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ABSTRACT 

Runfors, J. 2016. Med rätt att delta - En studie om metoder för deltagande för personer med 

neuropsykisk funktionsnedsättning i stadsplanering. Kulturgeografiska instutitionen, 

Uppsatser, Uppsala universitet.  

 

Hur vi uppfattar och använder stadsrummet varierar från person till person. Utöver det finns 

grupper vilka kan uppfatta omgivningen helt annorlunda och samtidigt ha svårigheter att 

kommunicera sina upplevelser. I denna uppsats redovisas en undersökning om metoder för 

deltagande i stadsplaneringen för personer med neuropsykiska funktionsnedsättningar (NPF). 

Genom att studera regelverk, riktlinjer och program inom området, kombinerat med intervjuer 

och en överblick av metodologi för deltagande inom relaterbara områden undersöks befintliga 

metoder och deras potential. Resultatet tyder på att deltagande för personer med funktions-

hinder finns definierat i svensk lagstiftning, men att metoder för deltagande inte på ett fullgott 

sätt utvärderats för att möta den specifika gruppens behov. Dels finns inte tillräckligt riktade 

program eller riktlinjer för främjande av delaktighet i stadsplanering, dels inte heller kompetens 

eller resurser på lokal nivå för att kunna anpassa deltagandeprocesser vad gäller kommunikation 

och insamling av erfarenheter och synpunkter från gruppen. Inom strategisk planering verkar 

dock utrymme för utveckling finnas, där riktade insatser och fokusgrupper ses som alternativ 

för främjande av deltagande i planeringen av städer.  

 

Nyckelord: deltagande, delaktighet, tillgänglighet, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

samhällsplanering 

 

Handledare: Peeter Maandi 
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1. INLEDNING 

Planeringen av stad och stadsrum utgår bland annat från visioner och analyser om vilka personer 

som förväntas använda den planerade ytan och till vilket eller vilka ändamål. Det behöver inte 

nödvändigtvis bli så att planerna också blir det slutgiltiga utfallet av hur människor använder 

staden. Hur analysen ser ut kan ändå berätta något om vilka prioriteringar som görs i termer av 

inkludering och delaktighet i form av medborgardialog eller andra metoder för inflytande i 

planeringsprocessen. Hur stadsrummet används och av vem har bland annat diskuterats av 

Golledge (1981), där beteendemönster, preferenser, trivsel och deltagande lyfts upp som något 

helt individuellt och åtskilt från person till person. Naturligtvis, kan man tänka, uppfattar vi 

stadsrummet olika. Ändå finns det beteendemässiga strukturer och generella mönster i vilka 

som använder och påverkar staden och dess utformning där ’ablist geography’, eller geografi 

för personer utan funktionsnedsättningar ses som drivande (Imrie, 1996). Samtidigt finns 

argument som betonar vikten av att förstå hur exempelvis personer med funktionsnedsättningar 

uppfattar -ett begrepp som inkluderar såväl fysiska som neuropsykiska funktionsnedsättningar- 

och använder staden (Golledge, 2006). Hur behov och förutsättningarna ser ut i och mellan 

dessa grupper kan dock skilja sig stort, vilket kan göra det problematiskt att tolka 

funktionsnedsatta som en sammanhållen grupp med särskilda behov utan att först göra en 

behovsanalys av undergrupper. Personer med neuropsykiska funktionshinder, som autism-

spektrumdiagnoser, kan ha svårigheter med socialt samspel som det tolkas av personer som inte 

har samma typ av diagnos. Komplexiteten och bredden inom autismspektrumdiagnoser 

beskrivs utförligt av Bogdashina (2012), som betonar hur viktigt det är att ta hänsyn till olika 

typer av sensoriska upplevelser.  

Samtidigt finns det av FN skrivna och av Sverige ratificerade konventioner som trycker på 

alla människors lika värde och vikten av delaktighet för personer med funktionsnedsättningar 

oavsett slag. Det mynnar ut i en rad policydokument, riktlinjer och lagar om att deltagande i 

alla delar av samhället bör ske med fokus på inkludering av samtliga samhällsdelar 

(Utrikesdepartementet, 2008). Det gäller såväl deltagande i form av fysisk närvaro och 

integrering i staden, men även deltagande i termer av inkludering i planeringsprocesser. Det 

kan innebära en anpassad form av medborgardialog, ett tydligt inkluderande fokus från 

planerares och arkitekters håll, eller en analys om hur personer med funktionsnedsättningar 

använder och tolkar staden, oavsett om det innebär samma eller olika resultat i jämförelse med 

andra grupper i samhället. Hur deltagandeprocessen bör se ut finns inte definierat i varken FN:s 

konvention (Utrikesdepartementet, 2008) eller ansvariga myndigheters uppgiftsbeskrivningar 

(SFS 2014:134), utan det finns tolkningsutrymme för exempelvis kommuner för hur de anser 

att delaktighet för alla personer skall uppnås.  

När det gäller andra grupper än neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som kan tolkas 

vara sårbara när det kommer till delaktighet i planeringsprocesser finns det metoder för att 

undersöka erfarenheter och uppfattningar av plats, exempelvis när det gäller barn (Cele, 2006) 

eller personer med fysiska funktionshinder (Gleeson, 1996). För att kunna definiera  hur 

delaktighet i planeringsprocesser för personer med autismspektrumdiagnoser kan se ut behöver 

forskningsfältet utvidgas (Khare & Mullick, 2014). Det kan således vara fruktbart att hämta 

kunskap från forskning om andra gruppers deltagande i planeringsprocessen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva metoder som finns tillgängliga för inkludering och deltagande i 

stadsplaneringsprocesser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt 

jämföra metodernas potential i relation till erfarenheter som finns inom området.  

Frågeställningar som användes i studien för att konkret undersöka det ovan nämna syftet är 

följande: 

F1: Hur ser regelstyrning ut kring deltagande för personer med funktionshinder såsom 

autismspektrumdiagnoser? 

F2: Vilka metoder finns tillgängliga i Sverige och internationellt för att främja deltagande för 

personer med autismspektrumdiagnos? 

F3: Vilken potential har tillgängliga metoder för inkludering i stadsplaneringsprocesser i 

relation till erfarenheter som finns inom området? 

F4: Vilka metoder skulle kunna vara aktuella för anpassning av deltagandet i 

stadsplaneringsprocesser? 

1.2 Avgränsning 

I den aktuella studien har exempel och intervjuer genomförts med en geografisk avgränsning 

till att studera metoder för deltagande inom Uppsala kommun.  Metodöversikten sträcker sig 

dock utanför dessa gränser. Forskningsunderlag och för studien relevanta konventioner, lagar, 

policys och riktlinjer har ett bredare fokus eller berör andra geografiska områden. Information 

från sådana källor har därför tolkats och analyserats med insikt om att geografiska skillnader 

kan medföra förändringar i förutsättningar för olika metoder för delaktighet.  

En avgränsning kopplat till vilka diagnoser som inkluderas i studien har också skapats 

medvetet. Studiens fokusområde är att undersöka personer med neuropsykiska funktions-

nedsättningar (NPF), men teoribildning och metoder sträcker sig utanför denna avgränsning 

och rör sig över fält som behandlar hur personer med fysiska hinder, barn/ungdomar och 

personer med språkliga hinder deltar i planeringsprocesser. 

Det blir för studiens syfte relevant att definiera avgränsningar i form av vad som i studien 

menas med funktionsnedsättningar samt vad som undersökts. Det finns flera olika typer av 

funktionsnedsättningar, vilka definieras på skilda sätt och som i andra studier kan vara relevant 

att undersöka. Funktionsnedsättningar är ett brett begrepp som innefattar såväl fysiska, 

neuropsykiska och intellektuella funktionsnedsättningar, men där förutsättningar och behov ser 

helt olika ut mellan personer och funktionsnedsättning. Studiens undersökningsområde har 

avgränsats till neuropsykiatriska funktionshinder, vilka generellt kan innebära att personen 

exempelvis har svårigheter med det sociala samspelet, annorlunda sensoriska intryck och/eller 

omgivningsuppfattningar. Autismspektrumrelaterade diagnoser samt ADHD är exempel inom 

neuropsykologiska funktionsnedsättningar (Holt & Passer, 2012).  

1.3 Definitioner 

Neuropsykisk funktionsnedsättning (NPF) – Funktionsnedsättningar som exempelvis autism 

eller Asperbergs syndrom. Dessa kan innebära att personen har nedsättningar i informations-
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bearbetning, både i utförande och i sinnesintryck. Problemområden och dess orsaker är dock 

omdebatterade och i ständig utveckling (Bogdashina, 2012, ss. 25-28). 

PECS-bilder – Picture Exchange Communication System. Ett alternativt kommunikations-

system uppbyggt av bilder och symboler, utvecklat för personer med diagnoser inom autism-

spektrumet och liknande funktionsnedsättningar (Charlop-Christy, et al., 2002). 

Samtalsmattor/Talking mats – Kommunikationshjälpmedel där samtal kretsar kring och 

stöds av bilder som kategoriseras som positiva, mittemellan eller negativa (Murphy & 

Cameron, 2008).  

2. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER – EN 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

För att kunna ge en bild av vilka tillgängliga metoder som finns för att främja deltagande och 

inkludering för personer med NPF genomfördes en litteraturöversikt över områdesrelaterad 

forskning. Relativt tidigt i denna process stod det klart att för att kunna ge en rättvisande bild 

efter studiens syfte behövdes en viss modifiering av undersökningens fokus göras. Litteraturen 

kopplat till metoder för att studera delaktighet för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar var knapp (Khare & Mullick, 2014) och behövde därmed kompletteras 

med metoder för deltagande för grupper av andra slag. Nämnas i sammanhanget bör den 

specifika stadsplaneringsmodell för personer med autism som diskuteras av Decker (2014), 

vilket ger en inblick i de hinder som kan finnas på området kopplat till hur intrycket av en stad 

kan skilja sig stort beroende på vem man är. Modellen har däremot inte fått någon vidare 

genomslagskraft. Dock finns forskning som exempelvis rör metoder för kommunikations-

hjälpmedel vid vardagsplanering för personer med inlärningssvårigheter eller NPF (Murphy & 

Cameron, 2008), samt hur omvärldsuppfattningen hos gruppen kan te sig annorlunda. Sådan 

forskning inkluderades i forskningsöversikten då den gav inblick i vilka metoder som skulle 

kunna vara aktuella för främjandet av deltagande för personer med NPF. 

