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Inledning
Denna rapport bygger på ett uppdrag som vi erhöll av Studieförbundet Vuxenskolan, 

hösten 2014. Uppdraget handlade om att sammanställa forskning om personer med 

intellektuella funktionshinder och personer med psykiska funktionhinder med avseende 

på områdena egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet. Föreliggande rapport redo-

visar, baserat på ett urval av forskning, en sammanställning av svensk funktionshinder-

forskning. Urvalet av forskningen, som beskrivs mer utförligt i metodkapitlet, har gjorts 

utifrån syftet med rapporten. Uppdraget kan ses som ett led i en ökad betoning på folk-

bildningens position i utbildnings-, kultur- och civilsamhället och att den utgör en viktig 

del av samhällets demokratiska struktur. 

Att folkhögskolorna och studieförbunden blivit alltmer institutionaliserade och etablera-

de i det svenska samhället framhålls av Svedberg och von Essen (2015) i en rapport från 

folkbildningsrådet – Mer engagemang? Folkbildningen i det svenska civilsamhället. De 

framhåller även att folkbildningen i Sverige tidigt fick statsbidrag, vilket medförde att 

den blev en del av statens strävan att använda folkbildningen i syfte att bidra till ett aktivt 

medborgarskap och en allmän bildning och enligt Folkbildningsrådet (2010) är folkbild-

ningens uppgift att sörja för vuxna medborgares behov av utbildning och bildning. På så 

sätt utgör folkbildningen en del av den svenska välfärdsmodellen. 

Folkbildningens olika organisationer, bland dem Studieförbundet Vuxenskolan, utgör så-

ledes en viktig aktör inte bara för alla medborgare utan kanske i synnerhet för människor 

med olika funktionsnedsättningar. Inte minst mot bakgrund av att möjligheten till utbild-

ning efter gymnasieskolan för många grupper av funktionshindrade är beskurna. 

När det gäller möjligheterna, för t.ex. personer med intellektuella funktionshinder, att del-

ta i vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning efter avslutad gymnasiesärskola, 

är dessa starkt begränsade (Bergh, Skogman & Tideman 2010). De utbildningsvägar som 

finns till hands för denna grupp erbjuds inom ramen för den kommunala särvux-verk-

samheten samt folkbildningens olika verksamheter via folkhögskolorna och studieför-

bunden. Via folkbildningens olika aktiviteter och insatser riktade till grupper och enskilda 

personer med funktionsnedsättning bidrar folkbildningen således med att dessa grupper 

får möjlighet till kunskap, bildning och kultur. 
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Ambitionen med rapporten har varit att sammanställningen av forskningen och den 

diskussion vi för med utgångspunkt ifrån sammanställningen ska kunna utgöra ett 

underlag för Studieförbundet Vuxenskolan (fortsättningsvis SV) i arbetet med att 

identifiera områden inom vilka SV kan verka som stöd för personer med psykiska och 

intellektuella funktionshinder. Som kommer att framgå gör vi inte anspråk på att vara 

heltäckande när det gäller den forskning som finns producerad på området. 

I arbetet med sammanställningen har vi vägletts av litteraturens och studiernas 

relevans i förhållande till de ovannämnda områdena i syfte att bedöma i vilken mån 

SV genom sin verksamhet kan utgöra ett stöd för de ovannämnda målgrupperna. 

Rapporten har således ambitionen att bidra till en diskussion om vilken samhällsnytta 

SV kan utgöra för personer med funktionsnedsättning i samhällets olika sfärer. Vi har 

vägletts av frågor om vilken roll SV kan fylla ifråga om hälsa, egenmakt och deltagan-

de i kulturlivet för personer med funktionsnedsättningar. 
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Perspektiv på funktionshinder
Kunskapsöversikten handlar om egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet för personer 

med psykiska och intellektuella funktionshinder. Vi ägnar varsitt kapitel till de tre per-

spektiven, där vi även mer i detalj beskriver vår förståelse av dem för syftet med kartlägg-

ningen. Vi vill emellertid här föra en diskussion om begreppet ”funktionshinder” då vi ser 

det som ett potentiellt dilemma att alltför distinkt göra åtskillnad mellan olika grupper 

av funktionshinder som visserligen har olika behov och svårigheter men samtidigt delar 

samhällelig position i förhållande till samhällets olika sfärer. 

Att besvara frågan om vad funktionshinder ”är” kan kanske vid första anblicken verka en-

kel. Man skulle kunna svara med utgångspunkt ifrån en diagnos (blind) eller en egenskap 

(att inte se). Genom svaret har man sagt att det är egenskapen som skiljer ut gruppen från 

vad som allmänt sett uppfattas ”normalt”. Det är med andra ord angeläget att tillerkän-

na grupper olika behov men också se funktionshinder som en social konstruktion som 

samhället – skolan, sjukvården, socialtjänsten men även folkbildningen – strävar efter att 

identifiera, hjälpa och inkludera i samhällslivet. 

Personer med funktionsnedsättningar har det gemensamt att de delar ett beroende av an-

dras definitioner i syftet att komma i åtnjutande av stöd- och hjälpinsatser, vilket gör att 

hälsa, egenmakt och deltagande i kulturlivet bör diskuteras utifrån gemensamma erfaren-

heter och sociala faktorer och inte åtskiljas enbart på grund av diagnoser. 

Ineland, Molin och Sauer (2013) menar till exempel att personer med funktionshinder 

mer generellt har att förhålla sig till och hantera omgivningens sociala kategoriseringar. 

Det är inte alltid så att funktionsnedsättningen i sig leder till funktionshinder i samhället. 

Detta kan ses som ett svar på samhälleliga villkor och föreställningar om vad som förvän-

tas av dem som kategoriserats som ”funktionshindrade”. Det är inte alltid den individu-

ella funktionsnedsättningen som leder till en viss begränsning i mötet med omgivningen, 

utan det handlar många gånger om omgivningens förväntningar och föreställningar. 

Detta var ett av skälen till att Världshälsoorganisationen valde att revidera den tidigare 

klassifikationen (impairment–disabilty–handicap). I det nya klassifikationssystemet 

(ICF) utgör disability istället en samlingsterm för funktionsnedsättning, aktivitetsbe-

gränsning och delaktighetsinskränkning.
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Vi ser funktionshinder som ett komplext fenomen som kan beskrivas på flera olika sätt 

och utifrån olika perspektiv. När ett medicinskt perspektiv betraktar funktionshinder som 

en effekt av sjukdomar eller skador utgår ett socialt perspektiv från att funktionshinder 

är ett resultat av samhälleliga hinder och barriärer. Ett miljörelativt synsätt, som rymmer 

både medicinska och sociala aspekter, innebär att funktionshinder är ett resultat av såväl 

individuella egenskaper och hinder och barriärer i samhället. Det medicinska perspektivet 

bygger på tanken att olika skador eller sjukdomar leder till funktionsnedsättningar som 

kan reduceras genom olika vård- och rehabiliteringsinsatser. 

Tankefiguren antyder att personer med funktionshinder hamnar i beroendeställning, de-

ras problem medikaliseras och blir föremål för yrkesgruppers bedömningar (Sauer & Lind-

qvist 2007). Det sociala perspektivet riktar fokus mot samhälleliga barriärer av både fysisk 

art (byggnader, lokaler, arbetsplatser, kollektivtrafik, etc.) och sociokulturell art (attityder, 

fördomar, etc.). En av perspektivets förgrundsgestalter, Oliver (1996),  definierar funk-

tionshinder som nackdelar och aktivitetsbegränsningar orsakade av ett samhälle som tar 

lite eller ingen hänsyn till människor med funktionsnedsättningar vilket exkluderar dem 

från vanliga sociala aktiviteter. Det miljörelativa perspektivet menar att funktionshinder 

är relativt och relationellt och uppstår i skärningspunkten mellan individen och den 

sociala och fysiska omgivningen. Detta perspektiv har en stark ställning i Skandinavien 

och är en bärande föreställning i den svenska handikapppolitiken. 

En delvis annan ingång till förståelsen av funktionshinder ger Solvang (2002) som talar 

om tre olika diskurser som på olika sätt påverkar sättet att tänka om och handla gente-

mot personer som socialt kategoriserats som funktionshindrade. För det första utgörs 

funktionshinder av en motsättning mellan avvikelse (funktionshinder) och normalitet 

(icke-funktionshinder). Centrala begrepp är normalisering och integrering och synsättet 

är grundat i ett medicinskt perspektiv. Praktiskt kan en sådan tankegång få till följd att 

organisationer och professioner genom träning, habilitering och rehabilitering strävar 

efter att på olika sätt ”åtgärda” funktionsnedsättningen. För det andra utgörs funktions-

hinder av en relation mellan jämlikhet och ojämlikhet och för frågor om resurser och eko-

nomi. Diskursen tar utgångspunkt i ett välfärdsstatligt sammanhang där funktionshinder 

anses skapa sociala, materiella och ekonomiska svårigheter. 
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Det är mot bakgrund av en sådan diskurs som den svenska välfärdsmodellen utvecklats 

i syfte att nå materiell och ekonomisk jämlikhet för olika grupper. Exempel på detta är 

utformandet av socialpolitiska transfereringssystem och förmedlandet av insatser i form 

av vård och omsorg (Esping Andersen 1990, Lindqvist & Borell 1998). För det tredje är 

funktionshinder knutet till en övergripande diskurs som rör relationen mellan ”vi och 

dom” och där nyckelbegreppet är identitet. En bärande tanke inom denna diskurs är att 

människor (med funktionshinder) identifierar sig med människor som delar samma vär-

den och sätt att förstå verkligheten. Genom liknande livserfarenheter byggs en gemensam 

identitet och kultur upp; man omformulerar sin sociala position och snarare hyllar det 

annorlundaskap ett funktionshinder kan innebära. 

Enligt vår mening involverar funktionshinder alla ovanstående diskurser. Personer med 

funktionshinder måste till exempel underkasta sig rollen som avvikare för att komma i 

åtnjutande av diverse stöd- och hjälpinsatser, samtidigt som funktionshindret i andra 

sammanhang antingen saknar betydelse, förenar eller utgör grund för identifikation och 

gemenskap. Dessutom, för att en person med funktionshinder ska kunna vara delaktiga i 

samhällslivet och få sina rättigheter tillgodosedda, krävs att välfärdsstaten möjliggör detta 

via resursfördelning. Som nämnts ovan handlar kunskapsöversikten om egenmakt, hälsa 

och deltagande i kulturlivet för personer med psykiska och intellektuella funktionshinder. 

Men hur man uppfattar och förstår funktionshinder är en viktig fråga att ta ställning till 

inom folkbildningen. Grundläggande föreställningar om funktionshinder (och människor 

med funktionsnedsättningar) kan alltså påverka i vilken mån man lyckas eller misslyckas 

skapa arenor och sammanhang inom vilka människor med funktionshinder har reell möj-

lighet att förbättra hälsan, få ökad egenmakt eller förbättra deltagande i kulturlivet. 
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Syfte och avgränsningar
Syftet med rapporten är att sammanställa kunskap som underlag för Studieförbundet 

Vuxenskolan i arbetet med att identifiera områden och fält inom vilka de kan verka som 

stöd för personer med psykiska och intellektuella funktionshinder. Kunskapsöversikten 

fokuserar övergripande på demokrati utifrån följande tre temaområden: egenmakt, hälsa 

och deltagande i kulturlivet. 

En viktig avgränsning är att rapporten utgörs av en tematiserad kartläggning, vilket inne-

bär att de tre områdena – hälsa, egenmakt och deltagande i kulturlivet – och kopplingen 

till förslag på SV:s framtida verksamhet påverkat urvalet av studier som inkluderats i 

datainsamlingen. Kartläggningen har en viss obalans mellan publikationer om psykiska 

funktionshinder och publikationer om intellektuella funktionshinder. Detta handlar helt 

enkelt om att vi inte kunnat identifiera fler publikationer om psykiska funktionshinder. 

Detta gäller särskilt områden kultur och hälsa.

Forskning inom dessa områden kopplat till personer med psykiska funktionshinder är, 

enligt vad vi kunnat bedöma, begränsad i förhållande till forskning om intellektuella 

funktionshinder. Ifråga om tema hälsa kan det möjligen också förklaras av att det huvud-

sakligen är ett medicinskt perspektiv som används i studier om psykiska funktionshinder 

medan vi framför allt sökt studier med ett mer tydligt samhälls- eller folkhälsoperspektiv.

En fullständig kartläggning som täcker all aktuell forskning ryms således inte. Istället har 

ambitionen varit att med utgångspunkt i valda studier diskutera utvecklingsmöjligheter 

och framtida intresseområden när det gäller SV:s roll som folkbildare. En annan viktig 

avgränsning i vårt urval av litteratur och studier har varit ett individperspektiv, där perso-

ner med funktionsnedsättning själva på olika sätt uttrycker sig i relation till begrepp som 

hälsa, egenmakt och kultur. Det finns således ett stort antal studier som ligger utanför vårt 

intresse i denna kartläggning då det bland annat fokuserar på personal- familj eller anhö-

rigperspektiv. Eftersom vårt uppdrag har varit att identifiera områden för SV:s framtida 

verksamhet kring personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar har vi 

gjort bedömningen att sådana områden framför allt kommer till uttryck i individens egna 

berättelser och erfarenheter. 

Därmed inte sagt, även om det ligger utanför intresset för denna kartläggning, att perso-

nal-, familj- eller anhörigperspektiv i sig inte skulle vara betydelsefulla för att öka förståel-

sen för vilken roll kultur, hälsa och egenmakt har för personer med funktionsnedsättningar. 
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Folkbildning och personer med funktionsnedsättningar
Folkbildningen utgör en del av det svenska civilsamhället och dess koppling till landets 

folkrörelser är stark. Relationen mellan staten och civilsamhället i Sverige har präglats av 

en ömsesidig respekt, vilket även gäller relationen mellan staten och folkbildningen. 

Folkbildningen har sedan sin framväxt alltid, parallellt med folkrörelserna, spelat en vik-

tig roll för demokratin i Sverige. Gougoulakis (132006a; b) redogör för att folkbildningen 

uppstod som en bildningsrörelse i samband med industrialiseringen och urbaniseringen 

på slutet av 1800-talet. Den är intimt sammanflätad med folkrörelsens framväxt. 

Folkbildningen har kommit att bli till en nationell infrastruktur för bildning och utbild-

ningen för den vuxna befolkningen. Folkbildningen verkade tidigare inom följande sju 

verksamhetsområden som i särskilt hög grad utgjorde motiv för statens stöd till folkbild-

ningens olika aktörer:

• den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan  

 könen 

• det mångkulturella samhällets utmaningar

• den demografiska utmaningen 

• det livslånga lärandet 

• kulturen

• tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder 

• folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

 År 2011 fick emellertid Folkbildningsrådet ett regeringsuppdrag att lämna förslag på 

nya verksamhetsområden, med utgångspunkten att antalet verksamhetsområden skulle 

reduceras (prop. 2013/14:172). Folkbildningsrådet inhämtade synpunkter från studie-

förbund och högskolor och konstaterade att verksamhetsområdena skapat en otydlighet 

i folkbildningens arbete. Folkbildningsrådet ansåg det vara problematiskt att staten 

anger vissa verksamhetsområden som särskilt motiverade samtidigt som folkbildningens 

organisationer självständigt förutsätts styra sin verksamhet utifrån sina olika ideologiska 

förutsättningar och värdegrunder. 
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Mot bakgrund av de erfarenheter som redovisats av studieförbund och folkhögskolor 

drog Folkbildningsrådet slutsatsen att statens stöd till folkbildningen bör baseras på 

följande fyra syften: 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

• bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och  

 skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildnings-

 nivån i samhället 

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

I och med den nya propositionen Allas kunskap – Allas bildning (prop. 2013/14:172) 

finns nu ett särskilt mål för den statliga folkbildningspolitiken: ”Folkbildningen ska ge 

alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig 

utveckling och delaktighet i samhället.” Även om de sju verksamhetsområdena ersatts 

av fyra syften finns en nära kopplingar mellan dem när det gäller mål, utmaningar och 

syften med folkbildningens verksamhet. 

I regeringens proposition Allas kunskap – Allas bildning (prop. 2013/14:172), på sidan 

29, åskådliggörs detta förhållande genom följande figur:

Syften

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och  
 utveckla demokratin

2.  Bidra till att göra det möjligt för människor att  
 påverka sin livssituation och skapa engagemang  
 att delta i samhällsutvecklingen

3.  Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja  
 bildnings- och utbildningsnivån i samhället

4.  Bidra till att bredda intresset för att öka 
 delaktigheten i kulturlivet

Verksamhetsområden

1. Den gemensamma värdegrunden: alla människors   
lika värde och jämställdhet mellan könen

2.  Det mångkulturella samhällets utmaningar

3.  Den demografiska utmaningen

4.  Det livslånga lärandet

5.  Kulturen

6.  Tillgängligheten och möjligheterna för personer   
med funktionshinder

7.  Hållbar utveckling, global rättvisa

Figur 1: Förhållandet mellan syften och verksamhetsområden, baserat på reger-

ingens proposition Allas kunskap – Allas bildning (prop. 2013/14:172), sid 29). 
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Sammantaget, över landet, utgörs folkbildningen av verksamhet vid drygt 150 folkhög-

skolor och 10 studieförbund. Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberät-

telse för 2014 vittnar om att det är en omfattande verksamhet som bedrivs. Under 2014 

fördelades 1,6 miljarder i statsbidrag till de 150 folkhögskolorna och totalt 1,7 miljarder 

till de 10 studieförbunden. Samtidigt kännetecknas folkbildningen av den mycket viktiga 

principen ”fri och frivillig” vilket innebär att den står fri från statlig styrning och att den 

alltid ska vara frivillig för deltagarna. Enligt folkbildningsrådet själva ska verksamheten 

vara något mer och något annat än den utbildning som ges via det formella utbildnings-

väsendet. 

Enligt Studieförbundet Vuxenskolan (www.sv.se) bygger folkbildningens pedagogik på 

att man lär bäst när man gör det tillsammans med andra och därför är studiecirkeln det 

vanligaste sättet att ses. Tusentals studiecirklar bedrivs dagligen inom en mängd olika 

områden. Cirkelledarens roll är inte i första hand att lära ut ett specifikt ämne, utan att 

se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt och att alla känner sig delaktiga och 

lyssnade på. Folkbildningens engagemang för personer med funktionsnedsättningar har 

en lång tradition och man har ett särskilt ansvar att erbjuda och tillgängliggöra utbildning 

för just denna grupp av medborgare. Det innebär bland annat att SV stödjer verksamheter 

som syftar till att stärka och utveckla demokratin, att gör det möjligt för människor att på-

verka sin situation och skapa engagemang att delta i utvecklingen av samhället, medverka 

till att utjämna utbildningsklyftor samt höja utbildnings- och bildningsnivån samt bidra 

till ett ökat intresse för och ökad delaktighet i kulturlivet. 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) utgör enligt 

en rapport från nätverket SIP (2009) de två största studieförbunden som har verksam-

hetsavtal med handikapporganisationerna. De har båda en omfattande studiecirkel-

verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Målsättningen för SV är att alla 

människor ska ha möjlighet att lära sig nya saker, få nya sociala kontakter, vara delaktiga 

i samhället och få större makt över sina liv. Därför erbjuder SV verksamheter i form av 

studiecirklar men även olika material som är anpassade till personer med funktionsned-

sättningar. Studiecirklarna har en stor bredd och variation, såsom samhälls- och vardags-

kunskap, skapande verksamhet, kost och hälsa, datorkunskap, dans och rörelse, sång och 

musik, teater, etc. (www.sv.se). Man har även verksamhet i form av föreläsningar, studie-

dagar och studiecirklar, som riktar sig till personal och anhöriga. 
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Folkhälsa och funktionshinder
De fyra syften som formulerats för folkbildningens verksamhet har, enligt vår tolkning, 

inneburit ett närmande till de övergripande folkhälsopolitiska målen. Exempelvis är folk-

bildningen arbete för ökad demokrati, möjligheten att påverka sin livssituation, minskade 

utbildningsklyftor samt ökad delaktighet i kulturlivet för personer med funktionshinder 

nära förbundet med de mål som anges inom folkhälsopolitiken. 

Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen (Prop. 2007/08:110). Detta mål involverar, menar vi, alla de 

fyra syften inom vilken folkbildningen ska verka. Folkhälsa handlar om allt från indi-

videns egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska 

rättigheter i samhället (Ineland 2013; 2014). 

Folkhälsopolitiken omfattar elva målområden som grupperar hälsans bestämningsfakto-

rer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor och vanor som har störst betydelse 

för hälsan:

1 Delaktighet och inflytande i samhället 

2 Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3 Barns och ungas uppväxtvillkor 

4 Hälsa i arbetslivet 

5 Miljöer och produkter 

6 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7 Skydd mot smittspridning 

8 Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9 Fysisk aktivitet 

10 Matvanor och livsmedel 

11 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 

Målområdena består av två kategorier: en som kopplas till människors livsvillkor, en som 

kopplas till levnadsvanor och livsstil. Koppling till folkhälsopolitiken är angelägen för 

folkbildningens verksamhet med tanke på utvecklingen de senaste decennierna med avse-

ende på befolkningens hälsa. Generellt har hälsan förbättrats de senaste decennierna. 
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Människor har i allmänhet blivit friskare och lever längre än tidigare. Samtidig har relati-

va skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper förblivit oförändrat stora och i enstaka 

fall till och med ökat. Ineland (2013) beskriver i en rapport till dåvarande Statens folkhäl-

soinstitut (numera Folkhälsomyndigheten) att det finns systematiska skillnader i dödlig-

het och sjuklighet mellan olika socioekonomiska grupper samt mellan kvinnor och män. 

Vidare att det finns systematiska skillnader i den självupplevda hälsan mellan utrikes 

och inrikes födda, mellan personer med funktionshinder och befolkningen i övrigt samt 

mellan personer med olika sexuell läggning. 

