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Abstract 
Author: Birgitta Nilsson 

Title: Council for the disabled – from curbstone to policy document. A survey of 

community councils for the disabled in Blekinge [translated title] 

Supervisor: Stig Linde 

Assessor:  Torbjörn Hjort 

 

This is a study of community councils for the disabled in Blekinge County. The overall aim is 

to investigate the possibilities of representatives of the disability organizations to participate 

and influence issues of a more accessible society for persons with disabilities through the 

community councils for the disabled. In order to answer the overall aim, the basic 

requirements of the councils for the disabled and their members have been investigated. This 

thesis consists of three themes: the conditions and structure, the process and content, and the 

function and participation. The study is qualitatively and empirically oriented, and has a 

formative promotional purpose. The theoretical framework consists of institutional theory and 

Sherry R. Arnstein’s A ’ladder’ of citizen participation (1969) and an illustration of 

participation processes at the local level. The survey was conducted using several methods. 

Triangulation was done through interviews with the chairmen of the respective community 

councils for the disabled, verification of the protocols of the councils from the years 2009-

2012, and by a survey of the members of the community councils for the disabled. In 

addition, according to the methodological approach of the study, an Open Space session – a 

day for the exchange of experience, was carried out in co-operation with representatives of 

disability organizations. Also feedback was given to community councils for the disabled at 

their regular meetings. The results of the survey show that councils for the disabled have 

adapted to prevailing standards in the municipal organization, and functioned as an advisory 

body since the Official Government Report Series SOU 1970:64 was published. Influence 

from the representatives of the disability organizations are found in step five, placation, in 

Sherry R. Arnstein’s ’ladder’ (1969) which is the group tokenism. The power to decide is 

among stakeholders, who often do not participate the community councils for the disabled. 

The community councils for the disabled mainly deal with questions of physical accessibility 

and social policy. The questions might be from the policy level to the level of detail which 

requires representatives of the disability organizations to have both expertise and ability to 

convey information. Factors that need to be improved are for instance the financial 

compensations to the representatives of the disability organizations, meeting hours, the need 

to receive cases earlier in the process of decision making, and the management of standpoints 

within the municipality. In addition, expectations need to be clarified, a discussion about the 

subject areas should be carried out, and in relation to the influence of the members the levels 

of the questions should be decided. Managers in local government, together with 

representatives of the disability organizations use the results of the survey for their 

discussions of the role and purpose they want the community councils for the disabled to have 

in the future. Further work and research is needed on strengthening conditions and intensify in 

work on accessibility and opportunities for participation and influence.  

 

Keywords: Participation, disabilities, influence, community council for the disabled, 

accessibility. 

Nyckelord: Delaktighet, funktionshinder, inflytande, kommunala handikappråd, 

tillgänglighet. 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka samtliga ledamöter i de kommunala handikappråden och mot-

svarande råd i Blekinges fem kommuner som varit aktiva och på olika vis deltagit och delat 

med er av ert engagemang och därmed gjort denna undersökning möjlig. 

 

Därefter vill jag rikta ett tack till min handledare Stig Linde, som med blick för 

systematisering har följt utvecklingen av undersökningen. Arbetet startade utifrån en 

utvärderingsdesign av handikappråden i Blekinge på magisternivå och ändrades efter en 

termin och till masternivå och i inriktning. Att uppsatsen inte hade en forskningsdesign från 

början har satt sina spår i den uppsats som nu är framlagd. Tack Stig, för din tillförsikt och 

ditt tålamod med allahanda reflektioner och funderingar som dykt upp på denna något krokiga 

väg.  

 

Tack även till mina närmsta kollegor på Blekinge kompetenscentrum, Carina Ström som 

skänkt uppmuntrande ord på vägen och som tillsammans med Mari Söderström deltog en 

söndag som processledare för Open Space och till Jan Resebo för hjälp med SPSS. 

Undersökningen har företrädesvis bedrivits på fritiden, men jag uppskattar min 

uppdragsgivare för de möjligheter som getts. 

 

Det har varit en spännande resa som tagit sina omvägar, men gett lärdomar och nya möten på 

vägen. Min kunskapsbank måhända rymmer kunskaper inom socialt arbete och socialtjänst 

sedan tidigare, men kommunala handikappråd var för mig ett relativt okänt område. Resan har 

varit intressant och medfört andra perspektiv och insikter om vår tillvaro i samhället och hur 

den demokratiska ordningen gestaltar sig.  

 

Denna resa börjar nu närma sig sitt slut, så tillvida att jag härmed väljer att sätta punkt för 

uppsatsen. Och med de orden ger jag en innerlig kram till mina barn. 

 

 

Karlskrona 2013 

Birgitta Nilsson 

 

-Ju mer man tänker,  

ju mer förstår man  

att det inte finns något 

enkelt svar. 
                  / Nalle Puh 
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1 Inledning 

Introduktionen är indelat i fyra avsnitt som tillsammans beskriver undersökningens fokus och 

sammanhang. Efter den inledande problemformuleringen följer en bakgrundsbeskrivning av 

handikapprådens framväxt och handikapporganisationerna. Därefter förklaras utgångs-

punkterna och ett resonemang om delaktighet och inflytande förs, eftersom dessa begrepp är 

en central del i undersökningen. Sedan redovisas regeringens funktionshindersstrategi 2011-

2016 eftersom den används som utgångspunkt för delar av undersökningen och kapitlet 

avslutas med tidigare forskning. 

