberg (2001) menar att när enskilda barn/elever får en diagnos görs de till problembärare 

och samtidigt osynliggörs andra tänkbara orsaker och förklaringar som brister i 

kommunikation och i relationer inom skolorganisationen (a.a.) En orsaksförklaring till 

mobbing behöver inte vara individs bristande förmåga till socialt samspel, utan kan utifrån ett 

relationellt och kommunikativt perspektiv ligga i skolans organisation. Skolan har kanske inte 

förebyggt och hindrat problemet från att uppstå. Beträffande personer med 

funktionsnedsättningar och rätten till delaktighet, diskuteras som redan tagits upp i 
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bakgrunden att praktiken och normen om hur det ska vara har en tendens att leva skilda liv 

(Strannegård och Eriksson-Zetterquist, 2011). De problem som kan uppstå i vardagslivet för 

en person med nedsättningar i den kommunikativa och sociala förmågan, skildras även i 

Bagatells (2009) studie genom Ben, den ende intervjupersonens berättelse. Ben har Asbergers 

syndrom och berättar om hur han måste anstränga sig till sitt yttersta för att leva upp till 

andras förväntningar på hur han borde vara och att han får ångest över att ständigt göra fel 

(Bagatell, 2009), vilket också är en aspekt som ventileras i intervjusamtalet med Per-Olof när 

han talar om den före detta fruns ständiga klagomål på honom (Per-Olof). 

 

Tvångssyndrom och dyslexi 

En av intervjupersonerna i uppsatsen har tvångssyndrom (Ritva) och en har dyslexi (Michael). 

Gemensamt för Asbergers syndrom, tvångssyndrom och dyslexi är som tidigare nämnts att det 

är funktionsnedsättningar som på olika sätt medför svårigheter i vardagen och som utan rätt 

stöd kan försvåra delaktighet i umgänge, utbildning och arbetsliv (Ahlmark, 2010, Bejerot, 

2000, Gustafson, 2000, Høien & Lundberg, 2012, Myrberg, 2007, Zeidlitz & Ögren, 2013). 

Enligt Bejerot (2002) är innebörden av att ha tvångssyndrom att man gör samma saker som 

andra människor fast i överdriven och okontrollerad omfattning. Tvångssyndrom indelas i 

tvångshandlingar, tvångstankar och kontrolleringstvång. Tvångshandlingar yttrar sig 

exempelvis i överdriven renlighet som att istället för att tvätta händerna en gång och sedan 

vara färdig fortsätta att tvångsmässigt tvätta händerna utan att kunna sluta. Tvångshandlingar 

kan också vara att rabbla olika ramsor för sig själv och så vidare. Tvångstankar kan upplevas 

som mycket obehagligt, som att känna skräck för att kunna skada andra eller att sprida smitta. 

Tvångstankar kan även finnas i form av malande oro, återkommande inre bilder, och tankar 

som inte enkelt går att koppla av. Kontrolleringstvång kan yttra sig i att inte kunna sluta att 

kontrollera till exempel att spisen är avstängd och att sladdar till elkontakter är utdragna. 

Enligt Bejerot (2002) finns inget givet svar på vad tvångssyndrom beror på, men hon hävdar 

att många forskare i dag är ense om att det kan finnas både biologiska och miljömässiga 

faktorer som inverkar för att ett tvångssyndrom ska uppstå. Det är också troligt att 

tvångssyndrom kan förvärras vid stress. Den vård som finns är baserad både på medicinering 

och på kognitiv beteendeterapi. En mycket viktig aspekt av tvångssyndrom som Bejerot 