Grupper som ofta beskrivs som mindre resursstarka, till exempel de med kort utbildning, 

låg inkomst, sämre boende, begränsade möjligheter att påverka och vara delaktig, har 

också generellt sett sämre hälsa. Till denna grupp hör personer med intellektuella funk-

tionshinder och personer med psykiska funktionshinder. Även om hälsan förbättrats för 

mindre resursstarka grupper och ekonomiskt och utbildningsmässigt svaga grupper, har 

utvecklingen ändå varit mindre gynnsam än för socioekonomiskt starkare grupper. 

Liknande mönster återfinns när det gäller psykisk ohälsa. Arbetslösa och personer med 

sjuk- och aktivitetsersättning, äldre, ensamstående med barn och utrikes födda är mer 

utsatta än befolkningen i övrigt. Personer med begränsade möjligheter till inflytande och 

deltagande är också överrepresenterade, och har olika orsaker: kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet, sexuell läggning, ålder och – vilket fokuseras i denna rapport – personer med 

psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. 

Sammantaget påverkar alltså människors sociala position (ålder, kön, etnicitet, sexuell 

läggning, utbildning och inkomst) tillsammans med den sociala miljön (familj, grupp, 

bostadsområde, arbetsliv m.m.) hur människor inför samma hälsorisker drabbas olika. 

Det är enligt vår uppfattning angeläget att folkbildning och folkhälsa inte diskuteras 

åtskilda från varandra utan ses som del av en vidare diskussion om människors demokra-

tiska villkor och rättsliga ställning i samhället. Framgångsrik verksamhet har sannolikt 

positiva effekter utifrån målen med såväl folkbildningen och folkhälsan, vilket vi ser som 

viktigt att beakta.
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Metod och genomförande
Rapporten består av en genomgång och sammanställning av ett urval av svensk forskning 

om personer med intellektuella funktionshinder och personer med psykiska funktions-

hinder inom områdena hälsa, egenmakt och deltagande i kulturlivet. Den forskning som 

inkluderats och bearbetats har valts med utgångspunkt i vår bedömning av relevans i 

relation till Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet. 

Då det är målgrupperna intellektuella funktionshinder och psykiska funktionshinder i re-

lation till egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet som står i fokus för denna rapport 

har urvalet av publikationer som ingår i kunskapsgenomgången vägletts av detta fokus. 

Det är således inte begreppen egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet som primärt 

styrt urvalet av publikationer utan forskning om personer med intellektuella och/eller 

psykiska funktionshinder i relation till hälsa, egenmakt och deltagande i kulturlivet på 

olika samhälleliga arenor. 

Detta innebär att kunskapsgenomgången baseras på studier om målgruppen i relation till 

områden så som bl.a. internet och sociala medier, sexualitet, fritid, boende, dagligverk-

samhet, hälsa och kulturaktiviteter. 

Ambitionen har varit att eftersträva en så stor variation och bredd som möjligt för att 

kunna täcka in så många samhällsområden som möjligt. Detta motiveras också av att be-

grepp som egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet är breda och skär genom många 

olika sociala arenor och för att kunna fånga detta behövs variation och bredd. Flera stu-

dier berör således inte begreppen direkt och explicit men har ett innehåll med relevans för 

de olika temaområdena och har därför inkluderats i kunskapsöversikten. 

Litteratursökningen har gjorts genom att använda databaser som Libris, Google Scholar 

och Umeå universitetsbiblioteks söktjänster, men även genom referenslistor och kontak-

ter med forskare inom funktionshinderområdet. Utöver detta har vi via en mailförfrå-

gan till det svenska nätverket för funktionshinderforskare efterfrågat publikationer vid 

respektive lärosäte som rör de tre områden som nämnts ovan. Vi har genom dessa olika 

tillvägagångssätt erhållit publikationer i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar, 

rapporter, FoU-rapporter, myndighetsrapporter samt kapitel i antologier som har kopp-

ling till syftet med rapporten. 



19

Vi gör inga anspråk på att vår sammanställning täcker samtliga publikationer med rele-

vans för rapportens syfte. Däremot bedömer vi att vår genomgång ger värdefullt bidrag 

till diskussionen om SVs framtida verksamhet på områdena hälsa, egenmakt och delta-

gande i kulturlivet för personer med intellektuella och psykiska funktionshinder. 

Vår bearbetning av publikationerna har följt en likande struktur. Inledningsvis har läst 

och bedömt i vilken mån publikationen är relevant för en (eller flera) av de tre områdena. 

Efter kodning av publikationerna har vi upprättat en tabell i vilken de centrala resultaten 

presenteras. Tabellerna presenteras i de efterföljande resultatkapitlen. 

Slutligen har vi gjort en övergripande analys inom respektive område i syfte att identifiera 

och diskutera vilka implikationer resultaten kan anses ha i förhållande till SV:s framtida 

verksamhet för personer med intellektuella och psykiska funktionshinder. Av skäl vi anför 

ovan har vi emellertid inte gjort någon distinkt åtskillnad mellan de två kategorierna 

av funktionshindrade. Vi menar alltså att även om olika behov och livserfarenheter kan 

föreligga mellan personer med olika funktionsnedsättningar, ser vi det som angeläget i en 

diskussion om SV:s framtida verksamhet att ha ett vidare, icke-diagnos-specifikt, synsätt 

om på vilket sätt, och för vem, en viss aktivitet ska utformas. Trots att kartläggningen har 

en viss obalans mellan publikationer om psykiska funktionshinder respektive intellek-

tuella funktionshinder, har resultaten i allt väsentligt relevans för båda grupperna. Till 

exempel har studier om egenmakt för personer med intellektuella funktionshinder lika 

stor relevans när det gäller till exempel personer med psykiska funktionshinder. 

Många människor med funktionshinder är, om än i olika grad och på olika sätt, beroende 

av andras definitioner och ställningstaganden för att komma i åtnjutande av diverse stöd- 

och hjälpinsatser. Därför bör enligt vår mening verksamheter som har ambitioner att 

verka för hälsa, egenmakt och deltagande i kulturlivet för personer med funktionshinder 

vara öppen för individuell variation snarare än gruppspecifika strategier. 

Många erfarenheter och sociala livsomständigheter är gemensamma, människor kan inte 

åtskiljas enbart på grund av diagnoser. Hur man i praktiken och i enskilda verksamheter 

– kurser, studiecirklar, etc. – arbetar för att nå de mål man satt upp för personer med in-

tellektuella respektive psykiska funktionshinder ser vi främst som en metodfråga och inte 

minst en fråga om förhållningssätt som bör diskuteras i dialog med de som deltar i olika 
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verksamheter och aktiviteter som erbjuds av SV. Det är svårt att ge principiella svar på in-

dividuella behov kopplade till specifika funktionsnedsättningar. Vi har därför eftersträvat 

att göra resultaten från litteratur och publikationer som studerar en viss kategori av funk-

tionshindrade tillgängliga och tillämpbara även på andra grupper av funktionshindrade. 

Funktionshinder och egenmakt
För att närma sig begreppet egenmakt är det angeläget att inledningsvis redogöra för den 

svenska funktionshinderpolitikens bärande principer och ideologiska utgångpunkter. 

Ambitioner och strävanden, från såväl handikapporganisationer, enskilda och grupper av 

personer med funktionsnedsättning, välfärdsstatliga aktörer som professionella, att öka 

funktionshindrade personers egenmakt ligger i linje med de mål och intentioner som är 

formulerade med funktionshinderpolitiken. 

De senaste decenniernas utveckling har banat väg för en ökad betoning på egenmakt för 

personer med funktionsnedsättning. Ett illustrativt exempel är införandet av personlig 

assistans och assistansersättning, en stödform och ett socialpolitiskt transfereringssystem 

som ger personer med funktionsnedsättning möjligheten att bli arbetsgivare för de perso-

ner som ger en omsorg, stöd och service. På så sätt har makten, åtminstone på ett formellt 

plan, förskjutits från yrkesverksamma till brukarna. Forskning visar också, enligt Giertz 

(2012), att personlig assistans gett personer med funktionsnedsättning ett ökat inflytan-

de, självbestämmande och ökad möjlighet till delaktighet. 

Begreppet egenmakt hänger således intimt ihop med begrepp som självbestämmande, 

delaktighet och inflytande. Den svenska funktionshinderpolitiken vägleds av principer så-

som; jämlikhet, inkludering, delaktighet, tillgänglighet, självbestämmande och inflytande 

och det övergripande målet är att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättningar (Ineland, Molin & Sauer 2013 & Lindberg & Grönvik 2011). 

Rätten till ett omfattande självbestämmande, inflytande och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättningar är dock förhållandevis ny och ska förstås mot bakgrund av dels 

den segregering och institutionalisering som kännetecknade situationen fram till 1970– 

och 1980-talen dels den kritik som under 1980 och 1990 talen riktades mot den dominans 
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och det tolkningsföreträde som professionella och yrkesverksamma innehade (Ineland 

m.fl. 2013; Lindqvist 2012; Lindberg & Grönvik 2011). I strategin för funktionshinderpo-

litiken som regeringen fastställde 2011 tydliggörs att det övergripande målet är att skapa 

ett samhälle utan hinder för delaktighet och att verka för ökad jämlikhet i levnadsvillkor 

för människor med funktionsnedsättning. 

Begreppet egenmakt har alltså nära och tydliga kopplingar till de funktionshinderpolitis-

ka principerna om självbestämmande, inflytande och delaktighet. Lewin (2011) menar att 

dessa principer stipulerar att det är de önskemål och livsprojekt som den enskilda indivi-

den med funktionsnedsättning ger uttryck för som ska prioriteras av verksamheter inom 

funktionshinderomsorgen samt att det är individen som ska ha tolkningsföreträde när det 

gäller realiserandet av de bärande principerna. 

Synsättet företräds också av Socialstyrelsen (2012) som menar att brukarinflytande, med-

verkan och delaktighet handlar om att brukare med psykiska funktionshinder ska kunna 

ta del av eller påverka beslut som rör de insatser man får eller den verksamhet som ger 

insatsen. 

Socialstyrelsen skriver: Det handlar helt enkelt om hur de personer som får insatserna 

ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser för hans 

eller hennes eget liv och vardag (sid. 10, Socialstyrelsen 2012). 

Lewin (2011) menar också att medbestämmande, inflytande och valfrihet kan samman-

föras till principen om självbestämmande. Det finns förstås en intim koppling mellan 

egenmakt och självbestämmande och vi ska här först redogöra för begreppet självbestäm-

mande och därefter diskutera begreppet egenmakt. 

Ringsby Jansson & Olin (2006) menar att självbestämmande är en central ideologisk ut-

gångspunkt i dagens funktionshinderpolitik som ska förstås mot bakgrund av att vi i dag 

lever i ett samhälle med en ökad betoning på individualisering. Det finns inga vedertagna 

definitioner av självbestämmande, det är ett komplext begrepp, menar Giertz (2012), som 

handlar om individens möjligheter att detaljstyra sitt vardagsliv efter sina egna behov, 

önskemål och ställningstaganden. 
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Olin & Ringsby Jansson (2006) redogör för att forskning visar att det skett en viss positiv 

utveckling för brukare att påverka sin vardag samtidigt som det finns stora brister. 

Självbestämmandet och inflytandet har ökat för de som är starka, välinformerade och 

som kan kämpa för sina rättigheter.

En del i komplexiteten med begreppet självbestämmande, menar Olin & Ringsby Jansson 

(2006), är att det förutsätter att man kan skaffa sig information om olika valmöjligheter 

samt att kunna förstå innebörden av valen, innan man väljer. Denna process kräver en 

hög grad av intellektuell kompetens och kontroll över det egna livet, vilket personer med 

intellektuella eller psykiska funktionshinder inte alltid har förmåga till. 

Självbestämmande handlar således, för personer med intellektuella eller psykiska funk-

tionshinder, om att man får förutsättningar och stöd i den process som det innebär att 

fatta beslut om olika val, så att den enskilde kan förverkliga sina intressen och önskemål. 

Hur den professionella makten utövas och hur organisationen (rutiner, organisering, 

regler) ser ut påverkar på olika plan möjligheten till självbestämmande, antingen är det 

hindrande eller möjliggörande. 

Olin & Ringsby Jansson (2006) menar att om man skulle minska omsorgspersonalens 

styrning över brukare så skulle det visserligen ge individen större utrymme för självbe-

stämmande men att det inte nödvändigtvis innebär att individen kan förverkliga sina ön-

skemål. Självbestämmande bör således se som en process som uppstår i sociala relationer 

och personer med funktionshinder behöver ha tillgång till relationer som gör det möjligt 

för dem att undersöka och uttrycka vem man är. 

Renblad (2001) menar att empowerment: är en form av makt som kan definieras som 

egenmakt och möjlighet till självbestämmande. Empowerment inkluderar att man har 

möjlighet till inflytande och delaktighet (sid 11). Hon menar att empowerment ur ett 

filosofiskt perspektiv handlar om frågor om demokrati och etik och på en vardaglig nivå så 

handlar det för individen om att ha kontroll över och kunna påverka sin situation i olika 

sammanhang. Vidare ska empowerment förstås som en livslång process och grunden är 

att individen upplever personlig kontroll, självuppskattning och tillhörighet. 
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Renblad (2003; 2001) menar att ur ett empowerment/självbestämmande perspektiv så 

kännetecknas arbetssättet av att det utgår ifrån de styrkor och resurser som personen 

med funktionsnedsättning har och ska inriktas på att individen skall lära sig att klara av 

svårigheter av skilda slag. 

Empowerment, menar Askheim (2003), innefattar överföring av makt, att makt ges till 

eller återtas av utsatta grupper. Begreppet är komplext och innefattar många dimensioner 

såsom frigörelse och kontroll över de insatser som förmedlas till mig som brukare samt 

reell möjlighet att som brukare att få kunna utöva inflytande och vara delaktig i de beslut 

och insatser som rör mig som individ. Begreppet innefattar också ett perspektiv som säger 

att utsatta människor, såsom funktionshindrade, är aktörer som själva är experter på de 

livsomständigheter man lever under (Askheim & Starrin, 2007).

Efter den ovanstående diskussionen kring begreppen självbestämmande, egenmakt och 

empowerment ska vi nu redogöra för de studier på området egenmakt som ingår i sam-

manställningen. Som vi ovan beskrivit ingår i sammanställningen ett urval av svenska 

studier, hur detta urval sett ut har vi beskrivit närmare i metodavsnittet. 

I tabellen nedan redovisas de studier som ingår i sammanställningen på temat egenmakt 

(i tabellen används förkortningen IF för intellektuella funktionshinder och PF för psykis-

ka funktionshinder). Efter tabellen följer en utförligare sammanställning av de centrala 

resultaten i de studier som redovisas i tabellen. I sammanställningen ingår också ett 

flertal studier som inte redovisas i nedanstående tabell.
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Tideman, M. & Svensson, O. 

(2015)

Svensson, O. & Tideman, M. 

(2007)

Giertz, L. (2012)

Bergh, S., Skogman, E & Tide-

man, M. (2010)

Sauer, L. (2010)

Kjellberg, A. & Hemmingsson, H. 

(2013)

Löfgren-Mårtensson, L. (2004)

Ett ökat antal unga personer som självorga-

niserar sig i self advocacy grupper. Studien 

visar att deltagandet i dessa grupper leder 

till ökad hälsa, ökat välbefinnande och att 

man utvecklar nya roller och identiteter.

Studerat ett projekt som utvecklats från 

att vara för personer med IF till att bli ett 

projekt baserat på empowerment. Projektet 

var en mötesplats som möjliggjorde samtal 

om erfarenheter av IF och stigmatisering. 

Medförde en ny social roll.

Möjlighet till inflytande och självbestäm-

mande villkoras av funktionsnedsättningens 

omfattning, det privata hemmet som arbets-

plats för personal, spänningsförhållandet 

mellan oberoende – beroende, bemötande 

samt synen på individens förmåga. 

Deltagandet i folkhögskolestudier har posi-

tiva bildningsmässiga effekter och bidrar till 

empowerment och egenorganisering

Deltagandet i utbildningen/projektet bidrog 

till ökad självkänsla och självförtroende. 

Personlig växt och utveckling.

De personer med IF har intervjuats inför 

riksdagsvalen 1998, 2002 & 2006. Det som 

röstar har en uppfattning att rösta är viktigt 

och att det är en medborglig plikt, de har 

föräldrar, och signifikanta personer som 

fört över politiskt intresse, vidare har media 

betydelse och de är bekväma med att veta 

hur man gör när man röstar.

Många unga vuxna personer med IF lever 

i en miljö som kännetecknas av att å ena 

sidan möjliggörs önskningar å andra sidan 

kontrolleras och övervakas deras sexualitet 

och kärlek. 

 

Personer med IF och self advocacy grupper

Personer med IF och empowerment

Beskriva och analysera villkor, möjligheter 

och gränser för inflytande och självbestäm-

mande för personer med

LSS-insatser.

Studerandes erfarenheter av folkhögskole-

kurser riktade till personer med IF

Personer med IF och lärande

Personer med IF och valdeltagande och 

demokrati

Personer med IF, kärlek, sexualitet och 

sociala strategier

 Tabell 1. Studier med relevans för temat ”egenmakt” 

Publikation                   Inriktning  Kommentar
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Näslund, R. & Gardelli, Å. (2012)

Gardelli, Å. & Johansson, A. (2008)

Renblad, K. (2001)

Molin, M. Sorbring, 

E. & Löfgren-Mårtensson, L (2014)

Bolling, J. (2005)

Ökat handlingsutrymme för de vuxna, lärde 

sig använda datorer vilket ökade deras möj-

lighet att uttrycka sig och att handla. Ökad 

social interaktion med vänner, familj och 

personal samt ökat inflytande i vardagen. 

För ungdomarna ökade aktivitet, men också 

ett viktigt instrument för att etablera sociala 

relationer och för att söka information. 

Deltagarna ökade sin aktivitetsförmåga och 

sitt datoranvändande.

Majoriteten upplever brist på inflytande och 

självbestämmande. Demokrati beskrivs som 

att få vara med och bestämma och att ha 

inflytande.

Unga med IF använder internet/sociala me-

dier för att vara som andra och att vara med 

andra samt för att ge uttryck för sin rätt att 

vara delaktiga i samhället

13 olika projekt ingår i utvärderingen. 

När det gäller insatser mot diskriminering 

och utsatthet menade mindre än en 

tredjedel att de inte nått sina mål. 

Hälften av projekten menar att de nått 

målet att främja möten mellan människor 

med funktionsnedsättning och olika etniska 

bakgrunder och en känsla av stärkt 

identitet. Gruppen tar avstånd från handi-

kappomsorgen/socialtjänsten. 

Ungdomar och vuxna med IF och använ-

dandet och tillgången till internet och 

kommunikations-teknologi. 

Datoranvändandets betydelse för vuxna 

personer med IF.

Hur personer med IF ser på inflytande, 

bemötande, sociala relationer samt

information-/ och kommunikation.

Social medier/internet – sociala relationer- 

identitet.

Insatser mot diskriminering riktade till 

personer med funktionsnedsättning och 

annan etnisk bakgrund.

Publikation                   Inriktning  Kommentar
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Olin, E. & Ringsby Jansson, B. 

(2006) 

Olin, E. & Ringsby Jansson, B. 

(2009)

Nikku, N. (2011)

Lindqvist, A-L (2007)

Vikdahl, L. (2014)

Vuxenblivandet är ofta mer komplicerat än 

för andra ungdomar, de har svårt att eta-

blera sig på arbetsmarknaden, många blir 

beroende av de socialpolitiska stödsystemen 

och de har svårt att etablera sociala nätverk. 

Detta kan öka risken för ohälsa, psykisk 

ohälsa och missbruk. Resultatet visar att det 

finns stora skillnader mellan olika grupper 

av unga med IF och/eller PF. Skillnaderna 

handlar om hur de bor, försörjning, arbete, 

nätverk och hur det ser ut med stöd och 

insatser. Två huvudgrupper, den ena grup-

pen har relativt omfattande stöd, den andra 

gruppen tar avstånd från handikappom-

sorgen/socialtjänsten. 

Tillhörigheten/identiteten har analyse-

rats genom tre kategorier, de pragmatiska 

navigatörerna, de kritiska utmanarna och de 

missförstådda rebellerna.

Personal inom omsorgen för funktionshin-

drade har ett stort inflytande över brukarna. 

Bristande möjligheter till självbestämmande 

och inflytande.

Personalen möjliggör eller hindrar brukar-

nas möjligheter till självbestämmande och 

empowerment.

I utvärdering har projekten med personliga 

ombud och brukarinflytandesamordnare 

utvärderats.  Utvärderingen visar att projek-

ten givit positiva avtryck för inflytandet. 

Deltagandet och delaktigheten i kyrkan är 

värdefull, det leder till att social relationer 

etableras ofta i form av vänskap och eller 

svaga band. Det finns dock ofta hinder för 

delaktighet och tillgänglighet. 

Personer med IF och personer med PF. 

Risker och möjligheter- förändrade livsvill-

kor för inflytande, delaktighet och självbe-

stämmande.

Hur unga psykiskt och intellektuellt funk-

tionshindrade personers identiteter skapas 

genom tillhörigheten både till kategorin 

funktionshindrade och till civilsamhället 

och normaliteten.

Personer med If och PF. En forsknings-

översikt över forskning om bostad med 

särskild service och daglig verksamhet.

Utvärdering av inflytandeprojektet som var 

ett led i de satsningar nationella psykiatri-

samordningen genomförde 2005-2007 för 

att åtgärda bristande inflytande.

Personer med IF och deras upplevelser 

och erfarenheter av delaktighet i svenska 

kyrkan. 

Publikation                   Inriktning                             Kommentar



27

Sammanfattning av studier med relevans för området 
egenmakt 
Svensson & Tideman (2007) menar att empowerment innebär att individer och/eller 

grupper av personer med funktionsnedsättning försöker ta kontroll över sin tillvaro, när 

grupper som på olika sätt är marginaliserade och diskriminerade kommer till tals och 

själva får makten att definiera sina behov. 