 

1.1 Introduktion 

Om du inte har möjlighet att själv föra din talan, vem påtalar dina behov och driver dina 

intressen då? I flera vardagliga situationer uppstår det situationer som visar att hela samhället 

inte är tillgängligt för alla. Genom FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Ds 2008:23) har svenska staten tagit ytterligare ställning att arbeta för 

ett mer tillgängligt samhälle. Med tillgänglighet menas vad som behövs i samhället för att alla 

ska kunna delta på lika villkor (Handisam 2007). I en rapport från Fas
1
 om forskning kring 

funktionsnedsättning anser författarna att forskningsfrågor som belyser om, och i så fall i 

vilken grad, det finns en skillnad mellan de vardagliga situationerna och intentionerna i kon-

ventionen är ett angeläget forskningsområde (Rönnberg et al. 2012). 

 

Att handikappolitiken är en demokratifråga tar propositionen 1999/2000:79 Från patient till 

medborgare – en nationell handlingsplan för handikappspolitiken fasta på. I propositionen 

anges utöver tillgänglighet som prioriterat område, att politiken för funktionshinder ska finnas 

med i alla delar i samhället för att skapa förutsättningar för ett självständigt liv och rätten att 

delta i hela samhällslivet. Ett av skälen till att handikapporganisationer bildades var att driva 

politiska krav på samhällsförändringar (Hugemark & Roman 2012). De kommunala handi-

kappråden är en arena där representanter för handikapporganisationer möter samhälls-

företrädare och beslutsfattare. För att de kommunala handikappråden ska kunna utgöra en 

demokratisk arena behövs att representanter för olika brukargrupper får tillträde och förut-

sättningar för inflytande över de frågor som behandlas av rådet. I annat fall finns det risk att 

handikappråden upprätthålls som en symbolisk arena för inflytande (Meyer & Rowan 1977). I 

                                                 
1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). 
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rapporten Mellan deltagande och inflytande (Johansson, Johansson & Scaramuzzino 2011) tar 

författarna upp att det saknas kunskap om hur organisationer når inflytande i brukarråd och 

formerna för deras deltagande. Författarna avslutar rapporten med att fortsatt analys behövs 

kring vilka brukargrupper som blir inkluderade eller exkluderade i brukarråden och därmed 

det demokratiska samtalet (ibid).  

 

Vilken möjlighet till delaktighet och inflytande har representanterna för handikapp-

organisationerna att påverka besluten genom ett rådgivande organ? Det finns få studier som 

lyfter fram upplevd påverkan i kommunala handikappråd. Institutet för lokal och regional 

demokrati (ID 2007) närmade sig påverkansfrågan genom att intervjua representanter från 

handikapporganisationerna och politiskt förtroendevalda i Kronoberg. I rapporten 

konstaterades att det förekom både positiva och negativa upplevelser av att kunna påverka 

ärenden i handikappråden. Underlaget medger inte generella tolkningar, men sammanfattas 

med att representanterna för handikapporganisationerna tycker grundidén med handikappråd 

är bra, men att handikappråden inte fungerar lika bra praktiskt (ibid).  

 

Denna undersökning tar sin utgångspunkt i vad som händer på de kommunala handikappråden 

i Blekinge. I undersökningen vill jag ta reda på vilka möjligheter till inflytande handikapp-

organisationernas representanter har för personer med funktionsnedsättning på de kommunala 

handikappråden. Undersökningen är kvalitativt empiriskt inriktad och har ett formativt 

främjande syfte (Vedung 2009). Vad ordförandena i de kommunala handikappråden i 

Blekinge vet så har ingen undersökning eller utvärdering gjorts om hur handikapprådet i deras 

kommun fungerar.  

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Detta är en undersökning om de kommunala handikappråden i Blekinge och det övergripande 

syftet med undersökningen är att analysera om och i så fall hur handikapporganisationernas 

representanter är delaktiga och har inflytande över frågor för ett tillgängligare samhälle för 

personer med funktionsnedsättning. Därför söker jag svar på följande frågeställningar:  

 Hur är de kommunala handikappråden i Blekinge strukturellt organiserade? 

 Hur är förutsättningarna utformade för handikapporganisationernas representanter att 

medverka på de kommunala handikappråden i Blekinge jämfört med andra under-

sökningar om kommunala handikappråd? 
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 Var i beslutsprocessen och inom vilka områden har handikapporganisationernas rep-

resentanter möjlighet att påverka frågorna via handikapprådet? 

 Hur bedömer ledamöterna handikapprådets funktion och sin medverkan på handikapp- 

rådet? 

 Vad väljer handikapporganisationernas representanter i handikappråden att engagera 

sig i för frågor, om de får möjlighet att träffas under en dag för erfarenhetsutbyte?  

Och i så fall, återfinns frågorna i vad som i övrigt framkommer i undersökningens 

resultat? 

 

1.1.2 Avgränsning 

En avgränsning i tid finns underförstått alltid med i undersökningar som görs inom ramen för 

ett examensarbete. Inledningsvis framgick att undersökningens problemområde och syfte är 

avgränsat till de kommunala handikappråd eller motsvarande
2
 i Blekinges fem kommuner

3
. 