Grupper som i deltagandeprocesser kan ha svårt att komma till tals eller föra fram åsikter 

beskrivs av Khare & Mullick (2014) som ’vulnerable’, vilket i denna studie används på svenska 

som ’sårbara’. Med andra ord rör det personer som eventuellt är i behov av metoder utanför 

ramen för de vanligen använda metoderna, som samråd och medborgardialog (Boverket, 2015), 

för att kunna vara deltagande i planeringsprocesser på likvärdigt sätt. Forskningsöversikten 

syftar delvis till att identifiera viktiga dimensioner i deltagande för sårbara grupper i 

planeringen. Det kan röra sig om metoder för barns deltagande eller metoder för att urskilja 

erfarenheter om plats (Cele, 2006), eller andra typer av funktionshinder men där erfarenheter 

av staden är annorlunda, exempelvis personer utan syn eller tal (Gleeson, 1996). Dessa grupper 

kan inte direkt jämföras med varandra eller med den undersökta gruppen i studien, på samma 

sätt som att det inte kan sägas att personer inom den definierade gruppen uppfattar och erfar 

plats eller känner behov av delaktighet. Metoderna som används kan dock eventuellt 

generaliseras och ses som verktyg för att skapa metoder för främjandet av delaktighet för utsatta 

eller minoritetsgrupper.   
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2.1 NPF i andra sammanhang än planering 

2.1.1 Sinnesintryck och omvärldsuppfattning 

Perception, eller hur personer tolkar och uppfattar sin omgivning, är en central del i hur 

Bogdashina (2012) förklarar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan argumenteras 

för att alla människor har olika omgivningsuppfattningar, beroende på sociala, etnografiska, 

ekonomiska eller könsrelaterade skillnader. Bogdashina (2012) diskuterar att utöver personligt 

differentiella intryck av omgivningen kan personer med NPF ha ytterligare annorlunda intryck 

av omgivningen. Det kan handla om svårigheter att koncentrera sig i bullriga miljöer eller bland 

stora folkmassor, starka ljud eller ljus eller fokusering på detaljer, men kan skilja sig från person 

till person och vilken typ av funktionsnedsättning man har. För exempelvis personer med 

autismspektrumdiagnoser kan en annorlunda uppfattning av omgivningen med andra ord 

betyda hinder i miljön som är svåra att sätta ord på, mäta eller förstå om man inte har samma 

sinnesintryck. Bogdashina (2012) belyser hur central kompetens kan vara för förståelse av 

hinder i närmiljön för personer med autism och Asperger syndrom, men argumenterar även för 

svårigheter i försök till universella lösningar. Istället behövs individuella strategier och metoder 

för varje person. På en samhällelig nivå uppmanar Bogdashina (2012, s.184) till acceptans och 

respekt för den autistiska människans ansträngningar att få världen att stämma. Istället för att 

problematisera och normalisera gruppen, finns mycket att vinna på att söka förståelse och insikt 

i vad det är som skapar sensoriskperceptuella reaktioner som kan vara svåra att mäta eller 

kommunicera, menar hon. 

2.1.2 Kommunikationshjälpmedel 

Inte alla personer med diagnoser inom spektrumet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

är i behov av kommunikationshjälpmedel, men för många människor kan det innebära ett stöd 

i samtal med andra. För personer med NPF som har enklare att kommunicera genom tal kan 

enklare intervjuer vara ett alternativ. Cederborg, et al. (2009) redogör för metoder för intervjuer 

med barn med autism. Hon argumenterar för vikten att innan intervjutillfället vara väl förberedd 

såväl om ämnet som om vilka förutsättningar som gäller för den specifika personen samt 

undersöka funktionshindrets betydelse för intervjun. Korta intervjuer med enkla frågor är att 

föredra, med få externa intryck som personen kan tappa koncentrationen av. Om så möjligt, 

menar Cederborg et al. (2009), är flera intervjuer att föredra då det kan skapa en trygghet inför 

intervjupersonen för respondenten. 

När talet inte är det primära kommunikationssättet kan Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (AKK) fungera som medel för att uttrycka sig och göra sig förstådd (Ferm & 

Thunberg, 2008). Ett sådant exempel är samtalsmattan  där samtal kretsar kring och stöds av 

bilder som kategoriseras som positiva, mittemellan eller negativa (Murphy & Cameron, 2008). 

Metoden har tillsammans med liknande bildstödsmetoder såsom PECS-bilder, enkla symboler 

med text för stöd i vardagskommunikation (se Charlop-Christy, et al., 2002), använts och 

utvärderats genom projektet KomHIT (Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i 

barnsjukvård och specialisttandvård). Projektet gick ut på att använda AKK som ett led att 

underlätta kommunikationen före, under och efter sjuk- och tandvård i Västra 

Götalandsregionen. I pilotutvärderingen av projektet uppfattades bildstöd som en tillgång för 

personal och vårdtagare och vårdnadshavare (Johansson & Wikholm, 2014).  
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Samtalsmattor lyfts av bland annat Germain (2004) som ett enkelt, men effektivt sätt att 

utvärdera hur personer med kommunikativa svårigheter, men i det fallet intellektuella 

funktionsnedsättningar, uppfattar platser. I studien använde sig Germain av foton som 

personerna själva tagit, utifrån vilka ett samtal om positiva och negativa känslor inför platsen 

fördes med hjälp av samtalsmatta. Genom att använda foton som personerna själva tagit kunde 

personerna relatera till platsen och ange vad de tyckte om den. Bildstöd oavsett form kan 

fungera som ett stöd, men behöver inte med säkerhet fungera för alla personer med 

intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar, då det förutsätter ett mått av träning och 

inlärning (Murphy & Cameron, 2008; Charlop-Christy, et al., 2002). Det råder dock delade 

meningar om vilka hjälpmedel som genererar tydligast och mest korrekt resultat i form av hur 

väl respondenten förstår frågan, men även hur svaret kommuniceras. Indikatorer på kvalitén av 

AKK diskuteras i Cameron, et al. (2013) där bland annat hur information presenteras, vilken 

träning personerna får i användning av AKK och tillgång till stöd i inlärningsprocessen lyft 

fram. Sociala faktorer, som reaktioner från intervjuaren eller i vilken ordning frågorna ställs, 

kan inverka på resultatet eller hur väl AKK upplevs fungera (Cederborg et al., 2009, ss. 33-41). 

2.2. Deltagande för personer med fysiska funktionsnedsättningar 

2.2.1 Att uppfatta staden olika 

Fysiska funktionshinder är i sig ett relativt brett begrepp, vilket kan skapa problem vid 

generaliseringar av hinder i stadsmiljön. Inom gruppen finns såväl syn- och hörselskador som 

svårigheter att koordinera, balansera eller styra delar av kroppen. I stadsmiljön kan 

funktionshinder av olika slag innebära mer eller mindre begränsande hinder när det kommer till 

framkomlighet och tillgänglighet. Uppfattningen av staden kan på så vis skilja sig mellan 

personer med eller utan fysiska funktionsnedsättningar beroende på hur den byggda miljön ser 

ut. För personer med nedsatt syn blir vägen en barriär om inte det finns signaler för andra sinnen 

än synen (Golledge, 1993). För att kontrastera perspektivet om att det är den byggda miljön i 

sig som skapar hinder argumenterar Gleeson (1996) att synen på funktionsnedsättning i 

samhället kan ge uttryck för sociala maktskillnader, där hinder i den byggda miljön blir en 

konsekvens av konstruerade skillnader. Med ett sådant perspektiv blir bemötande och kunskap 

om fysiska funktionsnedsättningar centralt. Även Imrie (1996) berör ämnet och adderar 

reflektioner om hur en planering av personer utan funktionsnedsättningar för personer med 

fysiska funktionsnedsättningar riskerar använda sig av och eventuellt också förstärka befintliga 

stereotyper. I planeringen av ett stadsrum för en grupp, hävdar såväl Gleeson (1996) som Imrie 

(1996) att det bör finnas ett stort mått av inkludering i processen, vilket kräver en stark egen 

rörelse.  

Inkludering i processen kan betyda antingen faktiskt deltagande i samråd eller 

medborgardialog på kommunal nivå, men även genom ett fokus i forskningen kring deltagande 

i planeringen. Detta exemplifieras av Casas (2007), som använt sig av geografiska 

informationssystem (GIS) för att kartlägga områden kopplat till spatial mobilitet, eller fysiskt 

tillgänglighet. I den studien deltog personer med och utan fysiska funktionsnedsättningar. De 

fick beskriva vardagen utifrån tillgänglighetaspekter, var det upplevdes vara lätt respektive 

svårt att röra sig i staden. Därefter kartlades olika gruppers geografiska hinderområden, där 

resultatet visade en lägre tillgänglighet för personer med fysiska funktionsnedsättningar, men 

där även sociala faktorer hade inverkan på upplevd tillgänglighet. Liknande hinderområden 
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kartlades även av Mourcou, et al. (2013) där metoderna bestod av koordinatdata från GPS i 

telefonen hos personer med rullstol. Genom en sådan kartläggning var förhoppningen att kunna 

belysa problem-områden som var mer eller mindre enkelt avhjälpta avseende framkomlighet 

för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Problemområden kopplat till tillgänglighet 

och framkomlighet som enligt van Hoven och Elzinga (2009) också kan skapas genom 

ogenomtänkt fokus på andra områden. I sin studie exemplifierar de inkluderingsproblematik 

genom hur städer i Holland fokuserat på cykelns snabba framkomlighet, vilket i sin tur skapat 

nya barriärer för synskadade eftersom det inte funnits fullgod säkerhet för det delade rummet. 