Författarna skriver att empowerment förutsätter att man förser individer med resurser, 

möjligheter och förutsättningar och på så sätt bidra till att deras förmåga att påverka sitt 

liv ökar. Empowerment handlar om att ge personer med intellektuella funktionshinder 

ökad egenmakt så att de kan stå emot personalens och anhörigas åsikter och istället kunna 

hävda sina egna önskningar. 

Artikeln handlar om en studie i vilken man följt ett projekt som utvecklats från att vara 

för personer med intellektuella funktionshinder till att bli ett projekt baserat på empower-

ment. Författarna beskriver att få försök tidigare gjorts där man utifrån ett empowerment 

perspektiv vill stärka individens/gruppens förmåga att själva hantera sin situation. 

Projektet, i vilket ca.30 personer med intellektuella funktionshinder deltog, utgjordes av 

en mötesplats, där deltagarna träffades, kunde laga mat, planera olika fritidsaktiviteter 

och semesterresor. De beskriver hur mötesplatsen möjliggjorde samtal om erfarenheter av 

intellektuellt funktionshinder och stigmatisering. 

I projektets början fanns den traditionella rollfördelningen mellan projektledare och delta-

gare. Dock visade det sig att deltagarna var ointresserade av projektledarnas planering av 

aktiviteter. Projektdeltagarna var mer intresserad av relationer vilket medförde att mö-

tesplatsen utvecklades till ett forum för diskussioner om att leva i samhället med intellek-

tuella funktionshinder. För de personer med intellektuella funktionshinder som deltog i 

projektet etablerades en ny social roll, de blev inte kategoriserade utifrån sina funktions-

hinder, utan sedda som individer med egna möjligheter och svagheter. En förutsättning 

till empowerment, ökad egenmakt och egen organisering för personer med funktionshin-

der är att de ges möjlighet att erhålla kunskap om den egna positionen i samhället. Det 

behövs således kunskapsutveckling hos personer med intellektuella funktionshinder. 

Författarna menar i likhet med bland annat Ineland, Molin & Sauer (2015), att det i idag 

utvecklas nya former av verksamheter för och med personer med intellektuella funktions-

hinder i gränslandet mellan civilsamhälle och social omsorg. Dessa verksamheter drivs i 
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samverkan mellan eller genom delat ansvar mellan ideella organisationer och funktions-

hinderomsorgen, vilket gör att de har förutsättningar att bidra till empowerment hos 

personer med funktionshinder.

Tideman & Svensson (2015) redogör för att det finns ett ökat antal unga personer med 

intellektuella funktionshinder som självorganisera sig i self-advocacy grupper. I dessa 

grupper sker socialisering, empowerment och deltagarna får tillgång till ett forum i vilket 

de kan ge uttryck för sina erfarenheter och upplevelser av stigmatisering. I artikeln re-

dogörs för en studie som visar att deltagandet i dessa grupper leder till ökad hälsa, ökat 

välbefinnande och att deltagarna utvecklar nya roller och identiteter. 

Diskussionerna i den studerade self-advocacy gruppen handlade om deltagarnas upp-

levelser av annorlundaskap. Resultatet av studien visar också att deltagandet i self-

advocacy gruppen gav deltagarna möjlighet till en nyorientering där deltagarna såg på sig 

själv både med styrkor och begränsningar. 

Detta medförde att deltagarna utvecklade en ny identitet, en alternativ identitet som står i 

opposition till den tilldelade identiteten. Författarnas analys visar att self-advocacy grup-

per ger deltagarna möjlighet att bygga upp kunskap, kollektiv solidaritet, makt och kraft 

att självständigt kunna formulera sina önskningar och behov. Dessa självorganiserade 

grupper behöver stöd för att kunna etableras.

När det gäller egen- eller självorganiserade grupper bland personer med intellektuella 

funktionshinder så är det en växande social rörelse med stor betydelse för empowerment 

och egenmakt för dessa personer och den kan förstås som ett slags motstånd mot samhäl-

lets synsätt och på vilket sätt insatser och stöd förmedlas (Tideman, Mineur & Mallander 

2014). Vid Högskolan i Halmstad finns ett forskningsprojekt om egenorganisering. I pro-

jektet studeras unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar, som via egenorga-

nisering vill stärka makten över sitt eget liv.

I avhandlingen Erkännande, makt och möten. En studie av inflytande och självbestäm-

mande med LSS kommer Giertz (2012) fram till att det som påverkar funktionshindrade 

personers möjlighet till inflytande och självbestämmande är; funktionsnedsättningens 
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omfattning, det privata hemmet som arbetsplats för personal, spänningsförhållandet mel-

lan oberoende-beroende, bemötande samt synen på individens förmåga. För de personer 

som hade personlig assistans så visar det sig att omfattningen på inflytandet sträcker sig 

från den helt autonoma brukaren till den helt utelämnade brukaren, som inte har infly-

tande. Här spelade personer som var ställföreträdare (t.ex. god man) en betydelsefull roll. 

Giertz beskriver relationen mellan inflytande/självbestämmande och brukarens eller 

ställföreträdarens aktiviteter via fyra positioner (s. 193). I den första positionen, autonom 

med stark röst, återfinns de individer som av omgivningen och av sig själva ses som auto-

noma. Dessa individer är medvetna om sin rättigheter och kräver inflytande. Den andra 

positionen, vanmakt, oerhört motstånd, strid om tolkningsföreträdet, utgörs av personer 

som trots aktivitet upplever att deras inflytande inte beaktas. 

Här handlar det om att omgivningen, individen eller god man har okunskap om vilka rät-

tigheter personer med funktionsnedsättningar har eller okunskap om funktionsnedsätt-

ning eller att man inte bryr sig om personens uttryck för inflytande. I anpassad autonomi, 

nöjd med inflytande genom andra, som är den tredje positionen, finns de personer som 

låter andra föra personens talan. Dessa personer menar sig ha inflytande och att de låter 

god man föra talan ser de som en anpassning till funktionsnedsättningen. Den fjärde po-

sitionen benämner Giertz som utsatt i ett tomrum, informella talesmän. I denna position 

finns de personer som inte har möjlighet att ge uttryck för sitt inflytande. Det handlar om 

personer där god man är passiv eller personer som inte har något stöd av en god man. 

Giertz (2012) ger en intressant beskrivning av de olika mönster som finns för självbe-

stämmande och inflytande. Giertz menar att dessa mönster kan förstås via följande tre 

positioner; brukaren som autonom, brukaren som beroende oberoende samt brukaren 

som utelämnad. Positionen brukaren som autonom kan kännetecknas av en rättighetsdis-

kurs. Här har personen status som ett rättighetssubjekt och ses som beslutskompetent, 

kan föra sin talan själv med eller utan stöd. Giertz finner att det är ett fåtal personer (alla 

dessa hade enbart fysiska funktionsnedsättningar och personlig assistans) som kan sägas 

inneha positionen rättighetssubjekt. 
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Den position som Giertz menar kännetecknas av att brukaren är utelämnad har sina rötter 

i en omsorgsdiskurs. Den utmärks av ett vårdande förhållningssätt, där individen är ett 

objekt för personalens omsorg. I denna position ges inte individen möjlighet att få inflytan-

de och den får inte det stöd som behövs för inflytande. De individer som Giertz menar har 

denna position utgörs av personer med LSS – insatser och god man samt av personer med 

intellektuella funktionshinder med stöd av personlig assistent men utan gode man. Bruka-

ren som beroende oberoende är en position där personen är ett omsorgssubjekt. 

I denna position ses denne som ett subjekt och man erkänner personens rätt till inflytande 

och självbestämmande. Personen har dock ett stort omsorgsbehov och behöver stöd för 

att kunna ha inflytande och stödet måste vara individanpassat. I Giertz studie finns flera 

personer som kan sägas inneha denna position. 

När det gäller resultaten i Giertz studie så finns klara paralleller till flera andra svenska 

studier. Hemmet i form av en gruppbostad, den relation de boende har till personalen och 

den organisatoriska kontexten påverkar och begränsar möjligheterna till egenmakt och in-

flytande (se t.ex. Lövgren 2013; Ineland, Molin & Sauer 2013; Ineland, Molin & Sauer 2015; 

Mineur, Bergh & Tideman 2009; Blomberg 2006; Olin, 2003; Ringsby Jansson 2002). Att 

möjligheterna till självbestämmande och beslutfattande för personer med intellektuella 

funktionshinder villkoras av personalen eller helt fattas av personal illustreras också av en 

studie av Kjellberg (2002).

Denna bild bekräftas också i en forskningsöversikt (se nedan) av Nikku (2011) som genom-

förts på uppdrag av Socialstyrelsen samt i en kunskapsöversikt av Mineur, Bergh & Tideman 

(2009). Mineur m.fl. (2009) konstaterar att forskningen visar att personer med intellektuel-

la funktionshinder har små möjligheter att styra och påverka viktiga delar i sitt liv.

Att möjligheten till delaktighet, inflytande, självbestämmande och egenmakt för personer 

med intellektuella funktionshinder också är beskuren och begränsad på andra samhälleliga 

arenor än boende illustreras i studier av Molin som studerat gymnasiesärskolan och över-

gången från skolan till arbete och sysselsättning (2004; 2008). 
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Ett annat exempel är en avhandling av Vikdahl (2014). Avhandlingen fokuserar på delak-

tighet i Svenska kyrkan för personer med intellektuella funktionshinder. För de personer 

som deltog i studien är deltagandet och delaktigheten i kyrkan värdefull och det leder 

till att social relationer etableras, ofta i form av vänskap eller form av svaga band (weak 

ties). Svaga band är sociala relationer som etableras till grannar, människor som finns i de 

föreningar man är aktiv i, arbetsplatser och andra miljöer som man vistas i. Dessa svaga 

band innebär inte någon djupare vänskap men väl värdefulla sociala kontakter, man häl-

sar på varandra, blir igenkänd och man småpratar med varandra. 

Studier har visat att dessa svaga band är mycket betydelsefulla för personer med intel-

lektuella funktionshinder (se bl.a. Lövgren 2013; Ringsby Jansson 2002). Vikdahl (2014) 

visar utöver den betydelse deltagandet i svenska kyrkan har att det ofta finns hinder för 

delaktighet och tillgänglighet. Dessa hinder är relaterade till det offentliga stödsystemet 

(personal på boenden, gode man, anhöriga) som finns runt personer med intellektuella 

funktionshinder och/eller strukturer inom den svenska kyrkan. 

Giertz (2012) visar också i sin avhandling att brukarna många gånger behöver stöd av an-

dra för att kunna påverka och ha inflytande över sin situation, framförallt är detta tydligt 

när det gäller personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Giertz analys visar att 

det ofta uppstår ett tomrum som leder till att olika tolkningar uppstår omkring personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar: ”Tomrummet fylls av en kör av andra röster 

än brukarens. Det är röster från anhöriga, god man, LSS- personal och olika myndig-

hetspersoner” (s. 192).

I två studier, den ena av Bergh, Skogman & Tideman (2010) och den andra av Sauer 

(2010) som studerar folkbildningens betydelse för personer med intellektuella funktions-

hinder, illustreras att deltagandet i folkbildningens verksamheter har stor betydelse för 

deltagarnas identitetsutveckling, utveckling av självbestämmande och empowerment. 

Studien av Bergh, Skogman & Tideman (2010) fokuserar på erfarenheter och värdering-

ar personer med IF har av sina studier av längre folkhögskolekurser. Studien bygger på 

intervjuer med 19 studerande som deltagit (10 personer) eller som deltog (9 personer) i 

utbildningar vid sex olika folkhögskolor. Slutsatsen i studien är att deltagandet i folkhög-

skolestudier har positiva bildningsmässiga effekter men att effekterna för sysselsättning 

på arbetsmarknaden verkar vara mycket begränsade. 
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Deltagandet i folkhögskolestudier har en stor betydelse för intervjupersonernas självför-

troende, självkänsla och självbild och de studerande har haft god kamratskap och social-

gemenskap. Vidare har folkhögskolorna, visar studien, mycket goda förutsättningar att 

verka som bidragsgivare och möjliggörare av empowerment för de studerande. 

Folkhögskolornas pedagogik och bildningsideologi som betonar delaktighet, gemenskap, 

frivillighet och kunskapsskapande via kamratskap och dialog har goda förutsättningar att 

åstadkomma egenorganisering enligt studien. Författarna menar att egenorganisering 

förutsätter att man är aktivt medverkande och delaktig, något som det finns goda förut-

sättningar för i den folkbildningstradition och pedagogik som finns i folkhögskolorna. 

Det är frågan om en process som kan förstås som empowerment eller en bildningsprocess 

som medför att de studerande formar sina identiteter med utgångspunkt från sina indivi-

duella förutsättningar och önskemål i en social gemenskap. 

Genom deltagandet i folkhögskoleutbildningar, menar Bergh m.fl. (2010): ska man få 

möjlighet att förbereda sig i att enskilt och tillsammans med andra träda fram som myn-

dig vuxen/medborgare i ett gemensamt samhälle (sid. 52).

Sauer (2010) analyserar i sin studie den process som ägde rum i genomförandet av 

projektet Gränslöst ledarskap med fokus på de upplevelser och erfarenheter de stude-

rande och ledarna hade av sitt deltagande i utbildningen. Gränslöst ledarskap var ett 

utbildnings- och kulturprojekt, som drevs av ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, FUB 

och Umeå kommuns socialtjänst, som syftade till att utbilda personer med intellektuella 

funktionshinder till cirkelledare. Deltagandet i utbildningen/projektet bidrog till ökad 

självkänsla, självförtroende, personlig växt och utveckling. Deltagarna i projektet utveck-

lade sina identiteter från att förstå sig själva som brukare och mottagare av välfärdsstat-

liga omsorgsinsatser till att förstå sig själva som cirkelledare och personer som bidrog till 

andras kunskapsutveckling. Under projektet utvecklades också en social gemenskap mel-

lan deltagarna, en gemenskap som också ledde till att deltagarna fick kraft att hantera de 

upplevelser av stigmatisering som gjordes på andra arenor. En viktigt bidragande faktor 

i deltagarnas identitetsutveckling var den folkbildningspedagogik i form av studiecirklar 

som kännetecknade projektet. Pedagogiken utgjordes av ett lärande i en takt som var in-

dividuellt anpassad och som utgick ifrån individens intresse och motivation. Deltagandet i 

projektet Gränslöst ledarskap medförde också empowerment och ökade egenmakt.
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I vår litteratursökning har vi kunnat konstatera att det finns få studier med ett fokus som 

kan sägas uttalat handlar om demokrati i relation till personer med funktionshinder. De 

tre som ingår i denna sammanställning är; en studie av Kjellberg & Hemmingsson (2013) 

om valdeltagande; en utvärdering av Bolling (2005) samt en studie av Renblad (2001). 

I fokus för Renblads (2001) rapport står ett demokratiprojekt riktat till personer med 

intellektuella funktionshinder. Projektet genomfördes av SV och FUB i Jönköpings län 

och syftet var att utveckla olika former för medbestämmande och inflytande på arbetet, 

fritiden och bostaden. En bakgrund till projektet och till studien är att möjligheten till in-

flytande, bra bemötande och sociala relationer samt tillgång till information och kommu-

nikation inte är en självklarhet för personer med intellektuella funktionshinder.

 

Vidare visar forskning under 1980–1990 talen att det finns brister i möjligheterna till 

självbestämmande, inflytande och delaktighet för personer med intellektuella funktions-

hinder. Studien har undersökt hur personer med intellektuella funktionshinder själva, 

som deltagit i SVs demokratiprojekt, ser på inflytande, bemötande, sociala relationer samt 

information och kommunikation. 

Rapportens resultat visar att ett stort antal av de personer som deltog i studien upplevde 

brist på inflytande men att det också fanns personer som upplevde att de hade inflytande. 

Få av deltagarna upplevde också att de hade möjlighet till självbestämmande och egen-

makt, eller att de upplevde sig som jämställda eller lika mycket värda som andra. Själv-

bestämmande och inflytande på olika områden (såsom kärlek, pengar, mat, boende osv) 

ansågs vara viktigt och kommunikation/information beskrevs som centralt för möjlighe-

ten till inflytande. En del av undersökningsdeltagarna hade upplevelser av att ha blivit 

kränkta. Det framgick också tydligt att ett bra bemötande och sociala relationer är mycket 

betydelsefullt. 

Demokrati beskrevs, av de personer som deltog i studien, som att få vara med och be-

stämma och att ha inflytande och man anser att det är viktigt att få ge uttryck för sin 

uppfattning. Rapportens slutsats är att inflytande för personer med intellektuella funk-

tionshinder inte handlar om att ha makt över andras attityder, värderingar eller handling-

ar utan om att få besluta om sin vardag samt att sociala relationer är av stor betydelse.
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Studien av Kjellberg & Hemmingsson (2013) är en av de få svenska studier som finns om 

valdeltagande bland personer med intellektuella funktionshinder. Författarna skriver ock-

så att det finns mycket få studier och att kunskap saknas om varför personer med intellek-

tuella funktionshinder har så lågt valdeltagande. Studien av Kjellberg & Hemmingsson är 

en longitudinell studie där 20 personer (13 kvinnor och 6 män) intervjuats vid tre tillfäl-

len, inför riksdagsvalen 1998, 2002 & 2006. 

Författarna delar in de intervjuade i följande tre grupper; den röstandegruppen, den 

inkonsistenta gruppen och den icke röstandegruppen. Den röstandegruppen utgjordes av 

personer som tillhör preintegreringsgenerationen och den första integreringsgeneratio-

nen (dessa personer är födda 1940–50 talet) och dessa personer röstade i alla tre val. 

Deras sociala nätverk bestod av flera signifikanta personer (företrädesvis föräldrar). 

De fick social support och de signifikanta personerna följde med vid val, man hade poli-

tiska diskussioner, fick information om hur man praktiskt går tillväga vid val och de hade 

också erfarenhet av att rösta. 

Personerna i den inkonsistenta gruppen uppvisade olika mönster vad gäller röstande, de 

röstade vid vissa av riksdagsvalen och inte vid andra. Personerna i denna grupp tillhör 

den generation som är född på 1940–50 talet. De hade få signifikanta personer i sina 

nätverket. Det som påverkade dem att rösta var politiska diskussioner med signifikanta 

personer eller media. Den icke röstandegruppen röstade inte i något av riksdagsvalen. 

De flesta tillhör den första integreringsgenerationen (födda på 1960–70 talet). En del av 

personerna i denna grupp hade många signifikanta personer andra hade få. En del tyckte 

att det var svårt att rösta och en del säger sig (och sin familj) vara politiskt ointresserade. 

I denna grupp fanns också personer som ville rösta men som inte fick stöd och hjälp av 

personal/signifikanta personer. När det gäller det som kännetecknar att vara och bli en 

person som röstar så visar Kjellbergs & Hemmingsson (2013) analys att följande faktorer 

är avgörande: att man har en uppfattning att det är viktigt att rösta och att det är en med-

borgliga plikt, föräldrar som fört över politiskt intresse, signifikanta personer som fört 

över politiskt intresse, medias betydelse, att känna sig bekväm med att rösta och veta hur 

man gör när man röstar samt att man får information och praktisk guidning i hur man 
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röstar. Det som kännetecknar de som inte röstat är politiskt ointresse eller övertygelse 

om att det är meningslöst att rösta och/eller brist på kunskap om hur man röstar och eller 

brist på erfarenhet av att rösta. 

Den tredje studien med uttalat fokus på demokrati är en utvärdering av Bolling (2005). 

Studien genomförde på uppdrag av Allmänna Arvsfonden och är en utvärdering av den 

satsning Arvsfonden gjort, mot bakgrund av regeringens satsning 2001, för att stärka ut-

vecklingsprocesser i samhället mot främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering och 

ökade demokrati. Arvsfonden tilldelade medel till projekt som hade ”Insatser mot diskri-

minering riktade till personer med funktionsnedsättning och annan etnisk bakgrund”. 

I utvärderingen ingick 13 olika projekt som erhållit ekonomiskt stöd av Arvsfonden. 

Projekten hade genomförts av handikapporganisationer, ett studieförbund, ett religiöst 

samfund, en invandaraorganisation samt en intresseorganisation. 

Utvärderingen visar att de projekt som lyckats hade haft ett mycket aktivt deltagande av 

och hög grad av delaktighet för målgruppen på sina egna villkor. När det gäller insatser 

mot diskriminering och utsatthet menade mindre än en tredjedel av projekten att de inte 

nått sina mål. 

Vidare menade hälften av projekten att de nått målet med att främja möten mellan 

människor med funktionshinder och olika etniska bakgrunder samt att deltagande inne-

burit en känsla av stärkt identitet. Utvärderingen visar också att de hinder som fanns var 

kulturella och språkliga, projektorganisatoriska samt samhälls- och organisationsstruktu-

rella. Resultatet visar också att deltagandet i projekten gav ökad vi känsla och att delta-

garna erhöll en ny förståelse för identitet och utsatthet.

Vi har ovan redogjort för studier om boende och fritid som visar att självbestämmande, 

egenmakt, delaktighet och inflytande är begränsat för personer med funktionsnedsätt-

ningar. Att så är fallet också på kärlekens och sexualitetens område visar Löfgren-Mår-

tensson (2004) i en artikel. Löfgren-Mårtensson beskriver att för personer med intel-

lektuella funktionshinder är fritiden (och andra vardagslivsarenor) och sexualiteten ofta 

censurerad och kontrollerad och karaktäriserad av strikta gränser. 
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Vardagslivsarenorna och sexualiteten kännetecknas av skapade gemenskaper och miljöer. 

Flera unga vuxna reagerar på dessa disciplinära strukturer, de gör motstånd och utvecklar 

olika sociala strategier (rumsliga, verbala, fysiska, demonstrativa t.ex. att man lämnar 

rummet eller protesterar verbalt) för att ge uttryck för sitt motstånd. 

Studien visar att tre teman är centrala för förståelsen av villkoren för kärlek och sexualitet: 

 

1.  hur mötesplatser är organiserade, planerade och designade samt hur detta påverkar   

 möjligheten till möten för kärlek/sex 

2.  beroendesituationen leder till att man inte kan utveckla/utöva självbestämmande

3.  sexuella uttrycksformer och beteendemönster. 