Undersökningen var inledningsvis, som tidigare nämnts i förordet, utifrån en 

utvärderingsdesign varpå Blekinges kommuner utgjorde underlag, till skillnad mot en 

forskningsdesign som har ett annat urvalsförfarande. Motivet till att alla kommuner skulle 

involveras är en följd av att jag i mitt arbete vid Blekinge kompetenscentrum (BKC)
4
 vänder 

mig till samtliga kommer i länet. Jag gör däremot ingen jämförelse mellan kommunerna och 

ej heller i vilken omfattning kommunerna genomfört åtgärder för ett tillgängligare samhälle. 

Genom denna avgränsning exkluderades övriga kommunala brukarråd och motsvarande råd 

inom landstinget Blekinge i undersökningen.  

 

1.1.3 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad i tre teman för att svara på det övergripande syftet genom att 

undersöka och analysera handikapprådens förutsättningar och struktur samt dess process och 

innehåll och hur ledamöterna bedömer handikapprådets funktion och uppfattar sin medverkan 

på handikappråden. Med förutsättningar och struktur avses de villkor och betingelser som 

gäller för ledamöterna och hur handikappråden är organiserade. Process och innehåll handlar 

om var i beslutsprocessen handikapprådens frågor befinner sig och vilka ämnen som 

                                                 
2 I Blekinges fem kommuner är det två kommuner som har kvar beteckningen kommunalt handikappråd. I de övriga 
kommunerna heter råden; Kommunala rådet för funktionshinder, Kommunala rådet för funktionsnedsättning och 
Borådet. 
3 Blekinge består av Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommun. 
4 BKC är en verksamhet inom Landstinget Blekinge, där länets gemensamma Forskning och Utvecklingsenhet (FoU) 
är förlagd. 
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behandlas. Temat funktion och medverkan belyser hur ledamöterna bedömer handikapprådens 

funktion och sin egen medverkan på handikappråden. Uppsatsen inleds med en introduktion i 

handikappråden och undersökningens utgångspunkter. En fördjupning sker inledningsvis i 

temat delaktighet och inflytande samt tidigare forskning. Därefter beskrivs det teoretiska 

ramverket följt av undersökningens metodbeskrivning. Sedan presenteras resultatet för att så 

jämföras med bedömningskriterierna i analysen. I sista kapitlet förs så den avslutande 

diskussionen om hur analysen kan tolkas i förhållande till det teoretiska ramverket och 

avslutar med hur undersökningen kan användas framöver, vilket dock är mer förekommande i 

utvärderingar än i en forsknings-ansats. 

 

1.2 Bakgrund 

Här följer en beskrivning om handikappråden framväxt och hur handikapporganisationerna 

har utvecklats och är organiserade. 

 

1.2.1 Kort historik om kommunala handikappråd 

På 1960-talet började synen på att det var samhället som skulle förändras istället för individen 

bli tydlig
5
. Inom handikapprörelsen var Riksförbundet FBU en stark kraft, som synliggjorde 

barnens villkor
6
 (Grunewald 2008). Missförhållanden uppmärksammades på anstalter där 

barn och vuxna var placerade, vilket bidrog till att kunskapen och intresset för handikapp-

frågorna ökade bland politiker och hos allmänheten (ibid). År 1970 mynnade den handikapp-

utredning som initierades några år tidigare ut i betänkandet SOU 1970:64 vilket utgör 

grunden för bildandet av handikappråd i kommunerna såväl som landstingen. En riksdags-

ledamot från Agnäs
7
 yrkade året därpå att även ett länsråd borde skapas i varje län, men 

motionen fick avslag (SOU 1971:4). Fyrtio år senare stödjer staten genom en överens-

kommelse
8
 med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppbyggnaden av brukarråd på 

nationell och regional nivå. Avsikten med de kommunala handikappråden 1970 var att öka 

samarbetet mellan kommunens verksamheter och handikapporganisationerna. Varken då eller 

nu finns det reglerat i lag att handikappråd ska inrättas eller upprätthållas i kommunerna. Där-

emot framgår det i olika lagar att kommunen ska samverka eller i samarbete med 

                                                 
5 Denna syn förtydligades sedan i propositionen 1999/2000:79 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 
handikappolitiken. 
6 Riksförbundet för utvecklingsstörda barn (FBU) bildades 1956 (Grunewald 2008). 
7 Mindre ort söder om Växjö. 
8 Arbetet sker inom ramen för överenskommelsen, Kunskap till praktik, mellan socialdepartementet och SKL. 
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organisationer eller med de det berör, verka för samråd
9
. I kartläggningen 2003 av demokrati-

utvecklingen bland svenska kommuner så framkom det att 97 procent av 279 kommuner hade 

handikappråd och regelbundet genomförde möten. Endast pensionärsråd hade samma höga 

andel i rangordningen av de olika demokratistärkande åtgärderna (Gilljam, Jodal & 

Cliffordson 2003). 

 

1.2.2 Handikapporganisationer 

De första handikapporganisationerna bildades i slutet av 1800-talet
10

. Enligt Agneta 

Hugemark och Christine Roman (2012)
 11

 finns det mellan 50 och 100 olika förbund, 

beroende på vilka kriterier som definierar vilka organisationer som ska räknas in. Tidigare 

framförde handikapporganisationerna sina åsikter med en röst. Numera finns det två 

metaorganisationer för handikapprörelsen, Handikappförbundets Samarbetsorgan (HSO)
12

 

och sedan år 2009 Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Lika Unika). Organisationen Lika Unika bildades för att sätta mer fokus på mänskliga 

rättigheter och rättighetsfrågor än patient- och socialfrågor. Lika Unika består av fem riks-

förbund som tidigare tillhörde HSO. Utöver metaorganisationerna bildades år 2007 ett 

nätverk, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), för att driva medlemmarnas frågor i 

samhället. En av frågorna har varit ökad delaktighet och därför har det inom ramen för NSPH 

framställts ett utbildningsmaterial för att stödja förutsättningarna att inrätta brukarråd
13

. 