Med andra ord kan hinder skapas inom nya områden om det inte från början finns metoder för 

inkludering av personer med funktionshinder.  

  

2.2.2 Housing Enabler –’Möjliggöraren’ 

Metodiken för att undersöka och utveckla tillgängligheten i bostäder för personer med 

funktionsnedsättningar har även utvecklats genom Housing Enabler, eller ’Möjliggöraren’. 

Iwarsson och Slaug (2010) redogör för hur personer olika typer av funktionsnedsättningar kan 

möta varierande hinder i hem- och närmiljön samt hur dessa kan kategoriseras, kvantifieras och 

forma kunskap om utveckling av inkluderande boendemiljöer, genom Housing Enabler. Genom 

att kartlägga olika hinder i utomhusmiljön kring fastigheten, entréer och inomhus efter 

funktionella begränsningar utifrån en rad kriterier menar Iwarsson och Slaug (2010) att det blir 

enklare att förstå vilka hinder som olika personer möter i sin vardag och hur dessa kan 

rangordnas och åtgärdas. På personnivå hjälper det personer direkt i hemmiljön, medan på 

gruppnivå kan resultaten kvantifieras för att ge information om hur byggregler, råd och riktlinjer 

kan utvecklas. Metodiken grundar sig i enkäter efter en manual som personerna själva, eller 

med hjälp av personer med relevant kompetens, fyller i om hur hinder upplevs i hemmiljön. 

Manualen gäller miljöhinder som vållar tillgänglighetshinder och utgår, enligt Iwarsson och 

Slaug (2010, s.51), från sex typprofiler (svårighet att tolka information, blindhet/nedsatt syn, 

grav hörsel-nedsättning, begränsad rörelseförmåga, begränsad förmåga i de övre extremiteterna 

och beroende av förflyttningshjälpmedel/rullstol). Bedömningen ses dels som en kartläggning 

av själva hindren i närmiljön, men även hur de uppfattas av personerna som möter dem. 

Främst har Housing Enabler-verktyget fungerat för personer med rörelsehinder, menar 

författarna, och uppmuntrar vidareutveckling av metodiken för typprofilen svårigheter att tolka 

information, som de anser innefattar så många typer av kognitiva funktionella begränsningar 

att en uppdelning i flera bedömningspunkter vore önskvärd (Iwarsson & Slaug, 2010, ss. 26-

27).  

2.3 Yngre gruppers deltagande 

För den aktuella studien blir det relevant att redovisa de diskussioner som förs angående barns 

delaktighet samt resonemang om huruvida det krävs andra metoder för att studera delaktighet 

för andra grupper än personer utan funktionshinder. Det går inte att dra direkta slutsatser om 

delaktighet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dels för att det finns 

stor variation mellan personer inom båda grupperna, men dels även eftersom förutsättningar 

kan se helt olika ut för de olika grupperna i vilka behov som finns eller metoderna som krävs 

för att samla in underlag om personernas erfarenheter. Istället kan metoderna användas som en 

grund att överblicka och diskutera kring vilka delar som kan tänkas vara relevanta i sin 
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befintliga eller modifierade form för att fungera som underlag för delaktighet för andra grupper. 

Det behöver inte definitivt heller vara så att andra metoder behövs.  

I avhandlingen Communicating Place redogör Cele (2006) för metoder för att fånga in 

barns erfarenheter och tankar om plats. I stora drag handlar metoderna om intervjuer, målning, 

foton och vandringar. När det gäller barns deltagande har det resonerats på det sättet i relation 

till vilka metoder som används för att studera vuxnas deltagande. Istället för att tänka att barn 

och vuxna kräver olika metoder bör man enligt James, Jenks & Prout (1998)  fokusera på vad 

som blir relevant för personen, vare sig det är ett barn eller vuxen. Cele (2006, s.20) lyfter fram 

hur det skulle kunna leda till tolkningar av ämnen och ämnesval från undersökningsledaren. 

Vidare lyfts eventuella problem som maktrelationer mellan barnet och intervjuaren skapar i 

form av att intervjupersonen riskerar svara vad den tror att intervjuaren vill höra. Det skulle 

kunna finnas ett värde i att studera barn och vuxna helt olika och på så vis motivera en 

etnografisk studie (Punsch, 2002, s.322). I en sådan studie skulle en längre tids observation bli 

aktuell som metod. Om barn och vuxna är olika behöver alltså metoderna som används vara 

olika. Eventuella problem med den typen av metod skulle enligt Hill (1997) och Fine & 

Sandstrom (1998) vara att observatören inte på ett tillräckligt sätt kan komma in i den sociala 

sfären barnen rör sig i och därmed inte kunna förlita sig på resultatet på ett tillfredställande sätt. 

Istället för att tolka barn och vuxna som fullt lika eller helt olika föreslås ett tredje alternativ. 

Genom det perspektivet ses barn och vuxna som lika, men med olika erfarenheter och 

kunskaper (James et al., 1998). På så sätt skulle risker med att ha en nedlåtande inställning 

gentemot barnens kunnande minskas (Punsch, 2002, s. 337). Genom att istället låta barnen delta 

i rollen som människa med egna kompetenser snarare än som barn kan åsikter insamlas på ett 

mer effektivt sätt än med andra synsätt kring barns relation till vuxna.  

Samtidigt finns det skäl att reflektera över om maktrelationer fortfarande finns kvar mellan 

barnet som deltar och den vuxna som genomför en studie. Metoderna som används behöver 

skapa en länk mellan sociala distanser så att barnen kan kommunicera sina erfarenheter, utan 

att det blir för komplicerat eller för nedlåtande i framtoningen (Cele, 2006, s. 19) Med det 

perspektivet skulle man, på liknande sätt som Cele, resonera att det eventuellt inte räcker med 

en sorts metod för att studera hur barn deltar i och erfar plats och rum. Istället föreslås och testas 

fyra metoder i Celes studie (2006, s. 63). Samtliga metoder behöver inte användas, men kan 

användas som underlag för liknande studier beroende på vad som upplevs som tidseffektivt och 

bäst för deltagarna. Den första och kanske mest klassiska metoden rör intervjuer i grupp med 

en för barnen trygg miljö. Barnen i studien fick även, som andra och tredje metod, möjlighet 

att kommunicera med hjälp av tekniska eller kreativa hjälpmedel. Med hjälp av en kamera 

kunde de dokumentera platser som var positivt eller negativt laddade. Därefter fördes ett samtal 

om platserna. På liknande sätt fick barnen i studien måla en plats eller liknande. Den fjärde 

metoden i studien bestod av vandringar till platser och i stadsrum där barnen själva fick välja 

vad de ville tala om. Dessa metoder är av liknande art som de som används för att samla in 

kunskaper om platsbegrepp i frågor om vuxnas deltagande, men genom att låta barnen välja 

beröringspunkter i samtalet och platser att tala om anpassas samtalet. Inte till barnet, utan till 

kompetensen (Cele, 2006, s. 63; Punch, 2002, s.337). 
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2.3.1 Deltagande i fysisk planering 

Förutom metoder för att studera barns erfarenheter och tankar om plats har mer fokuserade 

studier även undersökt och problematiserat specifika gruppers deltagande i den fysiska 

planeringen. Även om det finns ratificerade konventioner om vikten av barns deltagande 

argumenterar Cele & van der Burgt (2013) att det finns liten kunskap bland tjänstemännen om 

hur sådan inkludering kan genomföras på ett trovärdigt sätt. Brister i barns inflytande och 

delaktighet och behovet av ökade kunskapsresurser redogörs även i Myndigheten för 

deltagandes (MFD), dåvarande Handisam (2014), rapport ’Barn äger’. Kunskapsaspekten av 

deltagande blir viktig i förståelsen om varför det kan vara svårt att skapa fullständigt 

inkluderande processer. Dels handlar det, enligt Cele & van der Burgt (2013), om kunskap i 

själva insamlingen av åsikter, men även i tolkningen av den samlade informationen. Barnens, 

eller personer med NPF för att sätta i denna studies kontext, åsikter riskerar hamna i ett 

sammanhang där de tolkas utifrån vad som är ’planerar-vänligt’. I ett sådant sammanhang 

menar Cele & van der Burgt (2013) att det görs vuxna tolkningar av barnens åsikter. Vad som 

är ’för barnens bästa’ utgår ifrån en tolkning som planerarna gör, som legitimeras av att 

planerarna anses ha kompetens om barnens erfarenheter som sträcker sig längre än barnens 

egna åsikter. Ur ett delaktighetsperspektiv kan en sådan process bli problematisk. För att 

komma undan en sådan problematik har andra metoder om modeller i högre grad baserade på 

GIS lyfts fram av bland annat Berglund & Nordin (2007), där barn fick kartera och tematisera 

områden efter aktivitet och vilka tankar som fanns om platsen. Genom att själva få skapa kartor 

med bra respektive dåliga platser upplevdes barnens åsikter kunna samlas in på ett effektivt 

sätt. 

2.4 Dimensioner i deltagande 

Genom forskningsöversikten har sammanfattningsvis fyra olika aspekter av deltagande för 

olika typer av sårbara grupper i planeringen kunnat identifieras i en eller flera observerade 

underlagsområden. Dessa fungerade som grund för den vidare analysen i den aktuella studien. 