Normativ sexualuppfattning som är starkt influerad av personalens/föräldrarnas attityder 

och värderingar. Många unga vuxna personer med intellektuella funktionshinder lever i 

miljö som kännetecknas av inkonsistens, å ena sidan möjliggörs och förstås deras uttryck, 

val och önskningar å andra sidan kontrolleras och övervakas deras sexualitet och kärlek. 

Därför menar Löfgren-Mårtensson att många av dem lever i en skyddad och kontrollerad 

värld; sexuella uttrycksformer (som bi- eller homosexualitet), andra än det som anses 

”normalt” är ovanligt och när personer ger uttryck för detta så tolkas det av personal som 

vänskap eller som missriktad sexualitet och blir då korrigerad. 

Personal och anhöriga är medvetna om de rättigheter som finns och att brukarna har rätt 

till sin sexualitet men man saknar riktning och anvisningar för hur man ska hantera detta 

i praktiken. Konsekvensen blir att personal och anhöriga agerar som nya hinder eller 

institutionella murar, trots att de gamla institutionella vägarna och hindren rivits. 

De senaste åren har studier börjat fokusera på sociala frågor relaterade till användandet 

av datorer, sociala medier och internet (se t.ex. Molin, Sorbring, & Löfgren-Mårtensson 

2014; Ineland, Molin & Sauer 2013; Näslund & Gardelli 2012; Näslund 2009 och Gardelli 

& Johansson 2008). Näslund & Gardelli (2012) har undersökt relationen mellan informa-

tionsteknologi, funktionshinder och handlingsutrymme. Artikeln bygger på en analys av 

tidigare empiri från flera projekt (Gardelli & Johansson 2008, Näslund 2009). 
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I studien ingick sex unga (15–20 år) samt fem vuxna (40–60 år). Ingen av de vuxna hade 

tidigare använt datorer. Resultaten visar att IT och användandet av datorer har positivt 

inverkan på personer med intellektuella funktionshinder och deras möjligheter till aktivitet 

och att vara aktörer i sina liv, det leder till ett ökat handlingsutrymme. Vidare har dator-

användandet också positiva effekter på funktionsnedsättningen då det bidrar till motorisk 

utveckling och utveckling av andra färdigheter. 

När det gäller de vuxna som ingick i studien så ledde datoranvändandet till ökat hand-

lingsutrymme vilket ökade dessa personers möjlighet att uttrycka sig och att handla. De 

fick ett instrument att kommunicera med som medförde ökade aktivitet som i sin tur 

innebar ökad sensomotorisk utveckling. Datoranvändandet innebar också ökad social in-

teraktion med vänner, familj och personal vilket innebar ökat inflytande i vardagen för de 

vuxna deltagarna i studien. För ungdomarna med intellektuella funktionshinder ledde det 

också till ökade aktivitet samtidigt som det utgjorde ett viktigt instrument för att skapa 

nätverk, etablera sociala relationer och söka information. 

I en annan studie med samma tema redovisar Gardelli & Johansson (2008) att de stu-

derande ökade sin aktivitetsförmåga och datoranvändandet. Resultat visar också att den 

pedagogik och det förhållningssätt personalen använde i samspelet med personerna med 

intellektuella funktionshinder hade betydelse för deras utveckling och bemästringsstra-

tegier. Resultatet av datoranvändandet bidrog även till en ökad dator- och teknikmognad 

hos personalen. 

Även Molin, Sorbring & Löfgren-Mårtensson (2014) studerar ett liknande tema. De visar 

att det finns en växande grupp med unga som använder internet och sociala medier för att 

vara som andra och att vara med andra samt för att ge uttryck för sin rätt att vara delakti-

ga i samhället. Lärarna gav uttryck för att de ser internet och sociala medier som en arena 

för interaktion medan föräldrarna gav uttryck för att internet och sociala medier kan vara 

ett instrument för ökad medvetenhet om funktionsnedsättningen samt för att bygga upp 

sociala relationer till andra. Författarna menar att internet och sociala medier är en arena 

med risker och möjligheter men också en arena för självpresentation, sociala relationer 

och ökat självbestämmande. 
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I en studie av unga personer med funktionshinder beskriver Olin & Ringsby Jansson 

(2006) att de utgör en särskilt utsatt grupp. Deras vuxenblivande är ofta mer komplice-

rat än för andra ungdomar, de har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, många blir 

beroende av de socialpolitiska stödsystemen (t.ex. aktivitetsersättning eller socialbidrag) 

och de har svårt att etablera sociala nätverk. Denna utsatthet kan leda till ökad risk för 

ökad ohälsa, psykisk ohälsa och missbruk. Att gruppen unga vuxna med funktionsned-

sättning är en utsatt grupp, där de står inför en ökad risk för ojämlikhet, sociala problem 

och utanförskap, illustreras också i en studie av Ringsby Jansson & Olsson (2010). Resul-

tatet från Olin & Ringsby Janssons studie (2006) visar att det finns stora skillnader mel-

lan olika grupper av unga med intellektuella funktionshinder och olika grupper av unga 

med psykiska funktionshinder. Skillnaderna handlar om hur de bor, hur försörjning ser 

ut, förankring på arbetsmarknaden, hur det sociala nätverket ser ut samt stödinsatserna. 

Olin & Ringsby Janssons (2006) urskiljer två grupper, där den ena har relativt omfattan-

de stöd och den andra tar avstånd från socialtjänsten och funktionshinderomsorgen. De 

visar att i den grupp som har relativt omfattande stöd finns två under grupper: de inord-

nade och lindansarna. De inordnade kännetecknas av att de har mycket stöd, ordnad dag-

lig verksamhet och fritidsverksamhet, försörjning via aktivitetsersättning eller sjukersätt-

ning. Vidare har de starka familjenätverk. De personer som tillhör gruppen de inordnade 

har en vardag som är kontrollerad av personal och anhöriga. 

Personerna som ingår i gruppen lindansarna kännetecknas av att de pendlar mellan att 

vara innanför och utanför stödsystemet. De har många sociala relationer till personer i 

samma situation och utvecklar ofta strategier tillsammans för att hantera sin situation. 

När det gäller skillnaden mellan personer med intellektuella funktionshinder och perso-

ner med psykiska funktionshinder menar Olin & Ringsby Jansson (2006) att personerna 

med intellektuella funktionshinder bor på gruppbostad medan de unga med psykiska 

funktionshinder inte bor i gruppbostäder eller annat boende där det finns personal. Dessa 

unga vuxna bor ofta i andrahandslägenheter eller hos kamrater. De har ofta boende av

mer tillfällig karaktär. Denna huvudgrupp, de med relativt omfattande stöd, har hög grad 

av självständighet och de undviker situationer där de riskerar att bli stigmatiserade och 

kontrollerade. Den andra huvudgruppen, gruppen som tar avstånd från stödsystemet, har 
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Olin & Ringsby Jansson (2006) också kategoriserat i två undergrupper; de isolerade och 

överlevarna. Bägge grupperna kännetecknas av att de har begränsad kontakt med väl-

färdssystemet. De isolerade, isolerar sig i hemmet, har begränsat socialt umgänge, håller 

sig undan stödsystemet och är svåra att motivera att ta emot stöd. Vardagslivet sker inom 

hemmets vägar. Överlevarna, söker sig till frivilligorganisationernas verksamheter och 

har ofta tillfälliga arbeten. Socialtjänsten har svårt att ha kontinuerlig kontakt med dem 

och frivillorganisationernas verksamhet fungerar som en fast punkt i vardagen för dem. 

Gruppen som tar avstånd från välfärdsstatens insatser, har ofta haft mycket kontakt med 

funktionshinderomsorgen och eller psykiatrin men tar aktivt avstånd från dessa. De 

söker ofta kontakt med andra grupper med social problematik. Denna huvudgrupp, visar 

analysen av Olin & Ringsby Jansson (2006) har ett vardagsliv som präglas ofta av jakt på 

pengar, mat och husrum.

I en artikel med samma tema som föregående studie redogör Olin & Ringsby Jansson 

(2009) för att den sociala identiteten hos unga vuxna med funktionshinder skiljer sig från 

den bild som professionella har av dem. Denna grupp försöker så långt som möjligt att 

undvika att få stöd och hjälp från stödsystemet då det utgör ett hot mot deras identitet. 

De professionella och funktionshinderomsorgen uppfattas som motståndare och inte som 

hjälpare och sådana som kan bidra med stöd. Studien fokuserar hur unga psykiskt och 

intellektuellt funktionshindrade personers identiteter skapas genom tillhörigheten både 

till kategorin funktionshindrade och till civilsamhället/normaliteten. 

Olin & Ringsby Jansson (2009) har analyserat hur tillhörigheten och identiteten ser ut 

genom tre kategorier, de pragmatiska navigatörerna, de kritiska utmanarna och de miss-

förstådda rebellerna. De pragmatiska navigatörernas självbild och livssituation kan karak-

täriseras av att de har en positiv syn på sig själva och de har en tilltro till sin egen förmåga 

att hantera olika situationer i vardagen. De har tillförsikt i att de, med lite stöd från sitt 

sociala nätverk, kan hantera de problem de stöter på i vardagen. 

Olin & Ringsby Jansson (2009) redogör också för att personerna som tillhör de pragma-

tiska navigatörerna menar att välfärdsstatliga organisationer och professionella för hög 

utsträckning fokuserar på deras problem istället för de resurser som de har. Personerna i 

denna kategori ser sig inte som funktionshindrade utan de väljer att beskriva sina svårig-

heter i mer socialt accepterade termer. 
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Olin & Ringsby Janssons (2009) andra kategori, de kritiska utmanarna, ger ofta uttryck 

för att de är missnöjda med sin situation. De är också mer kritiska till och utmanar sam-

hället och olika välfärdsstatliga aktörer. De inser att de har individuella svårigheter och 

tillkortakommanden men menar samtidigt att samhällets utformning med barriärer och 

hinder orsakar de svårigheter man står inför. 

Olin & Ringsby Janssons analys visar också att denna grupp är kritiska till välfärdens 

olika organisationer och de anser att det stöd som erbjuds dem inte matchar deras prefe-

renser. De menar att med rätt, efter deras önskemål, anpassad hjälp och med rimliga krav 

och förväntningar från omgivningen så skulle deras svårigheter vara hanterbara. 

Kategorin de missförstådda rebellerna lever ett liv kantat av många svårigheter och pro-

blem. I Olin & Ringsby Jansson (2009) analys framkommer dock att dessa personer trots 

svårigheter, avsaknad av boende och arbete själva beskriver sina svårigheter och problem 

som temporära. De betraktar inte sig själva som personer med funktionsnedsättning. 

Författarna redogör för att denna grupp ofta har negativa erfarenheter av kontakter med 

välfärdsstatliga organisationer och dess professioner. 

Vidare menar de att professionella inom funktionshinderomsorgen och Socialtjänsten 

förstår deras svårigheter som ett resultat av individuella tillkortakommanden. De själva 

anser att svårigheterna och problemen är ett resultat av strukturella faktorer. 

Nikku (2011) har på uppdrag socialstyrelsen genomfört en omfattande forskningsöver-

sikt, av svensk- och norsk forskning om bostad med särskild service och daglig verksam-

het/daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder och personer med 

intellektuella funktionshinder. Nikku visar i sin översikt att den yngre generationen med 

intellektuella funktionshinder eller psykiska funktionshinder antingen tar avstånd till in-

satser eller utvecklar strategier för att hantera behovet av insatser. För denna generation 

handlar det om en konflikt mellan självbestämmande/självständighet och klientrollen. 

Detta bekräftas också av senare studier (se t.ex. Ineland, Molin & Sauer 2013 och Ineland, 

Molin & Sauer 2015). 

Andra studier (bl.a. Lövgren 2013; Mineur, Bergh & Tideman 2009; Ineland & Sjöström 

2007; Mallander 1999; Blomberg 2006;  Molin & Sauer 2013) visar att individens möjlig-

heter till självbestämmande begränsas av de asymmetriska relationerna till personalen. 
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Det finna således, visar flera studier som Nikku (2011) redogör för, ett begränsat utrymme 

för självbestämmande och inflytande för personer med funktionshinder i boenden. 

För många personer med funktionshinder handlar vardagslivet således om kontroll och 

övervakning av personal och anhöriga. För den yngre generationen finns en spänning 

mellan de insatser som förmedlas (boende, daglig verksamhet/daglig sysselsättning) och 

de önskningar som personerna själv vill realisera. 

Nikkus forskningsöversikt redovisar också att studier visar att många personer med 

intellektuella funktionshinder socialiseras in i en omsorgsmiljö som kännetecknas av att 

man innehar en brukarroll där möjligheten till självbestämmande är kontrollerad eller 

begränsad. 

Ett återkommande tema i studier både i Sverige och Norge är makt, styrning och möj-

ligheten till självbestämmande. Dessa studier visar att boendet är både ett hem och en 

arbetsplats som domineras av arbetsplatsens rationalitet där personalens makt är ofrån-

komlig. Personalens styrning och makt utgör också ett dilemma som flera av de studier 

som ingår i Nikkus (2011) forskningsöversikt pekar på. Studier när det gäller boende för 

personer med psykiska funktionshinder visar att personalen ofta har ett stort inflytande 

över de boende och att personalen använder sig av stark styrning. Också när det gäller 

denna målgrupp illustrerar studier det dilemma som personalen har att hantera mellan 

å ena sidan brukarens självbestämmande och å andra sidan personalens ansvar för att ge 

omsorg. 

De svenska och norska studier som ingår i forskningsöversikten visar sammanfattningsvis 

att personal inom omsorgen för funktionshindrade har ett stort inflytande över brukarna 

och att personalen av och till använder en stark styrning. Detta är ett dilemma då perso-

nalen både ska bidra till ökat självbestämmande och inflytande för individerna samtidigt 

som individerna behöver omsorg och styrning. Inte minst är detta något som också efter-

frågas av brukare med psykiska funktionshinder i studier på det området.

När det gäller de studier av daglig verksamhet för personer med intellektuella funktions-

hinder som redovisas i forskningsöversikten, så visar de att det är svårt för denna grupp 

att erhålla arbete. De studier som Nikku redovisar i forskningsöversikten visar också på 

samma fenomen som i boende, dvs. bristande möjligheter till självbestämmande och 
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inflytande samt en spänning mellan kollektiva ramar och individuella önskemål. Forsk-

ningen visar att personalen möjliggör eller hindrar brukarnas möjligheter till självbestäm-

mande och empowerment. 

Nikku (2011) pekar dock på att det finns studier (se bl.a. Ineland 2007, Sauer 2004) som 

visar att kulturella verksamheter, där arbetet och dess innehåll (kultur/teater), möjliggör 

ökat självbestämmande och inflytande för brukarna. 

Den svenska- och norska forskningen som Nikku gått igenom visar att när det gäller 

personer med psykiska funktionshinder förstås ofta sysselsättning som en del i rehabilite-

ringen/återhämtningen medan daglig verksamhet för personer med intellektuella funk-

tionshinder ofta ses som ”istället för arbete”. 

Studier visar också att daglig verksamhet ofta fungerar inlåsande snarare än att bidra till 

att man förbereds för ett arbete (se t.ex. Lövgren; Markström & Sauer 2014). Nikku (2011) 

redogör också för att det finns studier som pekar på att framförallt den yngre generatio-

nen av personer med intellektuella funktionshinder och personer med psykiska funk-

tionshinder upplever sysselsättning på daglig verksamhet eller daglig sysselsättning som 

stigmatiserande och döljer denna information, man vill inte bli associerad med denna 

identitet och tillhörighet (se t.ex. Olin & Ringsby Jansson 2006; Olin & Ringsby Jansson 

2009; Mineur, Bergh & Tideman 2009). 

I forskningsöversikten ingår också studier som kommit fram till att framförallt personer 

med psykiska funktionshinder står utanför sysselsättningsinsatser detta på grund av 

svårigheter att erhålla dessa insatser. 

Flera andra studier visar att det är svårt för personer med intellektuella funktionshin-

der och personer med psykiska funktionshinder att erhålla arbete på den öppna arbets-

marknaden (se t.ex. Lövgren, Markström & Sauer 2014; Olin & Ringsby Jansson 2009; 

Lövgren & Hamreby 2010). Nikku redovisar vidare att det finns studier visar att det finns 

genusskillnader (se t.ex. Umb – Carlsson 2005), Kvinnor och män erbjuds sysselsättning 

och/eller väljer sysselsättning som är traditionella könstypiska sysselsättningar (se också 

Lövgren & Hamreby 2010). 
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Också i en avhandling av Lövgren (2013) illustrerar resultatet tydligt hur genusskillnader 

gestaltar sig för personer med intellektuella funktionshinder på vardagslivets olika arenor 

(boende, fritid och arbete). Lövgren visar att männens rörelseutrymme och sexualitet 

inte är lika begränsad som kvinnornas. Nikkus forskningsöversikt redogör för studier 

som visar att sysselsättning på daglig verksamhet och daglig sysselsättning upplevs som 

meningsfull, viktig och betydelsefull för hälsa och välbefinnande.

I en utvärdering av olika inflytandeprojektet, som var ett led i de satsningar nationella 

psykiatrisamordningen genomförde 2005-2007 för att åtgärda bristande inflytande, 

redovisar Lindqvist (2007) att forskning och utredningar från myndigheter tydligt visar 

att det finns brister vad gäller psykiskt funktionshindrade brukares möjligheter till infly-

tande, självbestämmande och delaktighet. 

Lindqvist pekar på fyra argument för ökat inflytande och självbestämmande för personer 

med psykiska funktionshinder: 

• Serviceanpassningsargument som menar att brukarna har medborgerlig rätt att kunna  

 kräva inflytande över insatser.

• Demokratiargumentet som innebär att demokratins legitimitet kräver att brukare får   

 utöva inflytande. Särskilt viktigt är det att marginaliserade grupper får denna möjlig  

 het så att inte marginaliseringen permanentas. 

• Makt- och empowermentargumentet som är angeläget i relation till personer med   

 psykiska funktionshinder eftersom det sätter fokus på den beroendeställning som   

 många brukare befinner sig i. 

• Hälsoargumentet handlar om att återhämtning och rehabilitering befrämjas av att   

 brukare med psykiska funktionshinder får ökat självbestämmande och inflytande. 
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Lindqvist (2007) redogör också för att inflytande och självbestämmande idag är ett led 

i kvalitetssäkringen av en verksamhet. Sverige ligger efter andra länder när det gäller 

inflytande och självbestämmande för personer med psykiska funktionshinder. Lindqvist 

menar att en förklaring kan vara föreställningen om den ”goda staten”, vilket rymmer 

förväntningar att organisationer, professionella och politiker tar ansvar för och sörjer för 

funktionshindrades omsorg, stöd och hjälp. 

I ett sådant system blir behovet av organiserat brukarinflytande inte så efterfrågat. Detta 

har emellertid kritiserats och de senaste decennierna har krav på ökat brukarinflytande, 

brukarmakt artikulerats. När det gäller hinder för inflytande refererar författaren till flera 

internationella studier som bland annat pekar på ett antal hindrande faktorer: organisa-

tioner som gör motstånd, organisationer där ledningen sätter agendan för hur inflytandet 

ska se ut samt maktskillnaden mellan personal och brukare. 

När det gäller den asymmetriska maktrelationen mellan personal och brukare så finns 

inom psykiatrin en patriarkal syn, en syn som säger att funktionshindrade inte kan föra 

sin egen talan samt att brukaren i första hand ses som en patient. 

Främjande faktorer är utbildning och kompetens i alla led av organisationen, en tillåtande 

organisationskultur där det finns resurser och som satsar på utbildning samt att brukare 

finns med på alla nivåer. Det finns fördelar för organisationen att ta tillvara brukarnas 

egna erfarenheter i planering, upplägg och genomförande i verksamheten. Han pekar 

även på behovet att klargöra syftet med inflytande och självbestämmande, förändra orga-

nisationens arbetssätt: från att arbeta för personen till att arbeta med personen, samt stöd 

och empowerment. Brukarna måste få stöd för att kunna ha inflytande och ökat självbe-

stämmande samt en struktur för hur inflytande och självbestämmande ska realiseras. 

Lindqvists (2007) utvärdering rymde även personliga ombud och brukarinflytandesam-

ordnare och resultaten pekar på att dessa stödformer gett positiva avtryck när det gäller 

inflytande och självbestämmande.
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Funktionshinder och hälsa
I detta kapitel analyserar vi forskning om funktionsnedsättningar och hälsa. Det rör både 

forskningens inriktning och slutsatser men även på vilket sätt SV:s verksamhet kan knyta 

an till tidigare forskning genom att forma och erbjuda framtida satsningar inom hälsoom-

rådet. 

Hälsa är ett stort och omfattande begrepp som enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

kan inkludera många aspekter av en människa och inte bara frånvaron av sjukdom. Hälsa 

ses som en resurs genom hela livet som omfattar både sociala, personella och fysiska 

kvalitéer. Möller (2005) menar att genom att belysa hälsa från ett helhetsperspektiv som 

”International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF) kan hälsa ses 

som välbefinnande inom alla livsområden dvs. det som kan kallas ”ett gott liv”. Det finns 

ett ökat internationellt, och nationellt, intresse för vad som ibland uttrycks som ’ojämlik 

hälsa’ mellan olika befolkningsgrupper. 

Mer traditionella målsättningar för folkhälsoarbete (bevara och förbättra hälsan) har så 

att säga vidgats till att även omfatta hanteringen av den ojämlika hälsan. I forskningslit-

teraturen definieras ojämlik hälsa visserligen olika men är i allmänhet variationer på den 

definition som föreslogs av Whitehead för över 20 år sedan, där ojämlik hälsa beskrivs 

som: ”skillnader i hälsa som är onödig, orättvis, oberättigad och möjlig att förändra” 

(Whitehead, 1992, s. 430, vår översättning). 