NSPH består av tio ordinarie förbund och tre associerade medlemmar. Bland medlemmarna i 

nätverket kan nämnas Riksförbundet Attention och Riksförbundet för Social och Mental 

Hälsa (RSMH) som även är medlemmar i HSO. Nätverket NSPH finns tillsammans med HSO 

och övriga organisationer representerade på de kommunala handikappråden. 

 

                                                 
9 Kommunallagen 6 kap 8 §, Socialtjänstlagen 3 kap 1§ samt 5 kap 8§, Hälso- och sjukvårdslagen 8§. 
10 Dövstumföreningen startade 1868 och De blindas förening 1889 (Hugemark & Roman 2012). 
11 Agneta Hugemark, docent i sociologi Uppsala universitet. Christine Roman, professor i sociologi Örebro 
universitet. 
12 HSO bildades 1993 från att tidigare funnits som Handikapporganisationens Centralkommitté (HCK) sedan 1962 
och från att 1942 bildats av fyra organisationer Samarbetskommittén för partiellt arbetsförda (Grunewald 2008).  
13 Maria Nyström Agback (2008). Din egen makt – ett studiematerial. Utgivet av NSPH. David Ershammar (2009). Med 
starkare röst. Del 1 Studiematerial. Del 2 Handledning. Utgivna av NSPH. Kerstin Selén (2012). Din egen berättelse. Ett 
material för reflektion och samtal om psykisk (o)hälsa, attityder och vägen vidare. Utgiven av Hjärnkoll, Handisam, Sensus och 
NSPH. 
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1.3 Förklaringar och begrepp 

1.3.1 Handikappråd 

Handikappråd definierades som ett rådgivande organ (Carstensen 1993, ID 2007) och ett sätt 

att stärka medborgarnas politiska deltagande. Därmed ses handikapprådet som en demokrati-

stärkande åtgärd som även är tänkt att utveckla den representativa demokratin (Gilljam et al. 

2003). Kommunala handikappråd består av politiskt förtroendevalda samt representanter från 

handikapporganisationer. Därutöver kan det förekomma kommunala tjänstemän som är 

ordinarie ledamöter, men oftast adjungeras de i sakfrågor eller tjänstgör som sekreterare i 

rådet.  

 

1.3.2 Handikapporganisationernas representanter 

I handikappråden är det representanter för handikapporganisationer som är ledamöter och rep-

resentanter behöver inte nödvändigtvis vara brukare
14

. De är valda att representera ett 

kollektiv, dvs sin förening/organisation i detta sammanhang. Inom handikappförbunden finns 

det olika syn på vem som får vara medlem och vem som får representera förbundet. En del 

förbund vill att endast de som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning ska få vara medlem 

och/eller representera förbundet. Medan andra förbund tillåter även de utan egen erfarenhet 

(Hugemark & Roman 2012). Exempelvis så tillåter Sveriges Synskadades Riksförbund (SRF) 

endast medlemmar och representanter som har erfarenhet av funktionshinder. Till skillnad 

från De Handikappades Riksförbund (DHR) som inte har denna restriktion varken för med-

lemmar eller för representanter (ibid). 

 

1.3.3 Regeringens funktionshindersstrategi 2011-2016 

Jag har valt att utgå från regeringens funktionshindersstrategi vid bedömningen av vilka 

frågor som kan tänkas behandlas på handikappråden. Detta då kommunerna har ett ansvar för 

genomförande av de mänskliga rättigheterna (Spång 2010). I SKL:s inriktningsmål betonas 

verksamheternas koppling till de nationella målen (SKL 2011). Här följer en resumé av 

funktionshindersstrategin koncentrerad kring inriktningsmålen och i förhållande till hur dessa 

kan vara aktuella för handikappråden. Inriktningsmålen ringar in viktiga områden för personer 

                                                 
14 Socialstyrelsen (2013) kopplar termen brukare med att en person får insatser från socialtjänsten som är 

behovsprövade. Däremot anser inte socialstyrelsen (2013) att termen brukare bör användas som benämning på andra 
personer eller grupper. Evert Vedung och Magnus Dahlberg (2013) betecknar brukare som slutmottagare av 
offentliga åtgärder. 
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med funktionsnedsättning och anger därmed aktuella frågor för handikappråden. Men först en 

beskrivning av funktionshindersstrategins utgångspunkter. 

 

FN:s generalförsamling antog 1993 de 22 standardreglerna som sedermera påverkat till-

komsten av enkelt avhjälpta hinder, som återfinns bland paragraferna i Plan- och bygglagen
15

 

från 2001. Nuvarande konvention (SÖ 2008:26) om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning (ICRPD) antogs av FN:s generalförsamling 2006. Dessa mål tillsammans med 

den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79) är grunden 

för funktionshindersstrategin. Handisam (2007)
 16

 har nationellt fått i uppdrag att följa upp 

och analysera utvecklingen av funktionshindersstrategins mål och insatser tillsammans med 

statistiska centralbyrån (SCB) som undersöker levnadsvillkoren. 