(2002) tar upp är att många med tvångssyndrom skäms över sina tankar och beteenden och 

söker därför inte hjälp. Bejerot menar att den tid som personer med tvångssyndrom i det 

fördolda på grund av skam ägnar åt tvångshandlingar kan jämföras med hur missbrukare 

gömmer flaskor för att få dricka i ostördhet. En konsekvens av tvångssyndrom är att det blir 
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svårt för den drabbade att koncentrera sig på något annat i livet, vilket kan begränsa både 

livskvalité och vardagsliv (Bejerot, 2002). I ett av intervjusamtalen (Erika) talades om 

betydelsen av individuellt utformat stöd. Sedan 1960-talet har det gjorts försök att uppnå fullt 

samhällsdeltagande för personer med funktionsnedsättningar (Nirje, 1969/2003, Tidemann, 

2004) En intressant fråga är hur en individuellt anpassad arbetssituation skulle se kunna se ut 

för en person som har tvångssyndrom och ständigt måste utföra olika tvångsritualer som att gå 

till toaletten och tvätta händerna. Ska delaktighet bygga på avskilda öar av gemenskap gelikar 

emellan där det kanske finns en spontan förståelse för varandras funktionsnedsättningar eller 

ska delaktighet i samhälle, skola och arbetsliv vara mer som Clement & Bigby (2009) är inne 

på- en fråga om att ha tilltro till att det finns eller kan skapas plats för en bredare inkluderande 

gemenskap i samhället?  

 

I likhet med Asbergers syndrom och tvångssyndrom begränsas också livet för den som lever 

med funktionsnedsättningen dyslexi. Dyslexi, är enligt Høien  & Lundberg (2012) en term 

som på ett bra sätt talar om vad dyslexi handlar om; att ha svårigheter med skrivna ord. Vid 

dyslexi finns det en kvarstående störning i vissa språkliga funktioner som gör det svårt att 

koda skrivna ord. Det blir därför svårt och tar tid att läsa och att stava rätt på grund av 

svårigheten att koda orden (a.a.). Myrberg (2007) menar att dyslexi i olika grad medför 

begränsningar för vardagslivet och det sociala livet speciellt i de sammanhang där det krävs 

att man kan läsa och skriva. Här kan också tilläggas att enligt Høien och Lundberg (2012) 

läser inte elever med dyslexi lika mycket som jämnåriga kamrater vilket begränsar deras 

ordförråd (a.a.). Ett begränsat ordförråd kan i sin tur medföra att det blir svårare att tillägna 

sig undervisningen i skolan. Dock menar Høien och Lundberg (2012) att ihärdig träning av 

läsförmågan och individuellt stöd av lärare som tror på elevens förmåga ofta ger goda resultat, 

vilket även framkommer i Ahlmarks (2010) studie där hon belyser hur sex ungdomar med 

dyslexi upplever att få stöd i skolan. Resultatet av studien visar att ungdomarna upplever att 

både praktiska ämnen, konkretiserande läroböcker, datorer, och goda relationer till lärare och 

kamrater har en positiv inverkan på skolsituationen. Ett viktigt redskap för att få en 

inkluderande skola är att lyssna på vad eleverna själva har att säga om sin situation (a.a.) 

Gustafson (2000) som i sin avhandling diskuterar olika aspekter av dyslexi beskriver metoder 

som kan hjälpa elever med dyslexi. Även i den här studien framhålls vikten av att lärarna i 

skolan uppmärksammar de individuella skillnaderna mellan olika elever med dyslexi eftersom 

dyslexi är en mångfacetterad störning med flera olika yttringar (a.a). Under intervjusamtalet 

med Michael framkom att han hade lyckats bättre med både studier och självförtroende sedan 
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han fått diagnosen dyslexi och både lärarna och han själv hade fått en ny förståelse för hans 

läs- och skrivproblem (Michael). 
 

Autismspekrumstörningar/Asbergers syndrom, tvångssyndrom och dyslexi är 

funktionsnedsättningar som redogjorts för och diskuterats i det här avsnittet. Både medicinska 

förklaringar till funktionsnedsättningarna och konsekvenser som kan uppstå i vardagslivet har 

vävts in i diskussionen med förhoppningen att ge en helhetsbild av hur det kan vara att leva 

med funktionsnedsättningarna ifråga. 