För det första blev det relevant att belysa ur vilket perspektiv metoder för deltagande diskuteras 

och hur kategorisering ser ut, utifrån grupper eller individer. Beroende på om metoder för 

deltagande för sårbara grupper genomförs och tolkas utifrån individuella eller gruppbaserade 

behov kan resultaten se olika ut. Fokus på enskilda personers åsikter och tankar kan ge god 

insikt i erfarenheter av plats och hur omgivningar kan tolkas. Ett grupperspektiv kan å andra 

sidan signalera om hur preferenser ser ut ur för en bredare grupp.  

 Den andra observerade dimensionen i deltagande från forskningsöversikten gäller makt- 

relationer mellan olika planerare i planeringen, forskningen, och de åsyftade grupperna. Den 

som står för undersökningar eller studier tolkar slutligen den information som funnits till hands. 

Hur gruppers deltagande ser ut eller får för genomslag kan bero på vilka frågor som ställs, hur 

väl svaren förstås samt i vilken sammanhang de tolkas. I den aktuella studien blir det med andra 

ord centralt att genomgående undersöka hur tolkningar  tar sig uttryck och i vilka sammanhang, 

där även sociala faktorer var relevanta att belysa.  

En tredje aspekt att ta hänsyn till i den aktuella studien är, utifrån forskningsöversikten, 

relaterad till sinnesupplevelser och omgivningsuppfattning för den definierade gruppen. Hinder 

i stadsmiljön kan te sig olika på såväl individnivå och mellan grupper. Sådana hinder kan i sin 

tur leda till att uppfattningen av omgivningen kan se olika ut. Forskningsöversikten gav 
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indikationer på att en sådan dimension kan vara central för insikt i metoder för deltagande för 

sårbara grupper, såväl yngre som för personer med funktionshinder av olika slag. 

Slutligen kunde det ur forskningsöversikten skönjas en fjärde aspekt, vilken berörde 

anpassad kommunikation som ett verktyg för deltagande för personer med funktionshinder. I 

forskningsöversikten framkom bland annat att möjlighet att föra fram åsikter eller nås av 

information på ett sätt som man kan förstå och känner sig bekväm med kan underlätta i 

deltagandeprocessen.  

 

3. METOD 

För att kunna undersöka tillgängliga metoder för inkludering och deltagande i stads-

planeringsprocesser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt jämföra 

metodernas potential i relation till erfarenheter som finns inom området avvändes flera metoder. 

En dokumentöversikt genomfördes för att skapa en bakgrund till undersöknings-området. 

Denna kompletterades och ställdes i relation till ett antal intervjuer och metod-översikter från 

Uppsala kommun, vilket syftade till att undersöka hur de lagar och riktlinjer som finns 

implementeras på kommunal nivå. Under utvecklingen av studiens metod användes Brymans 

Samhällsvetenskapliga metoder (2001) och Esaiassons, et al. Metodpraktikan (2012) som grund 

i överväganden och metodologiska val. Genom att angripa ett undersökningsområde med flera 

metoder ges studien en stärkt validitet då resultat från olika delar kan vägas mot varandra och 

skapa en stadigare grund att basera analyser på. 

3.1 Dokumentöversikt  

Genom att studera FN:s konventioner för deltagande för personer med funktionsnedsättningar 

(Utrikesdepartementet, 2008) samt lagar, riktlinjer och policys för deltagande (SFS 2001:256); 

Uppsala Kommun, 2015) för samma grupp kunde en bakgrund till hur förutsättningarna för 

delaktighet i planeringsprocesser ser ut samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan och inom 

kommuner, landsting och regering. Syftet med en sådan dokumentöversikt var att få insikt i hur 

statlig reglering på området ser ut samt vilka effekter det får för implementering av metoder för 

delaktighet. Metoden för att göra textanalysen var av systematisk karaktär i stil med den som 

beskrivs i Esaiasson et al. (2012, ss. 210-226). Genom att kategorisera texterna utefter de 

frågeställningar som ställs i den aktuella studien är det möjligt att ordna vad som presenteras i 

dokumenten efter prioriteringar, ansvarsfördelning och kronologi. Officiella dokument, 

rapporter, lagtexter och riktlinjer kan ge en övergripande bild om vilka prioriteringsordningar 

som finns samt vilka krav som ställs på verksamheterna samt hur uppföljning, utvärdering och 

kontroll av delaktighet för personer med neuropsykiska funktionsnedsättningar ser ut.  

Urvalet av dokument i studien, baserades på riktlinjer som finns stadgade i FN:s konvention 

om deltagande för personer med funktionsnedsättning och de myndigheter som i och med 

ratificering 2009 ansvarar för implementeringen och främjandet av deltagande. På så sätt kunde 

en kedja av riktlinjer och program för ’funktionshinderpolitiken’ (Socialdepartementet, 2011) 

utrönas. Kedjan spänner över flera nivåer, från initierade lagtexter och dokument från regering 

och riksdag, via Boverkets byggregler, riktlinjer och uppföljning från Myndigheten för 

deltagande och Länsstyrelsen, till utformningen och implementeringen av lokala program och 

åtgärden på kommunal nivå. I dokumenturvalsprocessen finns risken att dokument som kunde 
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blivit relevanta för studien förbisetts (Esaiasson et al., 2012 ss. 220-221). Urvalet av 

dokumenten bestod av bekvämlighetsurval och var selektiv på det sättet att det inte 

nödvändigtvis behöver vara samtliga officiella dokument som berör ämnet. Valet av dokument, 

vilka kom att analyseras i studien, grundade sig i vilken mån de förväntades kunde besvara på 

frågor om ansvarsfördelning, reglering och tillgängliga metoder för deltagande för personer 

med NPF. Dokumentens relevans för studien identifierades och vägdes efter i vilken grad de 

nämnde delaktighet och deltagande i stadsplaneringsprocesser, men även hur funktions-

nedsättningar, specifikt neuropsykiska funktionsnedsättningar, inkluderades i densamma. 

3.2 Intervjuer  

Som ett komplement till dokumentöversikten användes intervjuer för att angripa 

undersökningsområdet från flera håll. Officiella dokument kan ge en bild över beslut som 

fattats, riktlinjer som finns och hur de följs upp. Intervjuer kan skapa förståelse om hur arbetet 

med delaktighet för de givna grupperna tolkas och upplevs av personer med insyn i processen, 

men även bistå med ytterligare information som kan ha förbisetts i dokumenturvalsprocessen. 

I den aktuella studien genomfördes fyra intervjuer för att kunna samla in erfarenheter kopplat 

till metoder för deltagande för personer med NPF och hur dessa kan tolkas eller användas i 

relation till de riktlinjer som finns stadgade genom statliga riktlinjer etcetera.  

Formen på intervjuerna var semistrukturerade djupintervjuer då de utgick från en utarbetad 

intervjuguide, men gjordes som ett levande samtal mellan respondent och intervjuare. Att hålla 

semistrukturerade intervjuer har flera fördelar. Samtalet kan få utrymme att flyta friare, med 

möjligheter till egna associationer från respondenten om det inte är hårt styrt av intervjuaren. 

För att respondenten ska kunna känna sig bekväm med situationen hjälper det om intervjun i så 

hög grad som möjligt liknar ett vardagligt samtal (Bryman, 2002, ss. 301-302). Ett mer formellt 

strukturerat samtal kan signalera en högre press och krav på korrekthet i svaren, vilket i sin tur 

skapar sämre förutsättningar för intervjun i form av att respondenten reserverar sig eller håller 

tillbaka på resonemang. Samtidigt finns risken vid en allt för öppen ingång vid intervjun att 

ämnen helt eller delvis frångås och att intervjun tappar skärpa. En intervjuguide användes för 

att minimera en sådan risk. Frågorna var ställda med i hög grad öppna frågor för att ge 

respondenten möjlighet att svara med egna ord. Slutna frågor användes där det ansågs vara enda 

alternativet. Genomgående i intervjuerna användes uppföljningsfrågor för att få respondenten 

att utveckla resonemang eller förtydliga kring något specifikt. Semistrukturerad intervjumetod 

har till nackdel att den har en lägre generaliserbarhet än mer kvantitativa metoder. Urvalet i den 

aktuella studien är dock inte tillräckligt stort för att dra statistiska slutsatser även om en 

strukturerad metod hade använts.  

Studiens intervjuurval gjordes genom selektivt urval efter kompetens, men även 

bekvämlighetsurval (ibid. ss. 114-116) efter svarsfrekvens per mail, telefon samt möjlighet att 

boka tid för intervju. Fyra intervjuer genomfördes varav två med kommunala tjänstemän som 

arbetar med tillgänglighetssamordning (Thomas Österberg, 2015) och projektledning för 

strategisk planering (Pernilla Hessling, 2015) i Uppsala Kommun. Vidare intervjuades en 

intressepolitisk ombudsman för Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer 

med NPF (Annica Nilsson, 2015) samt en tjänsteman vid Myndigheten för deltagande (Jonas 

Andersson, 2015) . Personerna är aktiva inom olika områden av undersökningsfältet, vilket gav 

förhoppningen att kunna belysa olika erfarenheter och tolkningar av metoder för personer med 
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NPF. I studien väntas inte mättnad uppnås, det vill säga att, med fler intervjuer skulle eventuellt 

fler infallsvinklar eller teman kunnat observeras. Ett bekvämlighetsurval av det här slaget kan, 

enligt Bryman (2002, ss. 119-120) skapa begränsningar i möjligheten att generalisera resultatet 

till en större population. Intervjuerna ses istället som ett komplement till den litteratur- och 

dokumentöversikt som genomförts och ge en inblick i verkställandet av tillgängliga metoder 

för deltagande för personer med NPF och erfarenheter kopplade till ämnet samt exempel inom 

det geografiskt avgränsade området.  