 

Funktionshindersstrategins nio inriktningsmål består av arbetsmarknadspolitik, socialpolitik, 

utbildningspolitik, transportpolitik, IT-politik, ökad fysisk tillgänglighet, rättsväsendet, folk-

hälsopolitik samt kultur och medier och idrott. Utöver inriktningsmålen lyfts delaktighet, 

dialog och jämlikhet fram som centrala begrepp samt barn- och ungdomar liksom att synlig-

göra genusperspektivet. 

 

Här nedan har jag gjort ett förtydligande kring varje område i inriktningsmålen i förhållande 

till vad som skulle kunna vara aktuella ämnesområden för de kommunala handikappråden. 

Resumén utgår från vad som uppges i regeringens funktionshindersstrategi 2011-2016. 

 

Inom arbetsmarknadspolitiken kan kommunen anordna praktikplatser, feriepraktik för ung-

domar och att stödja sociala företag. Kommunen är aktuell för området som arbetsgivare och 

som samverkanspartner till arbetsförmedlingen och andra organisationer. 

Socialpolitiken handlar om kunskapsutveckling, bemötande, handläggning av beslut och verk-

ställighet samt stöd till anhöriga och information och stöd till personer med olika former av 

funktionsnedsättning och psykisk sjukdom och hjälpmedel. Kommunerna har ansvar för del 

av utbildningspolitiken, där förskolan, särskola och vuxenutbildning ingår och handlar om 

undervisningen och övrigt stöd. Transportpolitiken lyfts som en demokratifråga i inriktnings-

målet. Detta då ett fungerande transportsystem är en förutsättning för att alla ska kunna ta sig 

                                                 
15 8 kap 2§ andra stycket och 12§ andra stycket PBL (2010:900). Tillämpningsföreskrifter BFS 2011:13. Regler om 
tillgänglighet har reglerats i bygglagen sedan 1966. (Sjöberg 2010). 
16 Myndigheten för handikappolitisk samordning.  
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till arbete och skola samt delta i samhällslivet på olika sätt. Inom området lyfts parkerings-

tillstånd, färdtjänst och kollektivtrafiken. IT-politiken är inriktad på e-tjänster och dess an-

vändbarhet och tillgänglighet för alla. I inriktningsmålet är uppdragen främst inriktade på post 

och telestyrelsen, men för kommunerna kan det vara aktuellt att anpassa sina webbsidor och 

annan digital kommunikation och webbutveckling. Enkelt avhjälpa hinder är ett tydligt 

exempel på vad som avses med ökad fysisk tillgänglighet, men även bostadsanpassningsbi-

drag ingår i målet. Rättsväsendet är främst inriktade mot de juridiska instanserna i samhället. 

Stöd till brottsoffer och att ge ökad kompetens inom området är aktuellt för verksamheter 

inom kommunen. Folkhälsopolitik i kommunerna kan handla om handlingsprogram för våld i 

nära relation även att detta inte specifikt omnämns i inriktningsmålet. Förebyggande, hälso-

främjande insatser och att utveckla föräldrastöd är ämnen som strategin kommer att följa upp. 

Till sist kultur, medier och idrott vilket för kommunerna exempelvis kan handla om till-

gängligheten vid olika arrangemang, aktiviteter och bidragsfördelning till föreningar. 

 

1.3.4 Delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande är två centrala begrepp i undersökningen som behöver förtydligas. 

Hur kan delaktighet och inflytande beskrivas? Delaktighet och inflytande kan skildras på 

olika sätt, beroende på vilket perspektiv och utifrån vilken samhällsnivå beskrivningen sker 

från.  

Enligt Ne:s sida på internet används ordet delaktighet ”med tonvikt på känsla av att vara till 

nytta, ha medinflytande” (Nationalencyklopedin 2013a) och om inflytande sägs ”möjlighet att 

påverka viss utveckling” (Nationalencyklopedin 2013b). En grundläggande definition skapar 

ett utgångsläge av begreppen delaktighet och inflytande för ett vidare resonemang kring hur 

begreppen relateras i forskning och i verksamheter. Återkommer även till begreppen i nästa 

avsnitt om tidigare forskning och då främst i de nationella undersökningarna. Jag tar här upp 

tre olika nivåer för att så avsluta med ett resonemang kopplat till makt. 

 

På en övergripande nivå tillfrågas handikapporganisationerna nationellt som organisation och 

är remissinstanser i olika utredningar och dylikt. På denna nivå aktualiseras begreppen del-

aktighet och inflytande i resonemang som medborgaranda, då demokratiska värden behöver 

underhållas för att leva vidare (SOU 2000:1). Erik Amnå (2008) knyter ihop medborgaren i 

samhället med engagemang och deltagande och menar att ”vara engagerad i det som händer i 

samhället är att ta sitt ansvar för det gemensamma” (Amnå 2008, s 14). Du kan beordras att 

delta, men ditt inre engagemang styr du mer själv över (Amnå 2008). Engagemang är en per-
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sonlig del och inte kopplad till om du representerar en organisation även om engagemanget 

kan verka och manifesteras olika beroende på var du deltar i och utifrån vilken roll. I demo-

kratiutredningen SOU 2000:1 argumenteras det för en deliberativ deltagardemokrati. Evert 

Vedung och Magnus Dahlberg (2013) har förenklat beskrivit deliberativ deltagardemokrati 

som innebörden av öppna diskussioner som leder till samförstånd för kollektivet och som kan 

komplettera den representativa demokratin. Andra menar att inflytandet har gått från formella 

strategier utifrån ett kollektivt handlande till informella strategier där inflytandet sker på ett 

individuellt plan i högre utsträckning (Barron, Michailakis & Söder 2000).  