 

Delaktighet 
 I intervjusamtalen beskrivs två sinsemellan olika situationer där två av intervjupersonerna 

hade känt sig ofrivilligt inlemmade i grupper där de egentligen inte ville vara. Erika berättade 

om hur hon på Daglig Verksamhet blivit placerad i en grupp för gravt utvecklingsstörda och 

Ritva berättade om hur hon under en period arbetat i Samhalls regi på en arbetsplats som hon 

inte valt själv utifrån eget intresse eller utbildning (Erika, Ritva). I båda fallen kunde det ha 

sett ut som om både Erika och Ritva var delaktiga i sina grupper utifrån synen på delaktighet 

som fysisk närvaro i en social aktivitet. Att som Erika och Ritva bli placerade i arbetsgrupper 

utan att tillfrågas om egna önskemål kan ses som bristande respekt för deras 

självbestämmande. Bjarnason (2004) hävdar att det finns en fara med överbeskyddande, 

paternalistiska attityder och framhåller betydelsen av att ungdomar med 

funktionsnedsättningar får rätt stöd för att växa till vuxna människor i samhället. Som redan 

nämnts i bakgrunden lyfter Falkmer & Granlund, (2012) fram att fysisk närvaro i en aktivitet 

inte alltid är resultatet av ett självständigt val utifrån ett intresse och därför inte är ett objektivt 

mått på delaktighet. Det är enligt nedanstående forskare viktigt att ge rätt stöd som är 

individanpassat, ta hänsyn till vikten av självbestämmande, intressen, gemenskap och 

tillhörighet och att förstå att det både finns inre så väl som yttre förutsättningar för att 

delaktighet ska komma till stånd (Ahlberg, 2001, Ahlmark, 2010, Falkmer & Granlund, 2012, 

Bjarnasson, 2004, Tidemann, 2004, Wehmeyer & Field, 2007, Molin, 2004).  

 

Som redan nämnts i bakgrunden har det ända sedan normaliseringsprincipen (Nirje, 

1969/2003) funnits en strävan att personer med funktionsnedsättningar ska uppnå delaktighet 

och fullvärdigt medlemskap i samhället. Men borde inte delaktighet vara en fråga om 
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ömsesidighet och framför allt ligga i samhällets intresse att lära känna och vara delaktiga i den 

vardag som olika personer med funktionsnedsättningar lever i?  

 

Vidare forskning 
I anslutning till ovanstående fråga vore en intressant framtida studie att undersöka hur 

gemenskap skulle kunna stärkas och utvecklas i grupper. Syftet vore att förebygga 

polarisering, uteslutningsmekanismer, mobbing och kommunikationssvårigheter. Precis som 

Molin (2004) menar att det finns både inre och yttre förutsättningar för delaktighet, kan jag 

tänka mig att det på liknande sätt finns olika förutsättningar för gemenskap som kunde vara 

intressant att undersöka. Ett sätt vore att på det här temat följa upp samtal i en fokusgrupp. 

Creswell (2013) skriver att en central mening med den forskning som har funktionshinder och 

funktionsnedsättningar som en teoretisk utgångspunkt är att den ska bidra med förslag till 

förändringar vilket är vad jag tror att ovan nämnda forskningsidé skulle kunna bidra till. 
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Bilaga  

Missivbrev 

2013-03-30 
 
Hej! 
 
Jag heter Lovisa Wilmenius och läser Masterprogrammet i specialpedagogik vid Stockholms 

universitet.  

 

Nu skriver jag en uppsats om hur delaktighet kan upplevas i olika sociala situationer. Jag 

söker därför intervjupersoner som kan berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter på 

det här temat. 

 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och går att avbryta när som helst. 

Du är garanterad anonymitet och får ett fignerat namn i uppsatsen.  

Vad du berättar kommer inte att kunna spåras till dig. 

Intervjun kommer bara att användas för min uppsats. 

 

Vänliga hälsningar från  

Lovisa 

Mobil: xxxxxx 
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