Den intervjuguide som användes utformades från övergripande till mer specifika frågor, en 

så kallad ’trattmodell’. Förhoppningen med en sådan var att frågor som kunde upplevas som 

svårare inte skulle komma först, att intervjun skulle få en mjukare början. Med mer känsliga 

frågor tidigt i en intervju finns en risk att respondenten blir restriktiv eller obekväm för 

resterande del av intervjun, vilket kan skapa svårigheter för insamlingen. I den aktuella studien 

kan exempelvis frågor om metoder för deltagande som eventuellt inte finns utarbetade vara en 

känslig fråga för tjänstemän, vilket blev relevant att justera för i intervjuguiden. Trattprincipen 

användes även på en mindre nivå, där varje tematisk fråga var övergripande och övergick i mer 

specifika uppföljningsfrågor. Genom en sådan intervjumetod var förhoppningen att undvika 

ledande frågor (ibid. ss. 304-311).  

Av praktiska skäl genomfördes intervju med Annica Nilsson på Riksförbundet Attention 

per telefon, medan de övriga tre skedde i direkt form. Telefonintervjuer kan enligt Bryman 

(2002, ss. 128-129) vara enklare att hantera än direkta intervjuer. Dels för att de undanröjer 

eller åtminstone minskar delar av problematiken med felkällor kopplat till svar som kan 

påverkas av respondentens tolkningar av intervjuarens kön, klass, ålder etcetera. Vidare är det 

främst lättare med telefonintervjuer med flera intervjuare, då det är lättare att kontrollera 

validiteten, i form av lika ställda frågor och följdfrågor. Under intervjuerna i den aktuella 

studien var  dock en intervjuledare och en respondent närvarande vid varje tillfälle. 

Anledningarna var av praktiska skäl, men det finns både nackdelar och fördelar med en sådan 

intervjumetod. Upplevelsen var att det var svårare att genomföra telefonintervjun då 

möjligheterna att använda ljudupptagare var begränsade och manuella anteckningar fördes, 

vilken kan ha skapat en tröghet i intervjun. Resultatet upplevdes dock inte bli påverkat. Fördelen 

är att med en intervjuledare närvarande kan respondenten känna förtrolighet gentemot om det 

hade varit fler som hållit intervjun. Nackdelen är att anteckningar och samtal kan vara 

komplicerat att hålla igång samtidigt. Anteckningar fördes under intervjun, men för att undvika 

ett tappat fokus i situationen användes en diktafon, vilket underlättade vid efterföljande analys 

av materialet. Respondenterna tillfrågades i förväg om godkännande av användning av 

ljudupptagare. I samband med varje intervju tillfrågades även respondenterna om huruvida de 

önskade vara anonyma eller ej. Materialet transkriberades med viss kodning av informationen 

för att minska misstolkningar i överföringen av tal till text. 

Sammanfattningsvis användes dokumentöversikt som metod för att ge en övergripande 

bild över regelstyrning kopplat till deltagande för personer med NPF. För att kunna undersöka 

vilka metoder som finns tillgängliga användes dels dokumentöversikten, men med 

kompletterande forskningsöversikt från områdesrelaterade fält och forskningsfält där metoder 

för andra uppskattat sårbara grupper framställts och undersökts. Potentialen för de tillgängliga 

metoderna undersöktes i denna studie genom att samla information i form intervjuer med 
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personer som har erfarenheter inom området. För att kunna ge en bild av vilka metoder som 

kan bli aktuella för främjandet av deltagande för personer med NPF användes och analyserades 

forskningsunderlag från områden där kommunikationshjälpmedel är ett medel för utvärdering 

och deltagande. Metoderna testades inte i den aktuella studien, utan fungerade som ett underlag 

för samtal i intervjusituationerna och i informationsinsamlingen. 

4. RESULTAT 

I detta kapitel följer en redogörelse över vilka regleringar som finns kopplat till deltagande för 

personer med NFP i planeringsprocesser, vilka metoder som anses finnas tillgängliga för att 

främja deltagande för den definierade gruppen samt vilken potential metoder för deltagande 

kan upplevas ha bland personer med erfarenheter inom området. Dokumentöversikt och 

praktiska erfarenheter, genom intervjuer, redovisas separat.  

4.1 Lagar, riktlinjer och allmänna råd om deltagande 

4.1.1 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Förenta Nationerna antog år 2006 en konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, vilken den svenska regeringen undertecknade i mars år 2007. 

Konventionen om personer med funktionsnedsättningars deltagande är skriven ur ett brett 

perspektiv om funktionsnedsättningar, men går att bryta ner till för studien relevanta delar (se 

avgränsning och definitioner) och inkluderar således neuropsykiatriska funktionshinder. 

Konventionen understryker generellt grundläggande mänskliga rättigheter och friheter som 

universella samt att personer med funktionshinder har lika fulla rättigheter att åtnjuta dem utan 

diskriminering (Utrikesdepartementet, 2008) Vidare går att utläsa att det finns ett behov att 

främja och skydda de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning eftersom 

att det finns upplevda hinder för deltagande som likvärdiga medborgare (ibid.). Deltagande i 

form av olika grader av medverkande i beslut om riktlinjer och program lyfts upp som viktigt, 

där kommunikationshjälpmedel ses som ett exempel på verktyg för införlivandet av detta 

(Utrikesdepartementet, 2008 ss. 6-7). På så vis är det möjligt att tolka konventionen som att 

delaktighet kan kräva metodanpassning där behovet finns. Samtidigt lyfts en brasklapp om 

skälig anpassning kopplad till att insatsen inte får vara oproportionerlig i avseende tidsmässig 

och ekonomisk kostnad. Anpassningen skall istället vara utformad så att den i största möjliga 

grad ska kunna användas av alla (ibid.). Det blir således en fråga för landets myndigheter att 

tolka denna universella anpassning vid utformning av metoder för deltagande. 

I stora drag betyder antagandet och undertecknandet av en konvention om rättigheter för 

personer med funktionshinder ett erkännande av en problematik vilket i sin tur skapar 

möjligheter för myndigheter att forma mål och riktlinjer för förändring.  

4.1.2 Stat och myndighet 

För att konkretisera ratificeringen har Socialdepartementet (2011) tagit fram en ’Strategi för 

genomförande av funktionhinderpolitiken’ för perioden mellan åren 2011-2016 där mål och 

uppföljning redogörs. Rapporten skapade det ramverk under vilket andra myndigheter, statliga 

och kommunala, verkar. I frågan om tillgänglighet och deltagande redogörs att det övergripande 

målet handlar om att röja de ’enkelt avhjälpta hinder’ som finns för personer med 

funktionsnedsättningar. Främst rör detta strategier kopplat till den fysiska tillgängligheten där 
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lagstadgade regler i bland annat plan och bygglagen (SFS 2010:900) åberopas (ibid, 2011 s. 38-

40). I PBL §2 2 punkten stadgas att: Planläggning enligt denna lag ska […] främja en från 

social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. 

Metoder för hur en sådan tillgänglighet skall uppnås där personer med NPF kan delta finns inte 

formulerat i strategin för genomförande av funktionshinderpolitiken. I Boverkets byggregler 

finns dock ett antal allmänna råd stipulerade. I dessa definieras begreppen tillgänglighet och 

användbarhet som i vilken mån de går att relatera till personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Det sistnämna exemplifieras som: nedsatt syn, hörsel eller kognitiv 

förmåga (utvecklingsstörning, hjärnskada) (BFS 2013:14).  I byggreglerna återfanns generella 

råd om kontraster och markeringar på golvytor, belysning och god skyltning i byggnader för 

stöd vid nedsatt orienteringsförmåga. Några råd specifikt för att avhjälpa hinder i miljön för 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kunde inte observeras. Råd och 

riktlinjer kopplat till ljudnivå, maximalt 30dB i samlingssalar, 35dB för receptioner och dylikt 

samt 45dB i övriga lokaler (BFS 2011:6), kan fungera som en metod för att avhjälpa höga 

ljudnivåer som ett hinder kopplat till koncentrationssvårigheter eller selektionsproblematik 

(även om det kan variera från person till person med NPF huruvida mycket ljud är ett problem 

eller inte. Bogdashina, 2012). 

Myndigheten för deltagande (MFD) har till uppgift att verka för att ’funktionshinder-

politiken’ ska få genomslagskraft i samhället (Socialdepartementet, 2011; SFS 2014:134; SFS 

2001:526) och har sedan ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar blivit en sammanslagning av före detta Handisam och Hjälpmedels-

institutet. Myndigheten har fler uppgifter, där främjandet för personer med funktions-

nedsättningars fulla delaktighet och respekt samt medvetenhet ur jämställdhets- och 

medborgarperspektiv ingår. Uppgiften tar form genom kunskapsinsamling, utvärdering, förslag 

till åtgärder samt framtagandet av policydokument och riktlinjer kopplat till delaktighet och 

tillgänglighet för personer med funktionshinder (SFS 2014:134). Myndigheten ger alltså 

riktlinjer och följer upp områdesrelaterade frågor i landets alla delar, såväl kommuner som 

landsting och statliga myndigheter. Stöttning och utvärdering av tillgängligheten på en mer 

lokal nivå åligger Länsstyrelsen, som bland annat granskar tillgänglighetsaspekter i kommunala 

planprocesser och inventerar enkelt avhjälpta hinder i stadsmiljön. I Länsstyrelsen i Uppsala 

läns Tillgänglighetsanalys i planprocesser (2012, ss. 1-11) redovisas en rad olika resultat och 

råd med avseende på funktionella hinder i stadsmiljön. Någon definition av begreppet 

tillgänglighet kunde inte observeras, däremot exemplifierades tillgänglighet utifrån rörelse- och 

orienteringsförmåga. Båda dessa sätt att kategorisera hinder i stadsmiljö och byggnader skulle 

kunna inkludera personer med NPF, men det finns också aspekter av den gruppens eventuella 

hinder kopplat till omvärldsuppfattning och sinnesintryck (Bogdashina, 2012) som inte 

inkluderas i Länsstyrelsens sätt att utvärdera kommuners verksamheter. Myndigheten lyfter 

dock upp att synen på tillgänglighet är och behöver vara i förändring. Samtidigt anser de att det 

finns indikationer i Uppsala läns kommuners planarbete på att andra grupper inom funktions-

nedsättningsspektrumet än fysiska funktionshinder inte inkluderas i processen (Länsstyrelsen 

Uppsala län, 2012, ss. 1-11). 
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4.1.3 Kommunala program och verkställande 

På kommunal nivå, där Uppsala kommun vidare får fungera som exempel, skall det tas fram 

program eller handlingsplaner för hur deltagande för personer med funktionsnedsättningar ska 

se ut. Hur dessa ser ut och vilken förvaltning som är ansvarig kan skilja mellan kommuner. 