På en lokal nivå finns de kommunala handikappråden och där bjuds eller väljs lokala rep-

resentanter in som ledamöter. Representanter kan även bjudas in till enskilda verksamheter, 

men oftast är det brukare av verksamhetens tjänster som deltar. 

På den individuella nivån är det den enskilde själv som är delaktig i förhållande till sin ålder 

och sina möjligheter. Inflytande kan avse att påverka den insatsen som brukaren själv erhåller 

eller den verksamhet som brukaren är delaktig i.  

 

Jag nämnde tidigare medborgarskap och engagemang kopplat med delaktighet och för här ett 

avslutande resonemang om makt, då delaktighet är en förutsättningen för att nå inflytande. 

Magnus Karlsson och Martin Börjeson (2011) menar att begreppet inflytande är diffust och 

det vore tydligare att använda maktbegrepp. Denna inställning stärks av socialstyrelsen (2013) 

som menar att tydlighet behövs kring mandat och roll för de olika nivåerna från individuell 

till nationell nivå. Robert R A Dahl (1999) konstaterade att begrepp som makt och påverkan 

bara kan beskrivas kvalitativt i förhållande till något och inte mätas i kvantitativa mått. På en 

individuell nivå kan maktbegreppet förekomma tillsammans med begreppet empowerment 

och då beskrivs makt positivt laddat (Payne 2008). Att ta makt över sin situation är en central 

del i empowerment. Däremot är det ingen självklarhet för alla och det var därför som det 

inom ramen för NSPH framställdes tidigare nämnt utbildningsmaterial.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Forskning om funktionsnedsättning finns inom flera områden som exempelvis funktionsned-

sättningen i sig eller i förhållande till omgivningen. De sökvägar som jag använt har varit via 

sökmotorer som google och swedpub och via Lunds universitets databas samt sökt vidare via 

referenslistor på aktuell litteratur. Handisam har genom förordning 2001:526 ett särskilt 
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ansvar att följa upp funktionshinderpolitiken
17

. Enligt ett pressmeddelande från Handisam 

2013-06-26 uppfyller endast 12 av 289 statliga myndigheter de grundläggande kriterierna för 

tillgänglighet (Handisam 2013). Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har 

ett forskningsprogram sedan 2001 om funktionshinder. Fas fick 2011 enligt ett 

regeringsbeslut i uppdrag av socialdepartementet att göra en översiktlig kartläggning om den 

svenska forskningen om funktionsnedsättning
18

 (Rönnberg et al. 2012). Jerker Rönnberg et al. 

(2012) tar i kartläggningen upp vikten av brukarmedverkan i forskningen. Några av de 

forskningsområden som betonas i rapporten är yngre och äldre personer med 

funktionsnedsättning samt samhällsvetenskaplig forskning. ”Generellt sett är samhällsinriktad 

forskning ett bristområde och det gäller även fältet disability studies, forskning om 

socioekonomiska villkor och effekter av olika former inom handikappområdet samt forskning 

om omsorg, bemötande och delaktighet” (Rönnberg et al. 2012, s. 38).  

 

Vid beaktande av internationell forskning kan bekymmer uppstå när undersökningsresultat 

tolkas från andra länder genom att samhällsuppbyggnaden och den demokratiska ordningen 

ser olika ut mellan länderna. Vid genomförande av interventioner finns det områden som får 

exempelvis kulturell och organisatorisk kritik, eftersom interventioner behöver anpassas 

mellan länder avseende språk och kultur vilket kan påverka hur vi tolkar resultat (Axford & 

Morpeth 2013). Elisabeth Smith et al. (2008) resonerar liknande utifrån att brukarmedverkan 

inte är specifikt för Storbritannien, men att det politiska systemet likväl som hälsosystemet är 

olika konstruerat och därmed har annan innebörd internationellt. Återkommer kring att det 

emellertid finns gemensamma faktorer, som förekommer både i svensk och internationell 

forskning kring förutsättningar för brukarmedverkan i forskning och i verksamheter.  

 

Mitt urval av undersökningar 

Först omnämns de svenska undersökningarna och därefter de nationella för att så redovisas 

tematiskt.  

Jag har valt fyra undersökningar som primärt undersökt vad som händer på de kommunala 

handikappråden varav den första undersökningen gjordes för tjugo år sedan och det har sedan 

dess skett en samhällsutveckling, men urvalet undersökningar som primärt undersöker 

handikappråd i svensk kontext är begränsade. Den första undersökningen är Gunilla 

Carstensen (1993) som på uppdrag av Statens handikappråd (SHR) genomförde en 

                                                 
17 Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. 
18 Regeringsbeslut 2011-02-10/S2011/1516/FST 
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uppföljning av samma 22 handikappråd, som med någon avvikelse, ingick i den tidigare 

undersökningen från 1976 (Carstensen 1993). Den andra undersökningen avser en kvalitativ 

studie gjord i Kronoberg där institutet för lokal och regional demokrati ställde sig frågan om 

Handikappråd – en chans att påverka eller ett spel för gallerierna? (ID 2007). Den tredje 

undersökningen är en undersökning av Barnombudsmannen (2008) som följer upp i vilken 

utsträckning barns rätt tillvaratas på handikappråden. I resultatsammanställningen framgår att 

av de 286 inkomna svaren hade 15 kommuner inte något handikappråd. Den fjärde 

undersökningen är en kartläggning av brukarråden i Skånes kommuner som genomfördes 

2010 och som undersöker handikapprådens förutsättningar och innehåll (Johansson et al. 