När det gäller personer med funktionsnedsättning, visar internationella studier att de ge-

nerellt sett har högre ohälsa i jämförelse med befolkningen i övrigt. (Se t.ex. Fisher 2004; 

van Schrojenstein Lantman-de Valk & Walsh, 2008; Ouellette-Kuntz 2005; Krahn m.fl., 

2006; Nocon 2006; Emerson m.fl., 2009; Emerson & Baines 2010; O’Hara m.fl. 2010). 

Vad detta beror på ges olika förklaringar men handlar sammantaget om a) genetiska fak-

torer (Hodapp & Dykens 2004), b) sociala faktorer som låga inkomster, social isolering, 

mobbing, etc. (Emerson, 2005; Stanish, m.fl. 2006), miljörelaterade faktorer, till exempel 
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bristande tillgänglighet och skillnader i tillgång till hälso- och sjukvård (Webb & Rogers, 

1999; Krahn, m.fl. 2006; Nocon 2006), samt livsstilsfaktorer som rör otillräcklig infor-

mation om kopplingen mellan levnadsmönster och hälsa och boendemiljöer, specifika för 

målgruppen, som på olika sätt främjar inaktivitet och ohälsosamma livsstilsval (Prasher, 

m.fl., 2002). 

Hälsa är ett komplext begrepp som är nära förbundet med människors ekonomiska, 

sociala och strukturella villkor. I regel betraktas socioekonomisk ställning som det mest 

genomgripande villkoret och avser skillnader i levnadsstandard och livschanser utifrån 

utbildning, arbete och inkomst (Graham, 2005). Sambandet mellan socioekonomisk ställ-

ning och hälsa är tydligt märkbar genom hela livet – från barndom till ålderdom. 

Enligt WHO (2005) handlar hälsa inte enbart om frånvaron av sjukdom utan resultat av 

det sammantagna fysiska, mentala och sociala välbefinnandet. I Sverige har hälsan för 

befolkningen generellt sett förbättrats de senaste decennierna. I allmänhet har människor 

blivit friskare och de lever längre än tidigare. Samtidigt har relativa skillnader i hälsa 

mellan olika samhällsgrupper förblivit oförändrat stora och i enstaka fall till och med ökat 

(Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

I Europa är möjligen det mest ambitiösa projektet för att identifiera och jämföra hälsan 

för personer med intellektuella funktionshinder det så kallade Pomonaprojektet. Totalt 

medverkade 14 EU-länder i projektet (inte Sverige). Samma mätmetoder användes och 

totalt närmare 1 300 personer med intellektuella funktionshinder intervjuades. Projektet 

syftade till att öka förståelsen för hälsan hos gruppen, och med hälsoindikatorerna som 

utgångspunkt underlätta planering, uppföljning och utvärdering av diverse hälsoprogram. 
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Kategori

Demografi

Hälsostatus

Hälso-determinanter

Hälso- och sjukvård

Hälsoindikator

• Prevalens

• Boendeform

• Arbete/ daglig sysselsättning

• 1.4 Inkomst/socioekonomisk ställning

• 1.5 Medellivslängd

2.1 Epilepsi

2.2 Tandhälsa

2.3 BMI (Body Mass Index

2.4 Psykisk hälsa

2.5 Sensorisk förmåga

2.6 Mobilitet

3.1 Fysisk aktivitet

3.2 Beteendemässiga störningar

3.3 Psykofarmaka

4.1 Sjukhusvård, kontakt med professionella

4.2 Hälsokontroller

4.3 Hälsofrämjande insatser

Operationalisering

Antal personer med u.s. i en given population

Föräldrahemmet, egen bostad, gruppbostad, sjukhem, 

annat.

Arbete eller sysselsättning samt arbetstid (dag/vecka/år)

Årsinkomst från lön, ersättning, bidrag, etc. jämfört med 

minimilön hos befolkningen i övrigt

Förväntad medellivslängd hos personer med. u.s. utifrån 

ålder och grad av funktionshinder

Antal, behandling, etc.

Angripna, saknade, lagade tänder

BMI

Antal utifrån standardiserade bedömningsinstrument

Syn- och hörselnedsättning

Gradera förmåga att promenera självständigt en viss 

sträcka

Antal som motionerar regelbundet

Antal enligt standardiserade bedömningsinstrument

Antal som använt psykofarmaka de senaste 

fyra veckorna

Nätter på sjukhus samt antal kontakter med 

professionella under det senaste året

Antal som genomgått hälsokontroller det senaste året

Kvinnor med u.s. som genomgått mammografi under de 

senaste 3 åren. Vuxna med u.s. som tagit blodtryck de 

senaste 2 åren eller mätt kolesterol de senaste 5 åren

Nedanstående tabell är en modifierad version av projektets identifierade hälsoindikatorer. 

De har också, i den mån det varit möjligt, mer tydligt kopplats till svenska förhållanden:

Tabell 2. Operationalisering av hälsoindikatorer för personer med utvecklingsstörning 

baserat på fyra huvudkategorier. Modifierad efter EU-projektet ”Pomona” om hälsa och 

utvecklingsstörning (2008).
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Hälsa och svensk folkhälsopolitik
Sedan 2008 har Sverige en nationell folkhälsopolitik med det övergripande målet att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

I En förnyad folkhälsopolitik (Prop 2007/08:110) slår man fast att folkhälsa handlar om 

allt ifrån individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och 

demokratiska rättigheter i samhället. 

Folkhälsopolitiken omfattar elva målområden som tillsammans grupperar hälsans be-

stämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som 

har störst betydelse för hälsan (målområdena omfattar total 42 bestämningsfaktorer):

1. Delaktighet och inflytande i samhället: uppfattas som ett av de viktigaste målen för   

 svensk funktionshinder politik. Brister i delaktighet respektive jämlikhet är viktiga   

 bestämningsfaktorer för ohälsa. Funktionshindrande processer, såsom diskriminering,  

 måste därför identifieras och  åtgärdas.

2.  Ekonomiska och sociala förutsättningar: Den relativa inkomsten är också en viktig   

 bestämningsfaktor för hälsa. Inkomsten bestämmer inte bara den materiella 

 standarden utan påverkar även social position och status. Undersökningar visar att   

 människor med funktionsnedsättning har mycket lägre inkomst och sämre kontant-

 marginal än vad majoriteten av befolkningen har. Den ekonomiska skillnaden är 

 därmed en egen och viktig bestämningsfaktor för nedsatt hälsa hos personer med   

 funktionsnedsättning. 

 Även social trygghet är en avgörande bestämningsfaktor för hälsa. För människor som  

 är beroende av samhällets välfärdssystem är dessa system speciellt viktiga. Ju mer   

 generella och icke-exkluderande systemen är, desto mindre diskriminering och 

 stigmatisering innebär det för individen – vilket alltså är hälsofrämjande.

3.  Barn och ungas uppväxtvillkor: Barn med funktionsnedsättning har samma rätt till en   

 bra barndom som andra barn. Många sjukdomar och funktionsnedsättningar innebär   

 dock att barn behöver mycket sjukvård och måste gå igenom operationer och behand-  

 lingar.
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4.  Hälsa i arbetslivet: Arbetslösheten är större bland människor med funktionsnedsätt-  

      ning än bland andra. En förutsättning för att personer med funktionsnedsättning   

 ska kunna få en ökad hälsa i arbetslivet är att först och främst ge dem tillträde till 

 arbetsmarknaden. Det handlar då om attityder och om tillgänglighet även ur ett icke  

 fysiskt perspektiv. Inom samhällets olika instanser kring arbetsmarknaden måste   

 man fundera över vilka krav som är rimliga att ställa inom arbetslivet och vilka nya   

 ekonomiska stödinsatser samhället kan ge för att en anställning ska bli av.

5.  Miljöer och produkter: Miljön i sin helhet är en viktig tillgänglighetsfråga. 

 Myndigheter och företag måste utforma sin information om miljöer och produkter så   

 att alla kan ta del av den. Ju fler varor och tjänster som är tillgängliga och användbara   

 för alla desto mindre blir behovet av särskilt anpassade lösningar.

6.  Hälsofrämjande hälso- och sjukvård: Det behövs mer kunskap om aspekten funktions-  

     hinder i hälso- och sjukvården. Inom detta område kan det bland annat handla om den  

     konkreta tillgängligheten och att personer med funktionsnedsättning kan ta sig till   

 hälsoinrättningarna och få del av insatserna. 

 Det handlar också om personalens och patienternas kunskaper om hur funktionsned-  

 sättningen kan inverka på den allmänna hälsan och vilka hälsofrämjande och förebygg-  

 ande insatser som behövs utifrån den enskilda personens behov.

7.  Skydd och smittspridning: Alla medborgare ska ha samma möjligheter att få skydd   

 mot smittsamma sjukdomar. Det innebär i första hand att informationen om smittor   

 och om hur man skyddar sig måste utformas så att alla kan ta del av den.

8.  Sexualitet och reproduktiv hälsa: Ett målområde för den nationella folkhälsan är alltså  

 att alla ska ha rätt till en trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa. En   

 del skador och funktionsnedsättningar kan dock påverka sexualiteten och sexlivet. Det  

 behövs därför ökad kunskap i hälso- och sjukvården för att personer med funktions-  

 nedsättning ska bli bra bemötta och få god vård, rehabilitering och information.

9.  Fysisk aktivitet: Det finns många funktionsnedsättningar som gör att man inte kan   

  motionera på samma sätt som andra. Rörelsehinder, synskador, astma, hjärt- och   

 lungsjukdomar är några exempel. Därför måste idrottshallar och publika gym    

 vara tillgängliga liksom informationen om dem.
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10. Matvanor och livsmedel: När det gäller en del sjukdomar och funktionsnedsättningar   

 är goda matvanor och säkra livsmedel livsnödvändigt, exempelvis för personer med   

 diabetes, njursjukdomar, allergier eller mag- och tarmsjukdomar. För den som har 

 svårt att motionera på grund av sin funktionsnedsättning är det också särskilt viktigt   

 med goda matvanor.

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel: Hos vissa personer med funktionsned-  

 sättning är användning av tobak betydligt vanligare än bland befolkningen i övrigt. 

 Folkhälsoinsatser som gäller dessa levnadsvanor måste ta hänsyn till detta, då det   

 kan behövas andra insatser än vad som är brukligt för att minska exempelvis tobaks-  

 bruket.

Målområdena består av två kategorier: En som kopplas till människors livsvillkor, en som 

kopplas till levnadsvanor och livsstil. Genom att utgå från ett antal bestämningsfaktorer 

har man även förbättrat möjligheterna att följa upp folkhälsan. De är helt enkelt lättare 

att följa över tid. Enligt FNs konvention om mänskliga rättigheter är god hälsa en rät-

tighet för alla människor (Prop. 2008/09:28; Ulgemo, 1999) och i FN:s standardregler 

för människor med funktionsnedsättningar (FN, 1993) anges delaktighet som ett viktigt 

inslag för att upprätthålla god hälsa. 

Statistiska Centralbyråns statistik för 2011 visar att ungefär 16 % av befolkningen har en 

funktionsnedsättning. Av dessa har 57 % en funktionsnedsättning som medför nedsatt ar-

betsförmåga. Sett i ett befolkningsperspektiv är det ca 9 % av Sveriges befolkning som har 

en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Backhans m.fl. (2011) pekar 

på ett starkt samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa samt att relationen mellan 

längden på arbetslöshet och ohälsa är påvisbar. 

Dessutom har personer med funktionsnedsättningar en mer utsatt ekonomisk situa-

tion än i övriga befolkningen. (Arnhof, 2008). I ”En förnyad folkhälsopolitik” (Prop. 

2007/08:110) framgår det att Sverige har ett övergripande mål att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Man slår fast att 
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folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer 

som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vidare tydliggöra man att 

hälsan påverkas av sociala relationer på samhällsnivå, på organisationsnivå och mellan 

människor i allmänhet och på individnivå i relationerna till de närmaste. Sociala nätverk 

ses som en skyddsfaktor som kan förstärka känslan av identitet och därmed även psykisk 

och fysisk hälsa. Särskilt betydelsefulla är de nätverk som familj, vänner och släkt utgör. 

Folkhälsoarbete involverar därför processer på samhälls-, organisations, och individnivå 

som främjar människors förutsättningar till autonomi och kontroll att själva definiera sin 

hälsa och i förlängningen förbättra den. Förutsättningarna för god hälsa påverkas med 

andra ord av livsvillkoren (exempelvis utbildning, sysselsättning, ekonomiska villkor och 

tillgång till hälso- och sjukvård), av de omgivande livsmiljöerna (den fysiska och psyko-

sociala miljö där vi bor, arbetar och tillbringar vår fritid) och av individens egna val och 

levnadsvanor (se också Statens Folkhälsoinstitut 2011).
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Gustavsson, K-H., Umb-Carlsson, 

Õ. & Sonnander (2005) 

Gustavson, K-H., Umb-Carlsson, 

Ö., & Sonnander, K. (2005)

Gustavsson, C. (2003)

Ineland, J. (2014)

Visar att målgruppen har omfattande 

tilläggsfunktionsnedsättningar i det centrala 

nervsystemet. Hälften av de med psykisk 

ohälsa var tidigare inte diagnosticerade, 

endast några få av dessa hade tillgång till 

psykiatriker. 

30-årsuppföljning av personer med svår ut-

vecklingsstörning som föddes i Uppsala län 

under perioden 1959–1970. Resultatet visar 

att 30 % hade avlidit – det stora flertalet 

före vuxen ålder och att övriga levde fysiskt 

integrerade i samhället. De nyttjade allmän 

hälso- och sjukvård och hade kontakt med 

professionella inom vuxenhabiliteringen. 

Resultaten visar även att ökad observans 

och insats vad gäller psykiska problem, rö-

relse handikapp och synförmåga hos vuxna 

svårt utvecklingsstörda är angeläget.

Hälsa och livskvalitet rör fler frågor än i vil-

ken mån man är frisk, nyttig och sund. Trots 

att man i fysiologisk mening är frisk kan 

människor i perioder uppleva ohälsa i form 

av nedstämdhet eller lågt välbefinnande. 

När hälsa knyts till idén om livskvalitet blir 

även identitet och sociala roller viktiga. Här 

diskuteras detta i relation till två identitets-

bärande arenor – arbete och fritid.

Synliggör hur utvecklingen mot ökad 

individualisering i samhället mer generellt 

påverkat sättet att förstå, tänka om och för-

bättra hälsan hos personer med utvecklings-

störning. Pekar på vikten av sunda levnads-

vanor men problematiserar även hälsa som 

självbestämmande och sociala roller. 

IF: mortalitet och hälsoläge

IF: integration och psykiska problem 

IF: psykisk ohälsa

IF: ohälsa

Publikation                   Inriktning  Kommentar
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Umb-Carlsson, Ö. (2005)

Umb-Carlsson, Ö., & Sonnander, 

K. (2005).

Arnhof, Ylva (2008).

Visar skillnader i levnadsförhållanden mel-

lan personer med utvecklingsstörning och 

befolkningen i övrigt. Personer med utveck-

lingsstörning hade sin främsta inkomst via 

socialförsäkringssystemet (förtidspension, 

handikapp-ersättning) och levde ett mer 

begränsat socialt liv och umgicks mest med 

anhöriga och personal. Skillnaden mellan könen 

var liten jämfört med befolkningen i övrigt. 

Resultaten visar också att det fanns olika fysiska 

och psykiska hälsoproblem hos personer med 

utvecklingsstörning. Trots att majoriteten hade 

tillgång till husläkare, och gjorde regelbundna 

hälsokontroller, upptäcktes behov av remisser 

till ytterligare undersökningar, framför allt till 

ortoped- och ögonspecialist.

Jämför levnadsförhållanden hos vuxna 

personer med utvecklingsstörning (213 

personer) med befolkningen i övrigt. 

Resultaten visar skillnader i levnadsförhål-

landen särskilt i fråga arbete och socialt liv. 

Personer med utvecklingsstörning bodde ofta 

i begränsade sociala miljöer och hade mer 

begränsat socialt liv som vanligtvis involverade 

syskon, föräldrar och omsorgsgivare.

Visar att en stor del av samhällets samlade 

ohälsa finns bland människor med funktions-

nedsättning. Pekar också på att bortfallet 

sannolikt är större bland personer med 

utvecklingsstörning och personer som är 

psykiskt sjuka. Slutsatsen är att ”risken” för 

dålig hälsa minskar med runt en tredjedel 

när kontroll görs för ålder, utbildningsnivå, 

kontantmarginal, stillasittande fritid, övervikt, 

diskriminering samt socialt deltagande. 

Detta innebär att om de ekonomiska förutsätt-

ningarna skulle förbättras, det sociala deltagan-

det öka och andelen kraftigt överviktiga minska, 

den fysiska aktiviteten öka samt nedlåtande och 

annat dåligt bemötande minska (dvs. diskrimi-

nering), då kan den dåliga hälsan minska med 

en tredjedel.

  

IF: levnadsförhållanden (hälsa, hushåll, 

arbete, fritid, sociala relationer).

IF: jämförelse av levnadsförhållanden 

mellan personer med utvecklingsstörning 

och befolkningen i övrigt.

IF: Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer 

med utvecklingsstörning.

Publikation                   Inriktning  Kommentar
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Umb-Carlsson, Õ., & Sonnander, 

K. (2006).

Umb-Carlsson,Õ. (2008).

Umb-Carlsson, Õ. & Lindstedt, H. 

(2011).

Jämför levnadsförhållanden mellan män 

och kvinnor med utvecklingsstörning och 

relaterar resultaten till likheter och skill-

nader jämfört med befolkningen i övrigt i 

samma ålder. Jämförelsen visar få skillnader 

mellan kvinnor och män med IF jämfört med 

de skillnader som fanns mellan kvinnor och 

män i befolkningen i övrigt. Detta ses som ett 

tecken på att personer med IF är könsneu-

trala snarare än som kvinnor och män samt 

att IF är viktigare än kön för denna grupp 

när det gäller levnadsförhållanden.

Visar skillnader i levnadsförhållanden på 

i stort sett alla livsområden framför allt när 

det gäller arbete, inkomst och socialt 

umgänge mellan personer med IF och 

övriga befolkningen. 

Personer med utvecklingsstörning har sällan 

en traditionell anställning på den öppna 

arbetsmarknaden. En del har anställning 

inom Samhall, men många försörjer sig inte 

genom arbete utan har sin främsta inkomst 

via socialförsäkringssystemet. De har litet 

inflytande över sin ekonomi. Majoriteten 

lever ett begränsat socialt liv och umgås mest 

med anhöriga och personal. Få har vänner 

som de själva har valt. En ljuspunkt finns. 

Yngre personer i åldern 21–40 år har inte 

sämre tandstatus än den övriga 

befolkningen.

Visar på livskvalitet inom fem olika 

områden: status som vuxen, kontroll över 

det egna livet, personlig trygghet, social 

tillhörighet och självvald ensamhet. 

Resultaten utmanar stereotypa före-

ställningar om personer med utvecklings-

störning som passiva mottagare av stöd och 

hjälp. 

IF: genusperspektiv på levnadsförhållan-

den hos personer med utvecklingsstörning.

IF: Studier om hälsa för personer med 

personer med utvecklingsstörning. 

Bilaga till huvudrapport Onödig Ohälsa 

(Arnhof, 2008.)

IF – hälsa och livskvalitet

Publikation                   Inriktning  Kommentar
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Flygare-Wallén, E., Mullersdorf, 

M., Christensson, K., Malm, G., 

Ekblom, Ö. & Marcus, C. (2009)

Kjellman, C. & Tideman, M. 

(2010)

Publikation                   Inriktning  Kommentar

Visar att personer med en utvecklingsstör-

ning redan under tonåren utvecklat fler 

riskfaktorer för framtida hjärtkärlsjukdom 

än de utan utvecklingsstörning. Som unga 

vuxna hade de med en utvecklingsstörning 

riskfaktorer och kondition på samma nivå 

som svenskar i allmänhet har i medelåldern. 

Resultatet från skolinterventionen indikerar 

att det inte är utvecklingsstörning i sig utan 

den effekt en utvecklingsstörning har på 

levnadsvanor, som orsakar den ökade risken 

för hjärtkärlsjukdom.

Studien knyter frågor om hälsa till frågor 

som social relationer, identitet, delaktighet 

och egenmakt.

Funktionshinder, hälsa och levnadsvanor.

Funktionshinder och hälsa - om att ta plats 

och makt.

Sammanfattning av studier med relevans för området hälsa
Gustavsson, Umb-Carlsson och Sonnander (2005) analyserar i sin studie medicinska 

hälsotillstånd och funktionshinder hos 82 personer med grav och lindrig utvecklingsstör-

ning. En utgångspunkt för studien var att planering av service och hälso- och sjukvård för 

personer med utvecklingsstörning kräver mer tydlig information om behovet för särskilda 

behov ifråga om såväl habilitering och vårt. Resultaten visar att närmare 50 % bland de 

med grav och 35 % av de med lindrig utvecklingsstörning hade en eller flera tilläggshan-

dikapp i centrala nervsystemet. 99 % hade tillgång till husläkare och 84 % gjorde regel-

bundna hälsokontroller. Hälften av personer med psykisk ohälsa saknade sedan tidigare 

diagnos och endast några få av dessa hade tillgång till psykiater. 

Resultaten visar på vikten av att uppmärksamma neurologiska och psykiatriska funktions-

nedsättningar till följd av utvecklingsstörning. Författarna menar att resultaten därmed 

även visar på behovet för multidisciplinär hälso- och sjukvård när det gäller målgruppen. 
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Utifrån samma empiriska material diskuterar Gustavsson, Umb-Carlsson och Sonnander 

(2005) redovisar samma år delresultat från sin studie även i läkartidningen. Det vill säga 

den 30-årsuppföljning av personer med svår utvecklingsstörning som föddes i Uppsala 

län under perioden 1959–1970. Resultaten från artikeln i läkartidningen att 30 procent av 

personerna hade avlidit – det stora flertalet före vuxen ålder. Samtliga av de övriga levde 

fysiskt integrerade i samhället, nyttjade den allmänna hälso- och sjukvårdens resurser, 

men hade kontakt med professionella inom vuxenhabiliteringen. Undersökningen visar 

också att ökad observans och insats vad gäller psykiska problem, rörelsehinder och syn-

förmåga hos vuxna svårt utvecklingsstörda är angeläget (se också Umb-Carlsson 2012).