Beslut om programmen sker dock genom beslut av kommunfullmäktige. Programmen är ofta 

översiktligt utformade, på liknande sätt som Konventionen för deltagande för personer med 

funktions-nedsättningar. Därefter är det upp till varje verkställande organ i kommunen att följa 

de riktlinjer som ställs upp (Uppsala kommun, 2015). I Uppsala utreds utvecklingen av ett 

program för funktionshinderpolitiken, som enligt intervju med Thomas Österberg, förväntas 

föras fram i kommunfullmäktige i juni 2016. Programmet formulerar mål för perioden 2016-

2018 och fokuserar på bemötande, information och kommunikation, tillgänglig och användbar 

miljö, arbete och sysselsättning samt upphandling1. Detta efter en vision om att Uppsala är en 

rättvis och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och verksamheter växer 

och utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö (Uppsala Kommun, 2015). Med 

bakgrund i den aktuella studiens syfte var det relevant att lyfta ut och undersöka 

målformuleringar kopplat till information och kommunikation samt tillgänglig och användbar 

miljö.  

4.1.4 Information och kommunikation samt tillgänglig och användbar miljö 

I de formulerade målen finns bland annat utveckling av möjligheten till att kommunicera med 

stöd av kommunikationshjälpmedel vid kommunens öppna möten och i möten med kommunens 

verksamheter och personal. När det gäller tillgänglighet och användbar miljö ställs ett mål om 

att Uppsala kommun ska göra det möjligt för personer med funktionshinder att delta i 

demokratiska processer genom att använda lokaler som anses ha god tillgänglighet. Detta 

exemplifieras med allmänna val och medborgardialoger (Uppsala kommun, 2015 s. 3). Genom 

att kombinera dessa två områden, förväntas målen kring information och kommunikation samt 

tillgänglighet och användbar miljö utvecklas till att vara i linje med FN:s konvention om 

deltagande för personer med funktionsnedsättningar och de riktlinjer som den nationella 

handlingsplanen för funktionshinderpolitiken innebär. Här får således deltagande fungera 

utifrån möjligheten att kommunicera på ett själv valt sätt, samt lokalers tillgänglighet. I 

programmets bakgrundsformulering tydliggörs att metoder för tillgänglighet är under 

uppbyggnad samt att det finns en medvetenhet kopplat till olika behov som olika 

funktionshinder kan medföra. Målen är dock formulerade på ett sätt att deltagande för personer 

med fysiska funktionsnedsättningar av olika slag kan underlättas. Någon definition av 

tillgänglighet eller deltagande finns inte. I målformuleringarna problematiseras inte befintliga 

metoder på annat sätt än att möjligheten att kommunicera ska kunna utvecklas. En sådan 

utveckling skulle kunna innebära nya och andra metoder. Detta finns dock inte definierat i 

programmet för funktionshinderpolitiken för Uppsala kommun. 

 

                                                 

1 Uppsala kommuns ’Program för funktionshinderpolitiken’ kan komma att ändras från dess nuvarande föreslagna 

form till då det eventuellt antas av kommunfullmäktige. 
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4.2 Praktiska erfarenheter och tillämpning 

4.2.1 Demokratiskt och fysiskt deltagande  

För att kunna ge djup och i resultatet kunna redogöra för de formuleringar som återfinns i 

officiella dokument gällande ’deltagande’ och ’tillgänglighet’ ombads respondenterna definiera 

begreppen som de tolkade dem. Definitionerna av orden kan fungera som ett sätt att förstå hur 

de används inom respektive område eller för att belysa eventuella skillnader i tolkningarna. 

I analysen av intervjuerna kunde två teman av deltagande och tillgänglighet skönjas. Dels 

den om deltagande i termer av möjlighet att kunna påverka beslut och ha inflytande i 

planprocesserna, dels också i form av en mer fysisk tolkning av begreppet. Det vill säga i vilken 

grad personer faktiskt rör sig i givna stadsrum och hur dessa tolkas. Samtliga respondenter 

berörde både tolkningarna om vad som vidare kan kallas demokratiskt och fysiskt deltagande, 

men lade till viss del tonvikt på olika områden. Flera respondenter nämnde att tolkningen som 

de gör troligen beror på hur deras arbetssituation eller kompetens ser ut. En person som arbetar 

med tillgänglighets- och strategiska planeringsfrågor kan med andra ord ha en annan ingång till 

frågan än en person som har en arkitektbakgrund.  

Både Thomas Österberg (Tillgänglighetssamordnare Uppsala Kommun) och Pernilla 

Hessling (Strategisk planerare Uppsala Kommun) talade i respektive intervju om hur del-

tagande kan formas utifrån en demokratisk tolkning av FN:s konvention om deltagande för 

personer med funktionsnedsättningar. Med ett sådant perspektiv kan deltagande ses som 

möjligheten att komma med synpunkter på exempelvis samråd eller medborgardialoger. Här 

kan även göras en distinktion mellan deltagande och delaktighet, som Österberg menade 

innebär skillnaden att inte bara kunna lämna synpunkter, utan även möjlighet att påverka beslut. 

Synpunkter från samråd fungerar som underlag för beslut, men behöver inte nödvändigtvis tas 

ställning till. Om synpunkterna däremot lämnas in skriftligen skall de bearbetas. Strukturerna 

för samråd och insamling av åsikter är utformade på ett sätt så att de inte uppmuntrar till direkt 

deltagande eller delaktighet för personer med NPF. Istället finns framarbetade strategier för hur 

föreningar av olika slag får fungera som referensgrupper för insamling av synpunkter och 

kanaler för delaktighet. I processen menade Österberg, vidare, att det finns en risk för att hinder 

som upplevs av personer med NPF, som kan vara av mer kognitiva slag, hamnar i skuggan av 

mätbara och direkt fysiska hinder. Samtliga respondenter berörde hur den klassiska formen av 

samråd2, där kommunen bjuder in berörda och kungör för allmänheten att mötet äger rum, har 

begränsningar i sin struktur också för att den ofta lockar en redan aktiv grupp. Det upplevs 

således finnas en inbyggd skevhet i representationen vid en modell, där fysiska funktionshinder 

kommit fram tydligare i stadsplaneringen. Även Hessling talade om samråd som enkelriktat 

och önskade metoder där deltagandet skedde utifrån behov och person, snarare än en 

förutbestämd modell.  

Jonas Andersson (arkitekt & utredare Myndigheten för delaktighet) gav i intervjun 

ytterligare perspektiv på deltagande och tillgänglighet. Utifrån ett fysiskt perspektiv på 

deltagande blir den faktiska aktiviteten, själva varandet i stadsrummet, centralt. Genom att 

undersöka hur människor använder stadsrummet och analysera vilka hinder som uppstår för 

                                                 

2 För en utförligare beskrivning av samråd och medborgardialog, se Boverkets Vägledning om medborgardialog 

vid fysisk planering (2015).  
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olika grupper kan stadsrummet justeras till det bättre och ge bakgrund till hur nya byggnader 

eller offentliga platser kan utformas. Platser kan gestaltas, menar Andersson, ur förmodade 

antaganden för att därefter utvärderas efter hur väl de fungerade och vilka hinder som uppstått. 

Tillgänglighet och delaktighet blir ur ett designperspektiv åtgärder i den byggda miljön. 

Begreppet tillgänglighet har kompletterats och i vissa fall ersatts av användbarhet från ett 

fysiskt perspektiv på stadens utformning. Enligt Andersson har fokus blivit mer människo-

centrerat och brukarorienterat, vilket möjliggör skapandet av en bredare inkluderingsram i 

gestaltningen av stadsrum.  

4.2.2 Befintliga metoders potential 

Flera respondenter talade om en teoretisk möjlighet för inkludering av alla personer i städers 

planeringsprocesser, men hävdade samtidigt att det kan vara praktiskt svårt att genomföra. FN:s 

konvention om deltagande för personer med funktionsnedsättningar har, som tidigare redogjorts 

för, resulterat i en stor mängd riktlinjer och program för funktionhinderpolitiken, såväl lokalt 

och regionalt som på riksnivå. I praktiken riskerar riktlinjer och program som inte ger direkta 

riktlinjer för deltagande i planeringsprocesser för personer med NPF hamna i bakgrunden. 

Program och riktlinjer samt synpunkter som representerar olika grupper eller frågor har 

dessutom ibland upplevts gå helt eller delvis emot varandra. Hessling menade i intervjun att 

prioriteringar varit tvungna att göras i syfte att finna lösningar som är till gagn för flest, vilket 

kan leda till att gruppen personer med NPF kan hamna i skuggan i planeringsprocessen. Några 

konkreta riktlinjer upplevs inte finnas på lokal nivå. Det resulterar i att man refererar till 

Boverkets byggregler eller Plan- och bygglagen, där Österberg menar att NPF eller andra 

kognitiva funktionshinder inte upplevs funnits representerade eller definierade.  