2011). Därutöver har jag valt Helene Hillborg och David Rosenberg (2012) rapport Ett 

förtroendeuppdrag… eftersom den beskriver hinder och framgångsfaktorer avseende brukares 

inflytande på kollektiv nivå inom missbruk- och beroendevården. Den sista svenska 

undersökningen jag valt att ta med utgörs av ett kapitel i SOU 2010:70 och är en kartläggning 

om hur 16 kommuner arbetar med att förverkliga de mänskliga rättigheterna på kommunal 

nivå (Spång 2010).  

 

Det finns en mängd nationella undersökningar som handlar om brukarmedverkan. Jag har valt 

undersökningar som ger exempel på faktorer kring delaktighet och inflytande för brukare och/ 

eller representanter. Därutöver har jag valt undersökningar som involverat brukaren i forsk-

ningen. De undersökningar som slutligen kom med i detta avsnitt är en brittisk forsknings-

översikt av Colin Barnes och Geof Mercer (2003) om brukarmedverkan. Där de diskuterar 

den ökade brukarmedverkan och dess inverkan på de politiska resultaten (Barnes & Mercer 

2003). Miriam R. Jacobson, Tarek Azzam och Jeanette G. Baez (2013) publicerade en 

artikelgenomgång av de senaste 10 årens utvärderingar av program för personer med 

funktionsnedsättning. Därutöver finns en fallstudie av Shari McDaid (2009) genomförd i form 

av aktionsforskning samt Rosemay Barben et al. (2011) undersökning om brukarmedverkan i 

forskning. 

 

Handikapprådens struktur och förutsättningar för deltagande 

Vem är ordförande, vem får arvode, när är det möte och så vidare är frågor som ställs för att 

undersöka handikapprådens struktur och vilka förutsättningar som föreligger för 

handikapporganisationernas representanter att medverka på handikappråden.  

Av de undersökningar jag valt är det främst Gunilla Carstensen (1993) och Håkan Johansson 

et al. (2011) som undersökt vilka förutsättningar och villkor som tillämpas på handikappråd. 
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Gunilla Carstensens (1993) syfte var att undersöka förändringar och effekterna av 

decentralisering utifrån möjligheten till inflytande och fann att handikappråden i stort sett var 

oförändrade sedan 1976. Medan Håkan Johansson et al. (2011) syftade till att kartlägga 

förekomsten av brukarråd och analysera vilka likheter och skillnader det fanns mellan olika 

organisationers representanters tillgång till deltagande via brukarråd. Och för att undersöka 

detta kartlades brukarrådens struktur och representanternas förutsättningar för deltagande. 

Forskarna fann inga direkta samband mellan kommunstorlek, politiskt styre och vilka 

förutsättningar brukarråden hade (Johansson et al. 2011). Undersökningsresultaten från 

Gunilla Carstensen (1993) och Håkan Johansson et al. (2011) återkommer mer detaljerat i 

analysen. Båda undersökningarna fann att handikappråden var formaliserade och till största 

delen samrådsorgan utan beslutanderätt, vilket även framkommer i ID (2007). Att det behövs 

resurser till arvode eller anställningar samt att ge utbildning i arbets- och beslutsprocesser 

benämner även Helene Hillborg och David Rosenberg (2012) som framgångsfaktorer för 

delaktighet. 

Det är av vikt vilka förutsättningar som gäller utanför handikapprådet och som kan bidra till 

att öka betydelse för förutsättningarna och deltagandet på handikappråden. Mikael Spång
19

 

(2010) rekommenderar i SOU 2010:70 ”att mänskliga rättigheter förankras tydligt i över-

gripande styrdokument och budget, […] att kunskapsproblem uppmärksammans, särskilt 

rörande användningen av mänskliga rättigheter för att reflektera över den egna verksamheten 

på ett konkret plan” (Spång 2010, s. 40). Undersökningen sammanfattas med att politisk vilja 

och resurser är de mindre problemen och att kunskapsbrist och organisatoriska problem är de 

som blir tydliga att dessa problem finns (Spång 2010). 

 

Vem är inkluderad och vad påverkas? 

Barnombudsmannen (2008) undersökte sambandet mellan vilka organisationen som finns rep-

resenterade på handikappråden och förekomsten av frågor med barnperspektiv. Första under-

sökningen genomfördes 2004 och vid uppföljningen 2008 fann barnombudsmannen att barn-

perspektivet togs upp i mindre omfattning 2008 än vad det förekommit 2004. Barnombuds-

mannen fann dock att när det fanns representanter från barnorganisationer med på handikapp-

rådet så ökade sannolikheten för förekomsten av barnfrågor. Därutöver fann Barnombuds-

mannen att fritid- och kulturfrågor avseende barn och unga med funktionsnedsättning ökat 

sedan första undersökningen 2004 (BO 2008). 