Gustafsson (2003) visar i sin avhandling att personer med utvecklingsstörning har ökad 

sårbarhet för många sjukdomar och psykisk störning. Nedsatt begåvning kan överskugga 

den psykiska störningen, vilket till exempel kan leda till att en person med återkommande 

svåra depressioner eller psykotiska skov inte får adekvat behandling för sina besvär. 

Psykofarmakologisk behandling, som sedan lång tid varit en vanlig behandling vid oros-

tillstånd och beteendestörningar, kan enligt Gustafsson medföra ökad risk för överme-

dicinering när olika antipsykotiska preparat används mot orostillstånd och utagerande 

beteende. Genom att anpassa två internationellt utvecklade och använda bedömningsin-

strument till svenska förhållande har Gustafsson kartlagt förekomsten av psykisk störning 

och psykiatrisk sjukvårdskonsumtion. Resultaten visar att förekomsten av psykisk ohälsa 

bland vuxna personer med utvecklingsstörning är hög (30–40%). Andelen som föreskrivs 

psykofarmaka, särskilt antipsykotiska läkemedel, är också hög (41 %). Andelen som får 

specialistbehandling och vård inom psykiatrin är däremot låg. Slutsatsen är att personer 

med utvecklingsstörning är en underförsörjd grupp med avseende på psykiatrisk vård och 

behandling. Särskilt gäller detta personer med måttlig och grav utvecklingsstörning.

Ineland (2014) problematiserar begreppen hälsa och livskvalitet hos personer med 

utvecklingsstörning med utgångspunkt i den ökade individualiseringen i samhället och 

på vilket sätt utvecklingen påverkat sättet att förstå, tänka om och förbättra hälsan hos 

personer med utvecklingsstörning (se även Ineland, 2013; Ineland, Molin och Sauer, 2013 

som anför liknande perspektiv). I figur 2 illustrerar Ineland (ibid.) komplexiteten i frågor 

om hälsa och livskvalitet hos personer med intellektuella funktionshinder. Figuren visar 

på svårigheten att reducera hälsa till enbart individuella faktorer och antyder behovet av 
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att inkludera strukturella livsvillkor. I förhållande till personer med funktionsnedsättning 

bör diskussioner om hälsa även uppmärksamma på vilket sätt strukturella samhälleliga 

faktorer skapar ojämlika livsvillkor och hälsotillstånd mellan olika befolkningsgrupper. 

Då krävs resurser snarare än kostrådgivning, autonomi och egenmakt snarare än hälso-

coachsamtal. En viktig faktor i sammanhanget är socioekonomisk ställning, vilket avser 

grundläggande skillnader i levnadsstandard och livschanser utifrån exempelvis utbild-

ning, arbete och inkomst. Ineland (2014) pekar på att sambandet mellan socioekonomisk 

ställning och hälsa är märkbar genom hela livet, från barndom till ålderdom. Att se hälsa 

och funktionsnedsättning utifrån kontextuella och strukturella omständigheter öppnar 

upp för mer strukturella och samhälleliga spörsmål.

Detta är viktigt att ta i beaktande eftersom tillhörigheten till ”diagnosgrupper” eller ”avvi-

kelsekategorier” idag förhandlas mer individuellt än tidigare och sätts oftare i relation till 

andra värden och influenser i livet. Personal är idag en grupp av många som ger råd i oli-

ka frågor och deras rådgivande funktion är viktig att uppmärksamma eftersom det också 

omfattar vad som bör och inte bör ses som hälsosamma levnadsmönster. Sådana defini-

tioner kan begränsa målgruppens inflytande och deltagande i samhällslivet och därmed 

påverkar hälsan negativt hos personer med funktionshinder (se även ovan, avsnittet om 

egenmakt). Umb-Carlsson & Sonnander (2006) pekar på avsaknaden av genusperspektiv 

inom forskningen om utvecklingsstörning som ofta ses som en homogen grupp som pri-

märt kategoriserar utifrån grad av utvecklingsstörning (t.ex. lindrig, måttlig och grav). 

I sin studie jämför Umb-Carlsson och Sonnander (2006) levnadsförhållanden hos män 

och kvinnor med utvecklingsstörning och sätter resultaten i relation till likheter och 

skillnader med befolkningen i övrigt i samma åldersgrupp. Resultaten visar att på tydliga 

skillnader när det gäller anställning (alternativt daglig sysselsättning) där kvinnor arbeta-

de inom traditionellt kvinnliga sektorer och män inom traditionellt manliga yrken. 

Det fanns en liknande fördelning mellan könen i frågor om fritid och kulturella aktivite-

ter. Endast fyra av 19 aktiviteter som studeras visade på signifikanta skillnader mellan 

könen; bio- och biblioteksbesök, läsa böcker och ägna sig åt hobbys. Bland befolkningen i 

övrigt konstaterades signifikanta skillnader i 13 av de 19 aktiviteter som listats i enkäten. 

Med undantag för bokläsning och biblioteksbesök, pekar resultaten på liknande könsskill-

nader mellan de två grupperna. I förhållande till övriga områden i studien, t.ex. ekonomi, 
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familjesituation och sociala relationer, transport, personlig trygghet, visa studien inga 

skillnader mellan könen hos personer med utvecklingsstörning. Detta står i skarp kon-

trast med befolkningen i övrigt som uppvisade tydliga skillnader mellan män och kvinnor. 

Författarna drar slutsatsen att utvecklingsstörning mer än kön är avgörande för levnads-

förhållandena hos män och kvinnor med utvecklingsstörning. 

I ”Studier om hälsa för personer med personer med utvecklingsstörning”, som är en bilaga 

till huvudrapporten ”Onödig ohälsa” (Arnhof, 2008) visar Umb-Carlsson att det finns på-

tagliga skillnader i hälsa och levnadsvanor hos personer med utvecklingsstörning i förhål-

lande till befolkningen i övrigt. 

Till exempel framgår det att personer med utvecklingsstörning i Sverige a) har en ökad 

sårbarhet för många sjukdomar jämfört med befolkningen i övrigt, b) har sämre levnads-

förhållanden på i stort sett alla livsområden i jämförelse med den övriga befolkningen – i 

synnerhet när det gäller arbete, inkomst och socialt umgänge, c) sällan har en traditionell 

anställning på den öppna arbetsmarknaden, utan har sin främsta inkomst via socialför-

säkringssystemet, vilket minskar inflytandet över privatekonomin, d) i större utsträckning 

än befolkningen i övrigt lever ett begränsat socialt liv och umgås mest med anhöriga och 

personal – få har vänner de själva valt.

Kjellman och Tideman (2010) knyter frågor om hälsa till frågor som social relationer, 

identitet, delaktighet och egenmakt. Bland annat beskriver den en koppling mellan social 

isolation och identitet och att utanförskap kan påverka personens kunskap och föreställ-

ningar om sig själv, dvs. påverka identiteten negativt. Vidare kan deras beroendeställning 

i relation till exempelvis personal i diverse verksamheter bidra till osäkerhet om sina egna 

kunskaper och färdigheter, vilket sammantaget kan resultera i ökad ohälsorisk. 

Flygare Wallén m.fl. (2009, se också 2013) studerar även hälsorisker om än på ett annat 

sätt. Genom att mäta kroppsmått, blodtryck, kroppssammansättning, fasteblodprover 

samt genomföra ett konditionstest på 63 personer med utvecklingsstörning (kontrollgrup-

pen var 90 ungdomar utan utvecklingsstörning) konstaterar hon att riskfaktorer för hjärt- 

kärlsjukdom var utvecklade både tidigare och i högre grad hos ungdomar med utvecklings-

störning. De hade även en lägre kondition jämfört mot kontrollgruppen. Vid uppföljning 

som unga vuxna hade 35 % utvecklat fetma och 22 % det metabola syndromet. Efter två år 

av skolintervention hade riskfaktorerna minskat och ingen var klassificerad med fetma. 
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Flygare Wallén (2013) konstruerade även en speciell lunchtallrik utifrån tallriksmodellen 

som utvärderades. Denna visade inte på någon skillnad mellan intervention och kontroll-

grupp. 88 % procent fyllde sin tallrik med ≥ 37,5 % grönsaker. Interventionsgruppen valde 

mat med mindre fett och mer kolhydrater, tog färre portioner och hade mindre matres-

ter. Studien pekar på att personer med utvecklingsstörning, redan under tonåren, hade 

utvecklat fler riskfaktorer för framtida hjärt- kärlsjukdom än de utan utvecklingsstörning. 

Som unga vuxna hade de med en utvecklingsstörning i den här studien riskfaktorer och 

kondition på samma nivå som svenskar i allmänhet har i medelåldern. Åtgärder för att 

främja hälsosamma levnadsvanor under skoltid inklusive användandet av specialtallri-

ken är lovande. Detta ger en indikation på att det inte är utvecklingsstörningen i sig utan 

den effekt en utvecklingsstörning har på levnadsvanor, som orsakar den ökade risken för 

hjärt- kärlsjukdom. Riktade preventiva interventioner för personer med utvecklingsstör-

ning är effektiva och behövs.

Utifrån en sammantagen bild av resultaten i ovan anförda studier kan vi se att hälsan i 

Sverige generellt sett har förbättrats de senaste decennierna och att människor i allmän-

het blivit friskare och lever längre än tidigare men att de relativa skillnaderna i hälsa 

mellan olika samhällsgrupper förblivit oförändrat stora och i enstaka fall till och med 

ökat. Det finns fortfarande systematiska skillnader i dödlighet och sjuklighet mellan olika 

socioekonomiska grupper samt mellan kvinnor och män. Det finns även systematiska 

skillnader i den självupplevda hälsan mellan utrikes och inrikes födda, mellan personer 

med funktionshinder och befolkningen i övrigt samt mellan personer med olika sexuell 

läggning. 

Generellt kan man konstatera att mindre resursstarka samhällsgrupper - exempelvis de 

med kort utbildning, låg inkomst, sämre boende, begränsade möjligheter att påverka och 

vara delaktig, också har sämre hälsa. När det gäller ohälsotalen hos personer med funk-

tionsnedsättningar har forskare (för en redogörelse, se Ineland, 2013) pekat på en rad 

olika förklaringar. Bland annat har man lyft fram genetiska faktorer som bidrar till olika 

tillstånd, sociala faktorer som till exempel låg inkomst, social isolering, mobbing eller 

svårigheter hos professionella att identifiera olika hälsobehov samt miljöfaktorer som 

bland annat rör bristande social och fysisk tillgänglighet. Det kan även handla om indivi-

duella faktorer som kan leda till ohälsa, till exempel otillräcklig kunskap om hälsosamma 

livsstilar och levnadsmönster.
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Också psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan olika socioekonomiska grupper. Arbetslösa och 

personer med sjuk- och aktivitetsersättning, äldre, ensamstående med barn och utrikes 

födda är mer utsatta än genomsnittet. Personer med begränsade möjligheter till inflytan-

de och deltagande är också överrepresenterade, och har olika orsaker: kön, etnisk eller 

religiös tillhörighet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättningar. 

Sociala och ekonomiska förutsättningar har med andra ord tydliga samband med (den 

ojämlika) fördelningen av hälsa och ohälsa. Delvis på grund av detta har hälsans bestäm-

ningsfaktorer systematiskt förknippats med sociala svårigheter och marginaliseringen av 

vissa befolkningsgrupper. Detta har särskild betydelse för personer med funktionsned-

sättningar eftersom strukturella faktorer i samhället – t.ex. struktureringen av arbets-

marknaden, löne- och ersättningsnivåer eller utformningen av välfärdsystemet – påverkar 

i vilken mån människor riskerar ohälsa utifrån fysiska, sociala, ekonomiska och politiska 

omständigheter och villkor. 

För personer med intellektuella funktionshinder är diskussionen om hälsans ”nivåer” 

särskilt angelägen och reser frågor om individuella strategier för bättre hälsa men även i 

vilken mån sociala relationer (professionella och icke-professionella) påverkar hälsan. 

En europeisk kartläggning av hälsoindikatorer hos personer med utvecklingsstörning 

visar till exempel att institutionsboende (vilket innebär en äldre generation) försvårat 

möjligheterna att utveckla hälsosamma levnadsmönster i termer av exempelvis kost, mo-

tion och sociala relationer (van Schrojenstein Lant-de Valk, m.fl., 2008). 

En annan omständighet med särskild betydelse för hälsa och känslan av livskvalitet för 

personer med intellektuella funktionshinder är den särskilda logik som karaktäriserar 

olika stöd- och hjälpinsatser enligt vilken enskilda individer för att få rätt till hjälp måste 

definieras som ”behövande” – ofta i termer av personkretstillhörigheter. Man kan därför 

fråga hur hälsan påverkas av att på samma gång avskiljas från och (genom olika stöd- och 

hjälpinsatser) ”normaliseras” till en samhällelig gemenskap? Och vidare: vilka blir det 

sociala konsekvenserna – och hur påverkas hälsan – av att som individ transformeras till 

en administrativ kategori av brukare?
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När det gäller personer med intellektuella funktionshinder finns även hälsorisker knutna 

till kön. Hos kvinnor är riskerna förbundna med deras reproduktiva och sexuella hälsa. 

Generella svårigheter att läsa och skriva innebär risker att de inte får (eller tillägnar sig) 

kunskap och utbildning om menstruationshygien, preventivmedelsanvändning och köns-

sjukdomar. I jämförelse med övriga befolkningen har de inte heller samma tillgång till 

screening för bröstcancer eller livmoderhalscancer och delvis därför är de överrepresente-

rade i dessa diagnosgrupper (van Schrojenstein Lant-de Valk, m.fl., 2002). 

Män med utvecklingsstörning har också specifika hälsorisker kopplade till kön, bland 

annat i form av ökad förekomst av morbiditet (sjuklighet) och mortalitet (dödlighet) på 

grund av biologiska faktorer. Riskerna rör även hälsovådliga beteenden och begränsad 

tillgång till hälsovård (Kerr, 2002). van Schrojenstein Lant-de Valk, m.fl., (2000) visar att 

könssjukdomar är åtta gånger vanligare hos män med utvecklingsstörning jämfört med 

jämnåriga män utan funktionsnedsättningar. 

Gemensamma hälsorisker hos både män och kvinnor är komorbiditet (samsjuklighet) 

av tillstånd som hypotyreos (brist på sköldkörtelhormon), epilepsi, fetma, obehandlade 

psykiska tillstånd samt levnadsmönster som kan försvåra möjligheterna att utveckla och 

främja hälsosamma levnadsmönster som daglig motion och nyttig kost (Lunsky, m.fl., 

2002, Heller & Marks, 2002). 
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Funktionshinder och deltagande i kulturlivet 
I denna del av rapporten ska vi redogöra för och diskutera den sammanställning av det 

urval av svensk forskning om deltagande i kulturlivet som vi genomfört. Vi ska här inled-

ningsvis säga att forskningsområdet funktionshinder och kultur utgör en, till omfattning-

en, liten del av såväl nationella och den internationella funktionshinderforskningen. 

Jämfört med de två övriga områdena i denna rapport, egenmakt och hälsa, så finns på 

området kultur och funktionshinder inte samma antal svenska forskare som fokuserat på 

frågor relaterade till kultur. Då författarna till denna rapport tidigare genomfört flera stu-

dier på området funktionshinder och kultur kommer således flera av de studier som ingår 

i sammanställningen nedan att vara publikationer från rapportens författare. 

När det gäller kulturbegreppet så är det både komplext och omfattande. Mot bakgrund av 

detta ska vi här kort redogöra för hur vi uppfattar och använder kulturbegreppet. Kultur-

begreppet är, som nämnts, besvärligt, på samma gång som vi för det mesta kan förstå vad 

vi menar när vi pratar om kultur så är begreppet svårt att fixera. 

Kulturbegreppet består av (minst) två olika dimensioner. Den ena dimensionen utgörs av 

kultur som konst, här inryms det konstnärliga arbetet som återfinns inom musik, teater, 

poesi etc. Den andra dimensionen utgörs av kultur som livsform, tankar, idéer och det 

som är meningsskapande för en individ. 

Kultur som konst består av uttrycksformer som teater, musik, poesi, litteratur mm. alla 

de konstnärliga och estetiska uttrycksformer vi använder oss av. Genom dessa förmedlas, 

emotioner, budskap, upplevelser etc. 

I kultur som konst återfinns också en normativt värderande aspekt, vi förhåller oss ofta 

till och värderar de kulturella uttrycksformer vi tagit del av (t.ex. när kritiker uttalar sig 

om en teaterpjäs). Den andra dimensionen av begreppet kultur handlar om kultur i ter-

mer av gemenskap, identitet och en gemensam upplevelserymd. 

Ehn och Löfgren (2001) menar att kultur som gemenskap handlar om de föreställningar, 

värden och koder som människor delar och som de kommunicera med varandra och på 

olika sätt bearbetar i socialt handlande. Sådana gemenskaper kan exempelvis vara en 

subkultur (t.ex. en ungdomskultur) eller ett helt samhälle eller en nation. 
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Ett exempel från funktionshinderområdet som bra illustrerar kultur som gemenskap är 

dövkulturen. Kultur handlar således om både att ge uttryck för t.ex. händelser eller upp-

levelser i form av t.ex. teater och om att en grupp människor t.ex. subkulturer (eller hela 

samhällen) ingår i en gemenskap där man delar vissa värden. Till kultur hör förstås också 

massmedia och internet, detta då tv, film och radio ger uttryck för hur vi i en viss kultur 

tänker om och handlar om sociala fenomen, t.ex. funktionshinder, och på så sätt influerar 

och påverkar hur vi tänker om dessa sociala fenomen. 

Att dessa olika dimensioner av kulturbegreppet hänger samman framgår också av FN 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som vi redogör för 

nedan. Mot bakgrund av ovanstående så ingår i sammanställningen, ett urval av forsk-

ningen om deltagandet i kulturlivet, studier som handlar om; kultur som konst, kultur 

som gemenskap, massmedia och internet.

I samband med LSS-lagstiftningen och kommunaliseringen av funktionshinderomsorgen 

på 1990-talets början blev deltagande i fritids- och kulturliv en angelägenhet för kommu-

nerna. Frågor om fritid och kultur kom då att blir till en rättighet för personer som bor i 

bostad med särskild service enligt LSS (Ineland; Molin & Sauer 2013). 

Vikten av deltagandet i kultur- och fritidslivet är också något som poängteras i såväl 

nationella som internationella styrdokument inom funktionshinderområdet. Både FN 

och Världshälsoorganisationen (WHO) betonar vikten av att uppmärksamma fritid och 

rekreation för personer med funktionshinder (se också Norling & Gunnarsson 1997 samt 

Magnusson & Lorentzi 1999). 

Enligt artikel 30, deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, i FN 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så har personer med 

funktionsnedsättning rätt att på lika villkor som andra medborgare att delta i kulturlivet. 

Vidare ska konventionsstaterna möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att 

få tillgång till kulturella produkter, tv-program, film, teater och andra kulturella verksam-

heter. Vidare ska staterna möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att kunna 

ta del av kulturella föreställningar, biografer, bibliotek, museer och så långt som möjligt 

till platser av nationell kulturell betydelse. 
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Personer med funktionsnedsättning har också enligt artikel 30 rätt att få använda och 

utveckla sin intellektuella-, artistiska- och kreativa förmåga, detta, som det står i konven-

tionstexten, inte endast i eget intresse utan även för samhällets berikande. 

Personer med funktionsnedsättning har också rätt till både erkännande och stöd för sin 

kulturella och språklig identitet t.ex. teckenspråk och dövas kultur. Med utgångspunkt 

ifrån denna konvention gav regeringen Statens Kulturråd (idag Kulturrådet) i uppdrag att 

upprätta en mål- och handlingsplan, som sträcker sig från 2011 – 2016, för ökad tillgäng-

lighet till kultur för personer med funktionsnedsättning.  

Sauer & Ineland (2013) redogör för att de senaste decenniernas utbredning av kulturella 

verksamheter för personer med funktionshinder har kopplingar till den satsning på kultur 

för personer med funktionshinder som har initierats av kulturrådet. Det är en satsning 

baserad på den statliga kulturpolitikens mål att verka för alla människors möjlighet till 

kulturupplevelser och eget skapande (Prop. 1996/97:3). 

Internationellt står konstnärliga verksamheter av och med personer med funktionshinder 

nära förbundet med den socio-kulturella rörelse som benämns disability-arts (Barnes; 

Mercer & Shakespeare 2000; Sauer 2004; Ineland 2007; Solvang 2012). 

Disability-arts är i huvudsak brukarstyrd och har ofta politiska förtecken, den tar utgångs-

punkt i människors erfarenheter av socialt utanförskap. Företrädare för disability-arts 

rörelsen (se Ineland, Molin & Sauer 2013) har riktat skarp kritik mot att funktionshindra-

de ”tvingas” in i en brukarroll gentemot välfärdsstaten och dess professioner. 

I den meningen har rörelsen haft en emancipatorisk funktion då den ser gemensamma 

erfarenheter (funktionshinder) som utgångspunkt för identitet och gemenskap – inte som 

(stigmatiserande) avvikelser. 

I Sverige bedrivs idag en rad olika kulturella verksamheter och kulturella projekt, både 

inom ramen för funktionshinderomsorgen och inom ramen för organisationer i civilsam-

hället, för personer med funktionshinder (Ineland & Sauer 2014; Sauer & Ineland 2013; 

Sauer & Lövgren 2014) och de har de senaste åren ökat. 
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Kulturella verksamheter riktade till personer med funktionshinder är dock ingen ny 

företeelse i sig. Skillnaden är att man tidigare använde konstnärliga aktiviteter för perso-

ner med funktionshinder i terapeutiska och rehabiliterande syften medan man idag mer 

tydligt sätter konstnärliga ambitioner i förgrunden. Efter den ovanstående redogörelse 

för kulturbegreppet ska vi nedan ge en beskrivning för de studier på området deltagande i 

kulturlivet som ingår i sammanställningen. 