Även om metoderna som används idag anses uppfylla kraven som ställs på delaktighet för 

personer med funktionsnedsättningar finns det brister i hur personer med NPF representeras 

och inkluderas i planeringsprocesserna (Österberg, Hessling & Andersson). Å ena sidan menar 

Österberg att det saknas kompetens för att forma metoder specifikt för det demokratiska 

deltagandet och för att undersöka hur gruppen upplever stadsrummet. Å andra sidan framkom 

i intervjun med Hessling att det även upplevdes gälla de resurser, både ekonomiska och 

personella som kan krävas för att utöka planeringsprocessens metoder. Visserligen, lades till i 

intervjun med Österberg, finns kanaler för delaktighet i form av föreningar och enkäter utifrån 

ett statistiskt underlag som kommunen kan begära ut för att få ett underlag, men samtidigt finns 

det en inbyggd problematik i representationen: att det innebär just representation och inte direkt 

kontakt med en grupp eller personer.  

Flera respondenter återkom till frågan om hur metoder skulle kunna se ut för specifika 

grupper såsom den för personer med NPF samt om kompetensen som kan krävas för att utveckla 

sådana. Behoven behöver inte se olika ut, men metoderna för att samla in erfarenheter behöver 

möjligen det. Bland annat i intervjun med Annica Nilsson (Riksförbundet Attention) framkom 

att hinder som kan uppstå för personer med NPF kan samstämma med andra funktionshinder. 

God bullerdämpning samt tydlighet i skyltar eller annan information fick fungera som exempel 

på hur dessa hinder kan avhjälpas. Samtidigt lyfte Hessling i intervjun friheten i samrådsformen 

i den strategiska planeringen. Där är ramarna friare vilket kan skapa möjligheter till att pröva 

nya metoder för deltagande och utveckla medborgardialogen. Förhoppningen upplevdes vara 
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att inkludera nya grupper att fungera som underlag i form av fokusgrupper för beslut om 

nybyggnationer och förändringar i stadsrummet. 

4.2.4 Alternativa metoder för deltagande 

I och med de friare ramarna för medborgardialog och samråd  framkom under intervjun ett antal 

alternativa metoder som respondenterna uttryckte kunde vara mer inkluderande för sårbara 

grupper generellt och eventuellt personer med NPF mer specifikt. Samtliga metoder grundade 

sig i behovet av en förändrad syn på bemötande och kommunikation mot riktade grupper. I 

intervjun med Hessling beskrevs en alternativ samrådsmodell där kommunala tjänstemän, 

strateger, planarkitekter och politiker befinner sig på en plats, exempelvis ett torg eller platsen 

som kommer att planläggas, i en form av ’öppet hus’. Genom en sådan metod för deltagagande 

förväntas en bredare grupp människor nås i dialogen. Dialogen förs mer i form av ett samtal 

där medborgare kan ställa frågor direkt till tjänstemän och politiker, jämfört med den upplevt 

enkelriktade bilden av det öppna mötet som samrådet också kan vara. Genom att kontakten blir 

direkt anses fler kunna ställa frågor istället för att den med starkast röst får mest plats, vilket 

flera respondenter vittnade om.  

Under intervjun med Hessling och Österberg framkom att på vilket sätt informationen 

kommuniceras kan vara centralt för hur den uppfattas och inkluderar eller exkluderar grupper 

på olika typer av hinder. Exkluderingsfunktioner som kan vara enklare hjälpta exemplifierades 

av Österberg genom kommunens officiella dokument som också bör finnas i enklare format, så 

kallad ’klartext’, samt att det bör finnas en lyssna-funktion till texten.  På så sätt inkluderas fler 

grupper. Det är dock inte evidensbaserat att också personer med NPF tar till sig informationen 

bättre genom den metoden, menar han. Ett annat sätt att, genom tydlig kommunikation, kunna 

nå fler grupper är bruk av olika gestaltningsformer. Hessling menade att genom användning av 

kartor och bilder under sessioner av ’öppet hus’ kan informationen bli tydligare och det kan bli 

enklare att beskriva området som berörs. Att använda kartor och andra grafiska hjälpmedel är 

inte en ny metod i samhällsplaneringen eller dialogformen, men genom att använda exempelvis 

kartan som grund och utnyttja olika interaktiva metoder kan fler grupper nås genom en sådan 

metod, menar Hessling. Hon gav i intervjun även exempel hur användning av datorspel med 

byggfunktioner, såsom Minecraft,  kan användas som ett visualiseringsverktyg i planerings-

processen.  

Behovet av att kunna visualisera information eller skapa sig en uppfattning av den 

förändring som kan komma att ske genom stadsomvandling är något som Nilsson berörde i 

intervjun. Då upplevs tydlig kommunikation vara centralt, dels i själva medborgardialogen, i 

form av tydlighet i vad som skall komma upp för diskussion, men även i hur förändringen kan 

komma att ske. I intervjun med Hessling nämndes ’platsbyggande’ som en alternativ metod för 

att skapa förändring kring personers relation till olika platser. Platsbyggande beskrevs i 

intervjun som ett sätt att i dialogen inkludera olika aktiviteter, såsom workshops, tillfälliga 

bygglov för visualisering av resultatet på platsen under tiden som planarbete sker eller i en 

initial fas. Exempelvis beskrevs Älvstaden, ett projekt i Göteborg stad (2014), där en bastu, en 

pool, kolonilotter och en skatepark byggdes för att få människor att söka sig till platsen. 

Tillfälliga bygglov har gett möjlighet att bygga modeller av hur det kan komma att se ut. I 

projektet fanns möjlighet att boka guidande turer, med syfte att ställa frågor, men även för att 

lämna synpunkter. En sådan modell för delaktighet lyftes upp som god av flera respondenter. 
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Hessling nämnde att det kan vara viktigt att undersöka olika metoder, nya som gamla, för att 

inkludera fler. Det gäller oavsett om det fysiska resultatet skulle bli detsamma som vid andra 

metoder, menar hon, då det skapar möjlighet för fler människor att engagera sig. Huruvida dessa 

alternativa metoder är mer inkluderande för personer med NPF kunde inte respondenterna svara 

på, men uppfattningen var att fler metoder för deltagande skapar mer möjligheter för alla, då 

möjligen även personer med NPF. Flera respondenter återknöt i samband med samtalet om nya 

eller alternativa metoder att de ofta behöver mer resurser och kompetens och politiska beslut 

eller riktlinjer som knyter an till delaktighet i samhällsplaneringen generellt och för personer 

med NPF specifikt.  

5. DISKUSSION 

5.1 Regelstyrning och deltagande 

Sedan ratificeringen av konventionen för deltagande för personer med fysiska funktionshinder 

har en funktionshinderpolitik utformats. Ett antal myndigheter inkorporerar begrepp som 

tillgänglighet, användbarhet, deltagande och delaktighet, med i viss mån liknande definitioner. 

Genomgående, i såväl forsknings- och dokumentöversikt som i intervjuer, blev det i den 

aktuella studien påtagligt att deltagande i planeringsprocesser specifikt för personer med NPF 

inte var explicit reglerat. Istället syftar de programdokument och riktlinjer som finns till att 

reglera deltagande för personer oavsett typ av funktionsnedsättningar. På så vis förskjuts 

metoder för deltagande till lokal nivå och innebär svängrum i implementeringen där tolkningar 

och kunskap om hinder för respektive grupp inom funktionsnedsättningsspektrumet. Det är ett 

sätt att skapa större självständighet för kommuner kring vilka metoder man vill använda, men 

på samma sätt som Cele och van der Burgt (2013) diskuterar kring barns deltagande, kan 

bristande kompetens i ämnet skapa hinder för fullt deltagande i planeringsprocesser. Samtidigt 

skapar övergripligt formulerade riktlinjer och råd kring deltagande cirkelresonemang på den 

lokala nivån. Om riktlinjerna inte är fomulerade på ett sådant sätt att de ställer tydliga krav på 

hur deltagande kan tillgodoses för personer med NPF, kan kommunerna i sin tur hävda att 

reglerna följs eftersom man gör allt som finns reglerat. Eventuella brister i deltagande för 

sårbara grupper kan på så vis förbises om det inte finns kompetent uppföljning på området. 

Uppföljning av kommunala planeringsprocesser står dels Länsstyrelsen för, men dels även 

Myndigheten för delaktighet. Områdena för vilka dessa två sköter uppföljning sträcker sig över 

stora områden, såväl tematiskt som geografiskt. I översikten av officiella dokument kunde 

därför få indicier på specifik uppföljning kopplat till metoder för deltagande för personer med 

NPF observeras. Med ett sådant utgångsläge kan det finnas inbyggda hinder i regelstyrningen 

kopplat till deltagande för den specifika gruppen.  

 

5.2 Tillgängliga metoder och deras potential 

Genom intervjuer med kommunala tjänstemän framkom ändå några tillgängliga metoder som 

av respondenterna upplevdes kunna fungera för att öka deltagande för personer med NPF. Bland 

annat nämndes deltagande i form av representation, genom fokusgrupper eller olika 

handikappförbunds deltagande i samråd. Representationsdeltagande är något som Imrie (1996) 

såg risker med eftersom även det kan innebära tolkningar av de representerades tankar. 

Visserligen kan representation genom personer som är närstående, exempelvis vårdnadshavare 
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eller aktiva inom organisationer för personer med NPF, innebära deltagande på en nivå närmare 

den berörda personen, men risken kan fortfarande vara att direkta intressen förbises.  

Flera respondenter, däribland Thomas Österberg talade i intervjun om hur fysiska 

funktionshinder kan hamna i fokus och eventuellt överskugga hinder som finns för gruppen 

personer med NPF. Boverkets byggregler är till stor del, som nämnt tidigare, bestående av råd 

och riktlinjer för avhjälpning av fysiska hinder. Med sådana tydliga riktlinjer finns god 

möjlighet för en rörelse som representerar personer med fysiska funktionshinder att bygga 

tydligt mätbara argument. Några liknande riktlinjer för personer med NPF finns inte för den 

offentliga miljön. Det närmsta som kunnat observeras är ’Housing Enabler’ (Iwarsson & Slaug, 

2010), metodikverktyget för en tillgänglig hem- och närmiljö. Visserligen ger såväl MFD som 

Länsstyrelsen råd och riktlinjer för tillgänglighet kopplat till information och kommunikation, 

men några riktlinjer för hur kommuner skall bygga för fysisk tillgänglighet på lika villkor har 

inte kunnat observeras. Frågan om kunskap blir aktuell i flera led när det kommer till hur 

representation kan användas som metod för deltagande för personer med NPF. En del består i 

kunskap från planerande tjänstemän om vilka personer som kan verka representativt för den 

givna gruppen och hur dessa ska kunna komma till tals på bästa sätt. En annan gäller den 

kunskap som förväntas finnas hos representanterna kring vilka intressen som ska tas i 

beaktande. Samtidigt kan det behöva finnas viss basal kunskap om hur planeringsprocesser går 

till och vad deltagande i processen kan ge för resultat för gruppen. Flera respondenter nämnde 

under intervjun att påverkansarbete från grupper med fysiska funktionshinder funnits under en 

längre tid. Därmed tycktes det även finnas en medvetenhet och kunskap hos såväl tjänstemän 

som representanter om vad deltagande i exempelvis samråd kunde innebära för den gruppen. 

Något sådant deltagande har historiskt inte ansetts finnas för personer med NPF, menar 

respondenterna, vilket kan vara en faktor till att kunskapen och medveten också anses vara 

lägre. Kunskap och kompetens kring vad deltagande i planeringen av sitt närområde kan 

innebära, skulle även kunna vara sammankopplat med det individuella behovet att faktiskt söka 

sitt till faktiskt deltagande. Olika metoder för deltagande, mer eller mindre specifikt anpassade 

efter diverse grupper kan således möjligen få personer att känna större närhet till deltagande i 

samhällsplaneringen. Även om grupper som representerar personer med NPF har en uttryckt 

kunskap i hur metoder för deltagande för gruppen kan se ut kan man luta sig emot konventionen 

om deltagande för personer med funktionsnedsättningar. Den statuerar vikten av deltagande på 

lika villkor (Utrikesdepartementet, 2008), vilket kan argumenteras vara skäl för implementering 

av nya eller mer anpassade metoder för deltagande för specifika sårbara grupper. 

Ur forskningsöversikten kunde ett antal sådana metoder urskiljas utöver de som nämnts 

ovan, exempelvis genom att kartlägga den fysiska tillgängligheten. Forskningen kring fysik 

tillgänglighet och problematisering av området av bland annat Golledge (1993) skapades en 

grund för deltagande och fler metoder som gett genomslag för hur planeringen och metoder för 

inkludering och deltagande i planeringsprocesser. Huruvida dessa metoder är tillfredsställande 

idag går utanför denna studies spännvidd, men på samma sätt som Khare & Mullick (2014) 

argumenterar finns behov av ytterligare forskning för att undersöka metoder för deltagande för 

personer med NPF. 
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5.3 Anpassade metoder 

Inom andra områden har exempel med kommunikationsstöd prövats för att försöka skapa mer 

tillämpad kommunikation för personer med NPF. I exemplen gällde det tand- och sjukvård, 

något som motiverades genom referat till konventionen om deltagande för personer med 

funktionsnedsättningar (Johansson & Wikholm, 2014). På liknande sätt kan argumenteras att 

metoderna också kan prövas som en del i den strategiska planeringen bland svenska kommuner. 

I intervjun med Pernilla Hessling kom flera exempel fram kring hur planeringen skulle kunna 

närma sig personer som i andra fall inte blir en del av processen. Genom att använda sig av 

AKK, eller bildstöd, men anpassat efter geografiskt område eller preferenser, beroende på 

vilken typ av planering som åsyftas. Inte heller den fysiskt geografiska kartläggning av hinder- 

och rörelseområden som beskrivs av Casas (2007) behöver vara specifik för ett ändamål utan 

kan fungera som metod för inkludering av personer med NPF i planeringsprocesser. På liknande 

sätt kan alltså en översikt av behov och utmaningar i stadsmiljön formas för personer med NPF. 

Metoderna behöver utvecklas på ett anpassat sätt, men om de utvecklas på ett tillfredsställande 

sätt kan de fungera som ett underlag vid planering på lokal nivå, men även som metoder för 

uppföljning för myndigheter på såväl lokalt som nationellt plan. Hur sådana metoder kan se ut 

är inte undersökt i detalj i den aktuella studien och behöver således undersökas vidare för att 

kunna fungera som ett effektivt verktyg i den faktiska planeringen. I utvecklingen av metoder 

för deltagande kan viss lärdom även fås genom den forskningsöversikt som genomförts, vilket 

mynnade ut i fyra dimensioner som ansågs vara centrala för inkluderingen av sårbara grupper. 

Även när det kommer till deltagande för personer med NPF blir det relevant att reflektera vilka 

effekter olika metoder kan ha på resultatet. Aspekter av maktförhållanden mellan grupper, 

kategorisering av problemområden efter individ eller grupp, insikter kring olika upplevelser av 

samma stadsrum och behovet av anpassad komunikation blir högst aktuella att ta hänsyn till när 

det kommer till utvecklingen av dessa metoder.   

 

6. SLUTORD  

 

Slutligen kan nämnas att flera respondenter välkomnade idén om metoder mer eller mindre 

riktade mot deltagande för personer med NPF, men återkom flera gånger till resursfrågor. 

Konventionen om deltagande för personer med funktionsnedsättningar relaterar också till 

frågan, i ordalag om att anpassning skall vara skälig och gjord i största möjliga mån. 

Definitionen av vad detta innebär läggs i slutändan på kommunal nivå. Flera respondenter 

nämnde att för att kunna fokusera mer på deltagande för personer med NPF behövs fler resurser, 

såväl ekonomiska som personella. Sådana resursförändringar kan kräva riktade politiska beslut 

på kommunal nivå eller nya riktlinjer för tjänstemännen för att få genomslagskraft. Även om 

konventionen om deltagande för personer med funktionsnedsättningar inte gör skillnad i de 

formulerade målen mellan olika funktionsnedsättningar har det i undersökningen blivit tydligt 

att de metoder som används i stadsplaneringen inte på ett fullgott sätt inkluderar personer med 

NPF. Därför blir det relevant att vidare undersöka av studien föreslagna metoder som verktyg i 

det ständigt pågående arbetet i att öka deltagandet för olika grupper i samhället. Dessa metoder 

kan möjligen även generaliseras eller användas för andra grupper som upplevs ha svårt att nås 

eller få fram sin röst i städers planeringsprocesser.  
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Genom att använda nya metoder för deltagande kan kommunerna nå fler grupper i 

planeringsprocessen. Synpunkterna som kommer fram kan sedan användas som underlag i 

planeringen, som ytterligare komplement till redan befintliga metoder. Det är möjligt, men inte 

nödvändigtvis så, att synpunkterna och insikterna som insamlas genom mer anpassade metoder 

för olika grupper är skilda från åsikter som inkommer genom andra former av deltagande. 

Istället ger anpassade metoder över huvudtaget en möjlighet för grupper att dela med sig av 

sina erfarenheter, synpunkter och tankar av staden. Genom att utgå från en väl grundad analys, 

baserad på vilka som använder och kan använda stadens ytor, möjliggörs deltagande i 

planeringsprocessen för alla oavsett behov eller funktionsgrad. På så sätt kan också visionen 

om en stad för alla bli mer än en slogan.   
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

- Berätta om dig själv, hur länge har du jobbat inom <insert= yrke>? 

o Vad innebär din position? 

- Program för funktionshinderpolitiken i Uppsala diskuteras just nu, om jag har förstått 

rätt. Vad händer om, eller när, ett sådant gått igenom? 

- Jag är intresserad av deltagande eller delaktighet, främst i planeringsprocessen, men det 

kan tolkas lite olika. Vad innebär deltagande för dig ur ett brett perspektiv? 

o Om vi fokuserar på den typen av deltagande, hur upplever du att den ser ut? 

o Det jag har valt att fokusera på är deltagande för personer med neuropsykiska 

funktionshinder. Hur ser den typen av deltagande ut för den gruppen? 

 

- I förslaget till kommunens program för deltagande tas FN:s konvention om deltagande 

för personer med funktionshinder upp. Där nämns bland annat deltagande på lika 

villkor. Vad innebär det för dig? 

o Vilka metoder finns idag för att fånga upp åsikter hos personer med psykiska 

funktionshinder? 

o Är det potential har metoderna för personer med neuropsykiska funktionshinder 

(som autism)?  på vilket sätt? 

 

- I flera programdokument om deltagande talas det om en vision om en stad där alla deltar. 

Vad upplever du att det innebär? 

o Är det möjligt att inkludera alla? 

o Är det önskvärt att inkludera alla?  

o  När kan det bli relevant att fokusera på vissa grupper? 

 Vilka saker bör man ta hänsyn till då? 

 Hur rangordnar man dessa saker? 

o Vilken kunskap behövs för att kunna inkludera specifika grupper såsom 

personer med neuropsykiska funktionshinder?  finns den kunskapen idag? 

o Vilka hinder kan finnas för inkludering av personer med neuropsykiska 

funktionshinder?  

o Om du fick spåna fritt, utan att behöva tänka på resurser, vilka metoder ser du 

att det finns potential för att använda för att främja inkludering av personer med 

NPF? 

 

- Är det något som du känner att vi inte pratat om eller vill lägga till?  

Tack! 