I sammanställningen nedan ingår ett urval av svenska studier. I tabell 3 nedan redovisas 

de studier som ingår i sammanställningen. Efter tabellen följer en beskrivning och diskus-

sion på temat deltagande i kulturlivet med utgångspunkt från de studier som redovisas i 

tabellen, i denna diskussions ingår fler studier än de studier som 

redovisas i tabellen.
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Sauer, L. (2004)

Ineland, J. (2007)

Sauer, L. & Ineland, J. (2007)

 Gjaerum, R. Ineland, J. & Sauer, 

L. (2010)

Genom teaterarbetet har deltagarna 

erövrat en ny social roll. De ser sig som 

skådespelare och inte bara som brukare av 

välfärdsstatliga insatser. Bägge dessa roller 

är integrerade i självbilden. Det handlar om 

en balansgång mellan å ena sidan bli 

förstådd som intellektuellt funktions-

hindrad å andra sidan som skådespelare. 

Teaterverksamheter för personer med IF 

har organisatoriskt att förhålla sig till två 

olika logiker, å en sidan en konstnärlig logik 

och å andra sidan en terapeutisk logik. 

Teaterverksamheterna kan på så sätt 

karaktäriseras som hybrider mellan en 

välfärdstatlig praktik och en konstnärlig 

praktik. Samtidigt utgör denna dubbelhet en 

grogrund för utveckling av skådespelarnas 

identitet, gemenskap och gemenskap 

Analys av teaterarbetets betydelse för for-

merandet av gemenskap, identitet och sub-

kultur. En central aspekt är den inneboende 

dubbla tillhörigheten – de är både en del av 

funktionshinderomsorgen och en del av den 

kulturella sfären – hos teaterverksamheter.

Analys av organisationens betydelse för 

teaterverksamheterna och för skådespe-

larna. Vidare analyseras hur teater av 

skådespelare med IF och med PF mottas 

av en bredare publik. Resultatet visar att 

organisationen och mottagandet är av stor 

betydelse för skådespelarnas identitet, 

tillhörighet och självförståelse.

Teaterarbetets betydelse för personer med 

intellektuella funktionshinder. Utgår ifrån 

ett subkulturellt perspektiv på personer 

med intellektuella funktionshinder.

Mellan konst och terapi om 

teaterverksamheter med och 

för personer med IF.

Subkultur, teater och organisation. 

Personer med IF.

Disability arts i Sverige och Norge, 

personer med IF, personer med PF och 

personer med andra funktionshinder.

Publikation                  Inriktning  Kommentar

Tabell 4. Studier om deltagande i kulturlivet
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Ineland, J. Molin, M. & Sauer, L. 

(2013)

Sauer, L. & Ineland, J. (2013)

Ineland, J. & Sauer, L. (2014) 

Frithiof, E. (2013)

Svensson, Å. & Mjönes, E. (2010)

Teater- och andra kulturverksamheter skapar 

möjligheter att ge alternativa representatio-

ner av personer med IF. Kulturverksamheter 

är både en del av omsorgen och en del av 

civilsamhället vilket skapar möjligheter till 

nya identiteter. 

Sociala medier har inneburit större möjlig-

heter att söka kunskap och personer med 

funktionshinder har fått ökade möjligheter 

att hitta nya sociala sammanhang och arenor 

för identitetsbildning och självuttryck.

I studien redovisas och analyseras de meto-

der de som används, de mål och utmaningar 

man har i kulturverksamheter med och för 

personer med IF. Vidare analyseras också 

dessa verksamheters uppfattningar om 

kvalitet i kulturarbetet

Visar skiftande syften och metoder 

inom kulturarbetet samt att det är en levande 

fråga hur man i dessa verksamheter både 

vidmakthåller tillhörigheten till en viss 

välfärdspolitisk miljö och till viktiga civilsam-

hälleliga teman som identitet, sociala roller 

och subkulturell tillhörighet

Resultatet visar ett deltagarna blev sedda, 

var delaktiga, fick möjlighet att ta plats både 

fysiskt och socialt. Projektet bidrog också till 

aktivet och lärande.

Resultatet visar att den skapande processen 

möjliggör för personer med IF att ta kontroll 

över personliga-, sociala- och miljömässiga 

faktorer vilket påverkar hälsotillståndet och 

delaktighet positivt.

Analys av kulturens och sociala mediers 

betydelse för personer med IF.

Studie av metoder, mål, kvalitet och 

utmaningar i kulturarbetet med personer 

med IF.

Analys av kulturverksamheters metoder 

och syften.

Studie om kultur och funktionsmöjligheter 

i ett museiprojekt. Det museipedagogiska 

mötet utifrån aspekter som funktion och 

tillgänglighet. Personer med IF och perso-

ner med Aspergers syndrom.

Analys av två teaterverksamheter 

(en i Sverige och en i Norge) för 

personer med IF.

Publikation Inriktning  Kommentar
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Sauer, L. & Lövgren, V. (2014)

Ljuslinder, K. (2001)

Ljuslinder, K. (2007)

Ljuslinder, K. Morlandstö, L. 

& Mataityte-Dirziene, J. (2011)

Dufåker, M. & Sauer, L. (2015)

Projektmedlen har möjliggjort att det ut-

vecklats kulturella verksamheter med och för 

personer med IF. Innehållet och inriktningen 

kan beskrivas via följande tre övergripande 

kategorier: konst och kulturella uttrycksfor-

mer, delaktighet i samhällslivet samt 

verksamhets- och individutveckling.

De olika projekten har betydelse för 

individuell utveckling, personlig växt och 

identitet samt upplevelser av meningsfullhet 

hos projektdeltagarna.

Gestaltning av funktionshinder sker utifrån 

stereotyper med normaliteten som norm. 

Den funktionsnedsatta kroppen får visualisera 

det som avviker från det normala och/eller 

genom gestaltningar av hur livet för personer 

med funktionsnedsättning skiljer sig från det 

normala. 

Alternativa representationssätt. CP-magasinet 

utmanar det stereotypa berättandet. 

Betonar istället att funktionshindrade 

personer är unika, har makten och befälet 

över sina egna liv.

Personer med psykiska funktionshinder är 

ofta framställda som farliga och förövare 

av våldsbrott. Psykiatriområdet har 

medialiserats och att negativa nyheter ofta 

får stort utrymme i media.

Resultatet visar att massmedia och populär-

kultur har ett stort inflytande på studenternas 

föreställningar om psykiska funktionshinder, 

intellektuella funktionshinder och andra 

grupper av funktionsnedsättningar.

Utvärdering och uppföljning av projekt rik-

tade till området kultur och personer med 

intellektuella funktionshinder som under 

perioden 1994-2011 beviljats anslag från 

Allmänna Arvsfonden. 

Analys av SVTs gestaltning av 

funktionshinder.

Analys av SVTs gestaltning av funktions-

hinder exemplet CP magasinet.

Massmedias framställning av psykiska 

funktionshinder i Sverige, Norge och 

Litauen.

Studie om socionomstudenters föreställ-

ningar om personer med funktionshinder.

Publikation Inriktning  Kommentar
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Sammanfattning av studier med relevans för området 
deltagande i kulturlivet
Studier visar att olika kulturella verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, 

framförallt på området intellektuella funktionshinder, har ökat de senaste 15 åren. I dag 

finns relativt många av dessa inom den institutionaliserade funktionshinderomsorgen, 

vilka ofta bedrivs inom ramen för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade - LSS (se bl.a. Sauer, 2004; Ineland, 2007; Gürgens Gjaerum, 

Ineland & Sauer, 2010; Ineland, Molin & Sauer 2013; Sauer & Lövgren 2014). 

Vidare finns inom den ideella sektorn och civilsamhället ett ökat intresse och engagemang 

för kulturella verksamheter för och med personer med funktionshinder. 

Sauer och Ineland (2013) redogör för hur denna utveckling följts av ett omfattande in-

tresse från massmedia och på så sätt har media synliggjort kulturella verksamheter – och 

i synnerhet teater – för en bredare allmänhet (se också Gürgens Gjaerum, R; Ineland, J 

& Sauer, L 2010). I en uppföljning och utvärdering av de projekt på området kultur och 

intellektuella funktionshinder som erhållit stöd av Allmänna Arvsfonden framkommer att 

flera av projekten etablerat sig som permanenta verksamheter (Sauer & Lövgren 2014). 

Det finns således idag ett flertal kulturverksamheter, antingen inom ramen för funk-

tionshinderomsorgen eller som verksamheter som erbjudas av någon av folkbildningens 

organisationer, som bidrar till deltagandet i kulturlivet för personer med funktionshinder. 

Bland alla dessa verksamheter tillhör möjligen Ållateatern i Sundsvall, Moomsteatern i 

Malmö och Glada Hudik teatern till de mer kända. Teater och andra kulturverksamheter 

har, i vid mening, kommit att representera en arena där personer med intellektuella och 

andra funktionsnedsättningar kan komma till tals och ge uttryck för sina livserfarenhet-

er på ett annat sätt än på mer traditionella arenor. I en vidare mening har dessa olika 

kulturverksamheter, förutom att de blivit till ett etablerat och vanligt inslag inom funk-

tionshinderomsorgen, också i en viss mening bidragit till att personer med intellektuella 

funktionshinder idag är mer synliga i samhället utanför funktionshinderomsorgen. 

Ineland, Molin & Sauer (2013) diskuterar att teater med och för personer med intellek-

tuella funktionshinder å ena sidan utgör en del av socialtjänstens omsorgsverksamhet å 

andra sidan är teater en kulturell företeelse. Ineland (2007) har analyserat teaterverk-

samheter med utgångspunkt i från institutionell organisationsteori och visar att det inom 
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funktionshinderomsorgen respektive teatervärlden finns en rad förgivettaganden som 

påverkar deltagarnas uppfattning om sig själva. Teaterarenan möjliggör för brukarna att 

etablera föreställningar om hur de vill att omgivningen ska uppfatta dem (att man är en 

kreativ skådespelare och inte en brukare av LSS-insatsen daglig verksamhet). 

Teatern är således både en del av funktionshinderomsorgen och samtidigt en del av det 

civila samhället. Att personer med intellektuella funktionshinder idag, jämfört med tidi-

gare, är en del av både funktionshinderomsorgen och civilsamhället illustreras också av 

andra studier som fokuserat på andra arenor än kultur (se bl.a. Ineland, Molin & Sauer 

2015; 2013; Nikku 2011; Olin & Ringsby Jansson 2009; Olin & Ringsby Jansson 2006; 

Lövgren 2013; Svensson & Tideman 2007; Tideman & Svensson 2015). 

Flera av dessa studier (se också avsnittet om egenmakt i denna rapport) pekar på att unga 

vuxna personer med intellektuella funktionshinder och personer med psykiska funktions-

hinder upplever det stöd och de insatser som erbjuds dem från funktionshinderomsorgen 

som stigmatiserande, att man inte får möjlighet att realisera sina egna önskemål samt att 

man måste inordna sig i kollektiva ramar. Ineland, Molin & Sauer (2013; 2015) menar 

att ungdomar och unga vuxna med funktionshinder ställer sig kritisk till den normalise-

ringsinriktningen och sociala kategorisering som kännetecknar verksamheter som riktar 

sig till personer med funktionshinder. De skriver vidare att det handlar om en motsätt-

ning mellan konformitet och individuell frihet, mellan den normativa utgångspunkten 

för vad som ska anses normalt vid en given tidpunkt och friheten för enskilda människor 

med funktionshinder att fritt forma och gestalta sitt liv. Det är mot bakgrund av föregå-

ende som man kan förstå den betydelse teater och andra kulturella verksamheter har för 

personer med intellektuella eller psykiska funktionshinder för en annan, än den traditio-

nella, presentation av dem själva. Det urval av studier som ingår i sammanställningen om 

deltagandet i kulturlivet kan tematiseras i följande teman; Disability art och subkultur, 

konst och terapi samt kultur och media. 

Även om vi ovan beskrivit att det skett en stor ökning av olika kulturella verksamheter på 

funktionshinderområdet så är kultur på detta område inget nytt fenomen. Det finns inom 

omsorgen riktad till både personer med intellektuella funktionshinder och personer med 

psykiska funktionshinder en längre tradition av användandet av konstnärliga aktiviteter. 
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Traditionellt har dessa konstnärliga aktiviteter riktats till personer med funktionsned-

sättning som ett led i en terapeutisk verksamhet och då har konst och kultur använts som 

instrument i behandling, habilitering och rehabilitering. Exempelvis kan följande former 

nämnas; bildterapi, musikterapi och dansterapi (Sauer, 2004; Ineland, 2007). Denna 

aspekt av kultur på funktionshinderområdet är närvarande också idag och används som 

renodlade mer habiliterande eller behandlade aktiviteter. 

Studier som handlar om effekter eller resultat av denna form av mer renodlat terapeutiskt 

användande av konstnärliga och kulturella aktiviteter ingår inte i sammanställningen. 

Dock finns, som kommer att framgå nedan, flera element av en mer terapeutiskt, behand-

lande eller rehabiliterande dimension nedlagd i de kulturverksamheter som ingår i studier 

som finns med i sammanställningen. 

Som ovan framgår så förmedlar personer med funktionshinder via konsten en annan 

presentation än den vanliga, av vad funktionshinder är och innebär. Via deltagandet i olika 

kulturella verksamheter ges en presentation som betonar drömmar, erfarenheter och livs-

projekt. Men den kan också handla om de upplevelser av diskriminering, stigmatisering 

och utanförskap som man upplevt. 

Det finns en del både nationella och internationella studier som belyser det konstnärliga- 

och kulturella arbetets betydelse och utmaningar för personer med funktionsnedsättning 

(se t.ex. Price & Barron, 1999; Gürgens Gjærum, 2004; Sauer, 2004; Ineland, 2007; Sauer 

& Ineland, 2007; Saur, 2008; Svensson & Mjönes, 2010; Gürgens Gjærum & Rasmussen, 

2010; Gürgens Gjaerum, Ineland & Sauer 2010; Sandén, 2011; Solvang, 2012; Sauer & 

Ineland, 2013, Frithiof 2013; Ineland & Sauer 2014, Sauer & Lövgren 2014). 

I flera av dessa studier pekar resultatet på de positiva betydelserna med deltagandet i eller 

arbetet med kultur. Ett exempel är en studie av ett museiprojekt (kultur- och musei-

pedagogik för alla, som bedrevs av Sagomuseet i Ljungby och Berättarnätet Kronoberg). 

I denna studie visar Frithiof (2013) att deltagandet haft en positiv betydelse. Deltagarna 

blev sedda, var delaktiga, fick möjlighet att ta plats både fysiskt och socialt och projektet 

bidrog till aktivet och lärande. 
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En annan studie är Svensson & Mjönes (2010) som beskriver att den skapande processen 

möjliggör för personer med intellektuella funktionshinder att ta kontroll över personliga-, 

sociala- och miljömässiga faktorer vilket påverkar hälsotillståndet och delaktighet positivt. 

På området intellektuella funktionshinder finns ytterligare några studier som illustrerar 

de sociala betydelser som följer av kulturarbetet/deltagandet i kulturverksamheter. 

Sauer & Lövgren (2014) visar att deltagandet i olika kulturprojekt har betydelse för indi-

viduell utveckling, personlig växt och identitet samt upplevelser av meningsfullhet hos 

projektdeltagarna. Sauer (2004) och Ineland (2007) menar att inom traditionell daglig 

verksamhet ses människor med intellektuella funktionshinder i första hand som brukare 

men att denna brukarroll ifrågasätts och har nyanserats tack vare teater och andra kultu-

rella verksamheter. 

Personerna med intellektuella funktionshinder i teaterverksamheterna har utvecklat en 

ny roll och identitet, en roll som innebär att de förstår sig själva som skådespelare och 

kulturproducenter och inte enbart som mottagare av omsorg och samhälleliga insatser 

(se också Sauer & Ineland, 2013; Ineland & Sauer 2014). 

Den sociala betydelsen av konstnärliga verksamheter för personer med intellektuella 

funktionshinder kan också karaktäriseras av att de betonar vikten av och möjliggör med-

skapande för de personer som deltar i den. Resultatet från en nationell kartläggning av 

kulturella verksamheter av Sauer och Ineland (2013) visar att konstnärliga verksamheter 

är bra på att fånga upp deltagarnas idéer, uppfattningar, önskemål och visioner om hur 

arbetet skall genomföras. Deltagarna har ofta ett stort inflytande över den konstnärliga 

processen och ett exempel på detta är att teaterföreställningar ofta bygger på deltagarnas 

egna upplevelser, erfarenheter och kompetenser. 

Som framgått ovan visar Ineland och Sauer i flera studier att skådespelarna med intellek-

tuella funktionshinder genom teaterarbetet utvecklat en ny roll, rollen som skådespela-

re, och de ser sig själva inte längre som uteslutande brukare av omsorg. Bägge rollerna, 

brukare och skådespelare, är integrerade i individernas själv förståelse och på så sätt kan 

sägas balanserar de mellan å sidan att vara avvikande (intellektuellt funktionshindrade) å 

andra sidan vara normala (skådespelare).
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Disability arts och subkultur 
Studier, om funktionshindrade personer deltagandet i kulturlivet, med ett kulturteore-

tiskt perspektiv tar sin utgångpunkt i att dagens samhälle kan kännetecknas av social och 

kulturell heterogenisering (se bl.a. Ineland, Molin & Sauer 2013; 2015; Sirnes 1999). 

Detta har banat väg för det kan uppstå delkulturer och sociala rörelser kring livsstilar, 

religiösa riktningar, kulturella rörelser eller brukarupplevelser (Sirnes 1999) vilka är 

uppbyggda kring gemenskaper och identiteter som är valda av dem som identifierar sig 

med den. Dessa gemenskaper eller subkulturer är ofta skiftande, flexibla, globala och skär 

igenom både nationella och kulturella gränser. Detta har möjliggjort det för olika grupper 

av människor i samhället att samlas kring en gemenskap och identitet. 

På funktionshinderområdet är dövkulturen ett illustrativt exempel. De döva blir idag för-

stådda som en egen kultur med ett eget språk och deras rättigheter till teckenspråk, skola, 

teckentolkning är tydliga exempel på detta. Ett annat exempel är de som internationellt 

benämns som Disability Culture. Barnes, Mercer & Shakespeare (2000) redogör för döv-

kulturen som ett exempel på Disability Culture och menar vidare att olika institutionella 

miljöer (t.ex. särskolor, habiliteringsverksamheter, behandlingsverksamheter, boenden) 

som utgör de arenor i vilka personer med är hänvisade till, blir till specifika erfarenheter 

som skiljer dem från andra grupper. Det handlar om erfarenheter av professionellas, väl-

färdsstatens och andra aktörers hanterande och bemötande och erfarenheter som följer 

av de institutionella miljöerna (såsom rutiner, regler, miljön och sättet att organisera vård 

och omsorg på), i vilka individen lär sig hur livet gestaltar sig om man har en funktions-

nedsättning. 

För denna rapport är Disability-arts det mest intressanta exemplet. Disability-arts utveck-

lades ur den brittiska och den amerikanska handikapprörelsen i början på 1980 talet och 

utgör en sociokulturell rörelse och konstnärlig uttrycksform där konstnärer med funk-

tionshinder inom poesi, konst, drama, teater, litteratur etc. hämtar kraft för att hantera de 

erfarenheter man har av social bortvaldhet (Solvang, 2012). Disability arts är också en väg 

för personer med funktionshinder att förmedla sin kultur och sina specifika erfarenheter 

till andra. Disability arts handlar om att via konstnärlig verksamhet ge uttryck för erfaren-

heter av de sociala och kulturella innebörder som följer av funktionshinder. 
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Disability Culture är mångfacetterat, det handlar om den sociokulturella rörelse som 

menar att funktionshinder bör förstås som en subkultur och de inkluderar också de konst-

närliga uttrycksformer (Disability arts) i form av t.ex. konst, teater och musik som perso-

ner med funktionshinder skapar. Disability Culture befinner sig således på två nivåer, en 

som handlar om en socialrörelse som strävar efter att omdefiniera innebörden i begreppet 

funktionshinder så att det snarare ska uppfattas som en grund för tillhörigheten i en sub-

kultur (Solvang, 2012) och en praktisknivå, på vilken kulturarbetare med funktionshinder 

som genom sin konstnärliga produktion uttrycker sina livserfarenheter.

Studier av teaterverksamheter med och för personer med intellektuella funktionshinder, 

genomförda av Ineland och Sauer (se t.ex. Sauer 2004; Ineland 2007; Sauer & Ineland 

2007), visar att det ofta utvecklas en kulturgemenskap, som ofta också inkluderar led-

arna, mellan deltagarna i kulturella verksamheter. Genom denna gemenskap hämtar 

deltagarna förståelse, självförtroende och styrka att hantera de upplevelser av stigmatise-

ring och social bortvaldhet som deltagarna upplever på andra samhälleliga arenor. Denna 

kulturgemenskap har av Ineland och Sauer diskuterats och analyserats via ett subkul-

turellt perspektiv. Det som kännetecknade det sociala livet i teatern är de gemensamma 

värderingar som man strävar efter att leva efter i verksamheten.

Sammantaget skapade detta en vi-känsla som kontrasterades mot organisationer, perso-

nal och andra utanför teatern. På teatern ges utrymme för personerna med intellektuella 

funktionshinder att odla nya förståelser och innebörder i sina liv. Ett exempel är den nya 

roll, skådespelare, som man tillskriver sig själv och som tillskrivs dem av ledarna. 

Kulturgemenskapen gör att individerna känner att de blir tagna på allvar och att andra 

egenskaper än funktionshindret står i fokus. På så sätt kan den status, som brukare och de 

erfarenheter av tillkortakommanden och social bortvaldhet man har, hanteras och ställas 

mot den gemenskap som råder och den tilltro till individerna som finns på teatern. 

Via denna kulturgemenskap skapas nya innebörder av vad intellektuellt funktionshinder 

är, dessa nya innebörder har också en emancipatorisk kraft (se bl.a. Sauer 2004; Ineland 

2007; Sauer & Ineland 2007; Gürgens Gjaerum, Ineland & Sauer 2010, Sauer & Ineland 

2013).
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Konst och terapi 
Forskningen på området deltagande i kulturlivet för personer med funktionshinder visar 

att det i teater och andra kulturverksamheter som erbjuds inom ramen för funktions-

hinderomsorgen finns en spänning mellan kultur för kulturens skull och kultur med en 

terapeutisk och habiliterande ambition. 

Detta medför att kulturverksamheterna får karaktären av en hybrid mellan en funktions-

hinderomsorgspraktik och en kulturpraktik. Verksamheterna kan således beskrivas som 

sociala hybrider (Ineland, 2007) detta då de på en och samma gång är välfärdsstatliga 

insatser för personer med funktionshinder och kulturella arenor med konstnärliga ambi-

tioner. 

Ineland (2007) visar att denna dubbelhet bottnar i att det i dessa verksamheter finns två 

olika logiker nedlagda. Den ena logiken är terapeutisk och handlar om att teater och an-

nan konst är ett instrument i utvecklingen av deltagarnas sociala, motoriska och kognitiva 

förmågor, den andra är en konstnärlig logik där kulturella mål och ideal står i fokus. 

Att dessa två olika logiker finns nedlagda i verksamheterna beror på att det finns ett be-

hov hos människovårdande praktiker (såsom skola, socialtjänst, daglig verksamhet etc.) 

att erhålla legitimitet för sin verksamhet från den institutionella miljö de befinner sig i. I 

huvudsak bygger ovanstående analys på studier av teaterverksamheter för och med perso-

ner med intellektuella funktionshinder, men att analysen kan vara giltig i relation till an-

dra kulturverksamheter där också andra grupper av personer med funktionsnedsättning 

deltar visar en nationella kartläggning av 27 kulturverksamheter (Sauer & Ineland 2013). 

Att det också finns paralleller mellan kulturverksamheter och annan verksamhet som 

riktar sig till personer med intellektuella funktionshinder visar Ineland (2015) i en studie 

av särskolan och kulturverksamheter. 

Också i särskolan återfinns en dubbelhet och spänning mellan två olika logiker, en 

pedagogisk logik som handlar om lärande och en social logik som handlar om omsorg 

och funktionshinderideologi. De kulturverksamheter som erbjuds inom ramen för funk-

tionshindersomsorgen (t.ex. som daglig verksamhet eller verksamheter som arrangeras 

i samarbete mellan daglig verksamhet och andra organisationer) med och för personer 
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med intellektuella funktionshinder (och också andra funktionshinder) har således många 

gånger ambitionen att både förverkliga funktionshinderideologiska mål och konstnärlig 

ambitioner på en och samma gång (Ineland, 2007, Ineland & Sjöström, 2007, Ineland & 

Sauer, 2007, Sauer & Ineland, 2013, Ineland & Sauer, 2014; Ineland 2015). 

En konsekvens av detta är att kulturverksamheterna måste balansera mellan att å ena 

sidan producera kultur t.ex. en teaterföreställning där konstnärliga mål och ideal är väg-

ledande å andra sidan bidra till att omsorgsinriktade och funktionshinderideologiska mål 

uppnås (se Sauer 2004, Ineland, 2007, Gürgens Gjaerum, Ineland & Sauer, 2010, Ineland 

& Sauer, 2014). Resultatet från studierna visar också att teater av och med personer med 

intellektuella funktionshinder kan ge upphov till känslor av osäkerhet och ambivalens. 

Detta beror på att föreställningar om intellektuella funktionshinder konfronteras med 

konst och kultur, aktiviteter inom vilka dessa personer är ovanliga. Föreställningen om 

personer med funktionshinder är snarare att de är beroende och i behov av sociala stödin-

satser från diverse yrkesgrupper inom socialtjänsten och inte att de är kulturarbetare. 

Som ovan framgått, och också i avsnittet om sociala betydelser (se ovan), innebär relatio-

nen mellan å ena sidan de konstnärliga ambitionerna och å andra sidan de habiliterande 

ambitionerna för den enskilde personen med funktionshinder en slags balansakt mellan 

rollen som skådespelare/kulturarbetare och rollen som brukare. Ineland och Sauer (se 

bl.a. 2013) visar att kulturella verksamheter möjliggör kreativitet, experiment och sociala 

lekar med roller. Detta utgör en god grogrund för mer komplexa självbilder och nya socia-

la identiteter hos en grupp som i huvudsak definierats utifrån deras funktionsnedsättning. 

Sauer & Ineland (2013) menar att vi i allmänt, spontant, associerar till teater eller en kon-

sert med själva föreställningen, framförandet av en pjäs eller framförandet av musiken. 

Dock består en kulturverksamhet t.ex. en teater av en mängd arbetsuppgifter och akti-

viteter, det handlar om smink, ljud, repetitioner, kostymer, regi, marknadsföring för att 

nämna några. Dans, musik, bild, teater osv. förutsätter delaktighet och kommunikation. 

Att arbeta i en kulturverksamhet handlar alltså om så mycket mer än att t.ex. agera i en 

roll eller att framför ett musikstycke.
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Teater och annan kulturell verksamhet förutsätter ändamålsenliga fysiska och sociala 

miljöer som möjliggör det för en skådespelare att förflytta sig i tid, rum, miljö och sociala 

positioner på ett sådant sätt att publiken rycks med och kan leva sig in i teaterpjäsen. 

Föregående är intressanta och angelägna frågor, inte minst i relation till temat funktions-

hindrade personers delaktighet i kulturlivet. Ineland och Sauer (2014; 2013) analyserar 

i två studier vilka metoder som används i kulturarbetet, vilka målsättningar med kultur-

verksamheten som formulerats och hur kulturverksamheter uppfattar vad som är kvalitet 

i kulturverksamheter med och för personer med intellektuella funktionshinder. Studierna 

bygger på empiriskt material från dels en fallstudie av en teaterverksamhet dels en natio-

nell kartläggning av olika kulturverksamheter. 

Som vi redogjort för ovan så kan framförallt kulturverksamheter med och för personer 

med intellektuella funktionshinder karaktäriseras av sin en dubbelhet mellan två olika 

logiker, en terapeutisk- och en konstnärliglogik. Detta gör att dessa verksamheter kan be-

skrivas som sociala hybrider (Ineland, 2007) då de på en och samma gång är välfärdsstat-

liga insatser för personer med utvecklingsstörning och kulturella arenor med konstnärliga 

ambitioner. 

Denna dubbelhet, eller social hybrid tillvaro återspeglas också i verksamheternas mål-

formuleringar och i de metoder som används i kulturarbete. De metoder som används 

illustrerar att verksamheterna strävar efter både konstnärliga mål och funktionshinder-

ideologiska mål och där de senare målen är kopplade till själva målgruppen. Också när 

det gäller verksamheternas mål återfinns denna dubbelhet. Verksamheterna har samhäl-

leliga- och organisatoriska mål som tar sikte på konstnärliga- och samhällsförändrande 

ambitioner och man har individuella mål som i huvudsak är ämnade till utveckling av de 

deltagande individernas sociala, kognitiva och emotionella förmågor. 

Den dubbla natur och spänningen mellan de bägge logikerna som återfinns i målformule-

ringar och metoder finns även nedlagd i de olika kulturverksamheternas beskrivningar av 

vad som av verksamheterna uppfattas som kvalitet. Kvalitet handlar om såväl att uppnå 

funktionshinderideologiska mål, individuell utveckling av deltagarna som att uppnå 

konstnärliga mål. 
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Kultur och media
Det finns flera internationella och i ett visst omfång nationella studier som visar på hur 

funktionshinder representeras inom kulturen (film, TV, litteratur etc.) och då i synnerhet 

inom populärkulturella uttryck och massmedia. 

Kellner (1995) menar att media kan förstås som en form av pedagogik genom vilken vi lär 

oss hur vi ska förhålla oss till normsystem, värderingar och sociala fenomen (såsom funk-

tionshinder). Man kan säga att massmedia är en av samhällets främsta normaliseringsin-

stanser och vår tids producent av kulturella föreställningar om funktionshinder. 

Barnes m.fl. (2000) beskriver i en genomgång av forskningen att medias framställning av 

funktionshinder sker enligt stereotypa mönster, där funktionshinder framställs som något 

ont och icke-attraktivt. Individen framställs ofta som beroende och osjälvständig och som 

om funktionshindret är dennes enda egenskap. 

Saetersdal (1999)  redogör för, i en studie av skönlitteratur, att funktionshinder används i 

ett metaforiskt syfte, för att symbolisera ondskan, medlidandet eller offret. När personer 

med funktionshinder inte får spela skurkrollen i litteraturen framställs de som de goda, 

hjälplösa eller emotionellt rörande. 

I en filmvetenskaplig studie av Flodin (2014) granskas representationen av funktionsned-

sättning och funktionshinder i Millennium-trilogin och i spelfilmen Hur många lingon 

finns det i världen? Ljuslinder visar i flera studier (2001; 2007; 2011) att SVTs gestalt-

ning av funktionshinder sker med normaliteten som norm. Detta görs genom att den 

funktionshindrade kroppen får visualisera det som avviker från det normala eller genom 

gestaltningar av hur den funktionshindrade personens liv skiljer sig från normen. 

När det gäller massmedias rapportering av personer med psykiska funktionshinder visar 

en studie av Ljuslinder, Morlandstö & Mataityte-Dirziene (2011) att de ofta är porträtt-

terade som farliga och förövare av våldsbrott. Personer med psykiska funktionshinder är 

ofta framställda som farliga och förövare av våldsbrott. Ljuslinder m.fl. (2011; se också 

Magnusson 2010) menar att psykiatriområdet har medialiserats. Det är framförallt nega-

tiva nyheter som ofta fått stort utrymme i media. Ljuslinder (2011) menar att media idag 

den största producenten och reproducenten av kulturella värderingar och föreställningar. 

Detta kan medföra att medias framställning av funktionshinder kan leda till stigmatise-

ring som övertas av människor och kan på så sätt riskera att bli till en sanning som också 

övertas av den stigmatiserade gruppen (Valentine & Harris 2014). 
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Media bör, skriver Ljuslinder (2011), ha ett ansvar för att bidra med mer nyanserade syn-

sätt på och framställningar av funktionshinder. Det finns också en studie som illustrerar 

att det finns undantag från regeln. I en studie av Ljuslinder (2007) analyseras CP-magasi-

net. Analysen visar att CP-magasinet gav alternativa representationssätt av funktionshin-

der och att dessa utmanar det stereotypa berättandet om funktionshinder. I CP-magasinet 

betonades istället att funktionshindrade personer är unika, har makten och befälet över 

sina egna liv. 

Dufåker och Sauer (2015) visar in en studie av socionomstudenters föreställningar om 

intellektuella funktionshinder, psykiska funktionshinder och andra funktionshinder att 

massmedia utgör en viktig källa för de föreställningar socionomstudenterna har och det 

är tydligt att undersökningsdeltagarna reproducerar de bilder som massmediaproduce-

rat. Funktionshinder beskrivs av studenterna som en individuell egenskap som saknar 

relation till eller omgivningsfaktorer. Den betydelse som samhälleliga barriärer har i 

skapandet av funktionshinder återfinns inte i diskussionerna och det är få av undersök-

ningsdeltagarna som reflekterar över de föreställningar man har, de är förgivettagna och i 

hög utsträckning hämtade från massmedias sätt att gestalta funktionshinder.

I en studie (Gürgens Gjaerum, Ineland & Sauer, 2010) av hur en bredare publik uppfattar 

teater och kultur framförd av personer med psykiska och intellektuella funktionshinder 

i Sverige och Norge analyserades dels hur svensk massmedias framställning såg ut dels 

undersöktes hur publiken vid en norsk teaterföreställning upplevde föreställningen. När 

det gäller publikens upplevelser, visar resultat, så menade publiken att de tagit del av en 

unik föreställning där de konfronterades med sina egna fördomar och blev förvånad över 

skådespelarnas artistiska kompetens. Publiken upplevde också att föreställningen var 

känslomässigt engagerande. Publiken insåg att en funktionsnedsättning inte är ett hinder 

utan snarare en egenskap som kan utnyttjas estetiskt på ett positivt sätt. Den svenska 

massmedians framställning betonade teaterarbetets positiva betydelser för skådespelar-

na och har bidragit till att göra teater och teaterverksamheter för och med personer med 

intellektuella funktionshinder kända för allmänheten och också gett dem legitimitet. 

Medias framställning har också bidragit till att en ny syn på intellektuella funktionshinder 

har börjat etableras, personer med intellektuella funktionshinder förstås inte bara som 

passiva omsorgstagare utan också som aktiva kulturarbetare. 
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Ett till massmedia närliggande forskningsfält är den forskning som finns om internet och 

sociala medier (se också avsnittet i denna rapport om egenmakt). Det ökande användan-

det av internet och sociala medier skapar nya förutsättningar inom funktionshinderområ-

det är det ökandet användandet av internet och sociala medier. Johansson (2013) fram-

håller att sociala medier öppnar för en kunskaps- och informationsspridning, för personer 

med psykiska funktionshinder, som kan fungera som en slags konsumentupplysning. 

För personer med funktionshinder har sociala medier och internet också inneburit större 

möjligheter att söka kunskap och därigenom också ökad makt över frågor om sociala rät-

tigheter. Social media har också skapat möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

där frågor om funktionsnedsättningen kan diskuteras med andra personer med liknande 

erfarenheter och livssituation och kan också via internet hitta nya sociala sammanhang 

och arenor för identitetsbildning och självuttryck. 

Ineland, Molin & Sauer (2013) beskriver att sociala medier också ger personer med funk-

tionshinder möjligheter till sociala kontakter där dessa kan ge en egen – och en annan – 

presentation av funktionshinder, en presentation som skiljer sig från den som ges i annan 

media. Sociala medier har således förutsättningar att aktivera funktionshindrade per-

soners medborgerliga och politiska engagemang, samtidigt som det kan bidra till sprid-

ningen av kunskap, information och socialt kapital. För personer med funktionshinder är 

detta betydelsefullt då sociala medier kan leda till nya kunskaper och erfarenhetsutbyten, 

etablerandet av nya sociala identiteter och nya presentationer och förståelser av intellek-

tuella funktionshinder och psykiska funktionshinder.

Avslutning och förslag på verksamhetsområden
Vi har i denna rapport sammanställt ett urval av svensk forskning om funktionshinder 

kopplat till hälsa, egenmakt och deltagande i kulturlivet i syfte att föreslå områden för 

SV:s framtida verksamhet. 

Som vi tidigare redogjort för är folkbildningens roll i relation till personer med funktions-

nedsättningar att erbjuda och tillgängliggöra olika former av utbildningsinsatser. Detta 

innebär att de också stödjer verksamheter vars mål är att stärka och utveckla demokratin 

och möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att påverka sin situation och 
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delta i utvecklingen av samhället. Ett annat viktigt mål är att bidra till att minska utbild-

ningsklyftor, höja utbildningsnivån samt öka intresserat för och delaktigheten i kulturlivet. 

Syftet med rapporten har varit att sammanställa kunskap som underlag för Studieförbun-

det Vuxenskolan i arbetet med att identifiera områden och fält inom vilka de kan verka 

som stöd för personer med psykiska och intellektuella funktionshinder. Med utgångs-

punkt från detta syfte är vår ambition att i denna avslutande del av rapporten, lyfta fram 

centrala teman och områden som kan utgöra underlag för en diskussion kring Studieför-

bundet Vuxenskolans framtida verksamhet för och med personer med intellektuella och 

psykiska funktionsnedsättningar. Dessa målgrupper befinner sig i en särskild samhällelig 

position som är viktig att uppmärksamma oavsett inom vilket område man planerar verk-

samhet och aktiviteter. I de fall man är beroende av stöd- och hjälpinsatser från samhället 

kan det till exempel innebära en viss stress att behöva planera livet noggrant på grund av 

otillgängliga miljöer. Det kan även påverka självkänslan och upplevelsen av livskvalitet 

när man på grund av samma otillgängliga miljö inte kan förverkliga sina planer. 

Man kan även fråga sig hur det påverkar självkänslan att återkommande, i kontakt med 

diverse välfärdprofessioner, behöva redogöra för mer eller mindre intima detaljer om 

sitt vardagsliv för att få den hjälp man behöver (och har rätt till). Det är också välkänt att 

svårigheter att få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden inverkar nega-

tivt på såväl hälsa som social gemenskap samtidigt som det reducerar materiella och 

ekonomiska resurser. Detta är viktiga faktorer för att förstå utifrån vilken utgångspunkt 

verksamhet bör planeras och bedrivas i syfte att öka enskilda människors möjligheter att 

påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

De teman vi nedan listar är just teman som ska ses som uppslag för vidare diskussioner 

inom SV. Vi ger således inga praktiska råd om hur den operativa verksamheten bör plane-

ras och genomföras då detta villkoras av en mängd faktorer såsom; resurser, kompetens, 

pedagogik, prioriteringar, efterfrågan etc. 

Därför menar vi att SV är mycket bättre skickade att omsätta, de teman och områden vi 

redogör för nedan, i praktisk folkbildningsverksamhet. De områden vi identifierat, redo-

visas i punktform och består av en innehållsdimension och en kort redogörelse för vad vi 

menar är den potentiella nyttan för målgruppen. Redovisning sker utifrån de tre över-

gripande temana egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet. 
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Inför framtida diskussioner om verksamhet och aktiviteter riktade till personer med intel-

lektuella och psykiska funktionshinder ser vi följande områden som viktiga att beakta:

Egenmakt

• Skapa mötesplatser och möjliggöra för målgruppen att träffas och få möjlighet till   

 erfarenhets- och kunskapsutbyte om deras särskilda levnadsvillkor utifrån särskilt   

 angivna teman kopplade till frågor om egenmakt, självbestämmande, delaktighet och   

 inflytande.  

• Stödja, skapa mötesplatser och bidra till kunskapsutveckling till grupper som vill 

 arbeta med egenorganisering (self-advocacy) eller etablera sociala nätverk. 

• Aktiviteter och verksamhet som stärker individens medvetenhet om rättigheter som   

 samhällsmedborgare.

• Utveckla pedagogisk medvetenhet i verksamheter som tar fasta på behov och social   

 position utifrån att leva med  funktionsnedsättningar.

• Verksamhet och aktivitet som fokuserar på grundläggande kunskap om demokrati,   

 t.ex. statsskick, politik, röstning etc. 

• Verksamhet om internetanvändande i syfte att bidra till att öka deltagandet, aktivite  

 ten och handlingsutrymmet hos äldre personer inom målgruppen.

• Riktad verksamhet till personer i målgruppen med annan etnisk bakgrund avseende   

 grundläggande kunskap om demokrati samt deras rättigheter som samhällsmedborgare.

• Verksamhet och aktivitet för att öka genuskompetensen hos SV:s medarbetare samt   

 hos såväl kvinnor och män inom målgruppen. 

Hälsa 

• Aktiviteter och verksamhet som bidrar till ökad kunskap och medvetenhet hos 

 målgruppen angående rättigheter i relation till hälso- och sjukvårdsystemet. 

• Verksamhet och aktivitet i syfte att öka kompetensen hos SVs medarbetare om hälsans   

 sociala bestämningsfaktorer i relation till målgruppens samhälleliga ställning.

• Ökad kunskap om kön, ålder och etnicitet kopplat till hälsa och livskvalitet.

• Ökad kunskap om hälsoindikatorer (demografi, hälsostatus, hälsodeterminanter och   

 hälso- och sjukvård) och deras betydelse för hälsa och välbefinnande. 

• Aktivitet och verksamhet om olika perspektiv på hälsa (kropp, känsla, levnadsvillkor),   

 i syfte att öka kompetensen hos SVs medarbetare och medvetenheten hos målgruppen. 
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Deltagande i kulturlivet 

• Vidareutveckla formerna för kulturella verksamheter för målgrupperna i syftet att   

 skapa arenor där de kan kommunicera och delar med sig av sina livserfarenheter på ett  

 sätt som beaktar deras förutsättningar.

• Utveckla pedagogisk kompetens hos SV:s medarbetare avseende målgruppens förut  

 sättningar för arbete med kultur och deltagande i kulturliv.

• Utveckla kompetens i förståelsen för kulturella verksamheter olika betydelser för mål  

 gruppen, exempelvis  identitet och gemenskap men även empowerment och egenmakt. 

• Verksamhet och aktiviteter med utgångspunkt i målgruppen som ”kulturkonsumenter”  

 med inriktning på exempelvis litteratur, konst, musik, museum, teater, etc.  

• Ökad kompetens om sociala mediers betydelse för kunskapsspridning, erfarenhetsut-  

 byte, sociala nätverk, sociala rättigheter, etc. samt om de risker som finns inbyggda i   

 användandet av sociala medier.

Avslutningsvis menar vi att de områden som vi identifierat ovan kan relateras till de fyra 

grundläggande syften som folkbildningen har till uppgift att verka inom; stödja verksam-

het som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för 

människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutveck-

lingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån 

i samhället, och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

Genom att tillhandahålla och utveckla verksamhet inom de områden vi föreslår ovan kan 

Studieförbundet Vuxenskolan spela en roll i utvecklandet av ökad demokrati för personer 

med intellektuella och psykiska funktionshinder. 

Vidare så menar vi att genom att öka medvetenheten, kunskapen och engagemanget hos 

målgruppen i frågor som rör hälsa, kultur och egenmakt skapas förutsättningar för att 

målgruppen i större utsträckning kan påverka sin livssituation och delta i samhällsutveck-

lingen. Dessutom bidrar sådan verksamhet indirekt till minskade klyftor i frågor om hälsa 

och deltagande i kulturlivet samt ökad social delaktighet på olika samhälleliga arenor.
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