                                                 
19 Mikael Spång, docent i statsvetenskap, Malmö högskola 
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I undersökningen om brukarråd i Skånes kommuner fann Håkan Johansson et al. (2011) att de 

handikappråd som även inkluderade frågor om psykiska funktionshinder var något mer åter-

hållsamma med den ekonomiska ersättningen än övriga handikappråd. Vidare fann forskarna 

att när väl en handikapporganisation blivit invald på handikapprådet så är representationen 

kvar i högre utsträckning.  

 

Beslutsprocess och arbetsform 

Ett sätt att öka delaktigheten är genom att låta brukarna komma in tidigt i ärenden samt an-

passa arbetsformer så att alla kan vara med (Hillborg & Rosenberg 2012). Att komma in i ett 

tidigt skede av beslutsprocessen kan leda till ett ökat engagemang och bättre kvalitet, var även 

ett av resultaten som Rosemay Barben et al. (2011) rapporterade om. Vidare fann forskarna 

fyra centrala huvudteman varav förtroende och engagemang samt ömsesidigt lärande var ett 

par tema. En av slutsatserna forskarna drog var att regelbundna möten med brukarna för 

gemensam reflektion var att föredra framför tillfälliga möten (Barben et al. 2011).  

 

Deltagande på riktigt 

Det krävs mer än arena för deltagande påvisas av Shari McDaid (2009) som genomförde en 

fallstudie på Irland inom den psykiatriska vården. I undersökningen som bygger på 20 inter-

vjuer framkom att det krävs både fysiska och psykiska resurser hos brukarna samt tid och 

ekonomiska resurser för ett deltagande i rådgivande kommittéer. Shari McDaid (2009) tar 

även upp att det krävs att ojämlikheter synliggörs för att deltagandet i sig inte ska leda till att 

förstärka skillnader mellan brukarna och de professionella. 

Att deltagardemokrati sker på riktigt och inte blir en fasad för påverkan tog Mikael Spång 

(2010) upp i samband med diskussionen kring rättighetsperspektivet i sin rapport. Liknande 

slutsats drogs i en brittisk forskningsöversikt av Colin Barnes och Geof Mercer (2003) om 

brukarmedverkan. Där diskuteras den ökade brukarmedverkan och dess inverkan på de 

politiska resultaten. Forskarna uppmärksammar att syftet med samråd bör vara tydligt och 

borde utforskas mer. Om delaktighet inte leder till påverkan av ärenden så finns risken att de 

inbjudna brukarna/representanterna tröttnar på att delta (Barnes & Mercer 2003). Vikten av att 

föra en dialog kring vad som förväntas av olika deltagare och vilka förväntningar som kan 

finnas på resultatet är viktigt både i forskning och i verksamheter. Miriam R. Jacobson et al. 

(2013) för ett resonemang om vikten av delaktighet i forskning och att inkluderingen och 

förutsättningar skiljer sig åt mellan personer som har utvecklingsmässiga, psykiska eller andra 

former av funktionshinder. Forskarna pekar på risken med delaktighet genom att orealistiska 
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förväntningar kan skapas och då är inte delaktigheten enbart till nytta längre. Därför bör med-

vetenheten om skillnaden i maktaspekter finnas med och att personer inkluderas tidigt samt 

hålls informerade hela tiden. Fördelningen av tid och resurser så att alla som är tänkta att vara 

inkluderade kan vara delaktiga på sina villkor bör genomsyra planeringen och upplägget av 

utvärderingen. Det är viktigt att vara tydlig med i vilket skede och hur brukarnas delaktighet 

ska vara utformat för att skapa bra förutsättningar för engagemang och att nå utökade fördelar 

(Jacobson et al. 2013). ID 2007 undersökte villkoren för deltagande i politiken genom handi-

kappråden för personer med funktionsnedsättning. Deras rapport konkluderas med att det 

behövs ett reglemente och ett permanent deltagande i råden med rutiner för frågor och 

synpunkter och uppföljning samt en större mångfald på ledamöterna och en fungerande 

hemsida (ID 2007).  

 

Det blir tydligt att olika faktorer förutsätter varandra för att tillsammans öka möjligheterna för 

att få medverka och kunna vara delaktig och få inflytande. Det finns gemensamma faktorer i 

undersökningarna som jag valt att redovisa, såsom maktaspekter och att synliggöra ojäm-

likhet. Andra faktorer är tid, resurser, tydlighet och att möten ska bygga på respekt och ömse-

sidighet för att skapa möjligheter för delaktighet och reellt inflytande. Min undersökning kan 

bidra med att öka kunskapen om vilka förutsättningar för inflytande och delaktighet 

handikapporganisationernas representanter har på handikappråden i Blekinge och över vilka 

ärenden. 
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2 Teoretiska perspektiv 

Undersökningen bygger på empiriskt insamlat material och för att analysera resultatet i den 

avslutande diskussionen avser jag att använda ett teoretiskt ramverk. Vid val av teori har jag 

utgått från min syn på hur den sociala tillvaron formas, som närmast har en tillhörighet inom 

socialkonstruktivismen.  

Demokratiteorier och makt är nära förknippade med varandra och med delaktighet och in-

flytande och skulle för undersökningens syfte kunna anses som ett lämpligt val. Handikapp-

råden anses vara en demokratistärkande åtgärd och en del av den kommunala organisationen. 

Jag vill dock belysa hur handikappråden hanteras i den kommunala organisationen och har 

därför valt institutionell organisationsteori, som också har sin grund i socialkonstruktivismen. 

I institutionell teori finns begrepp som möjliggör att analysera hur kommunerna hanterar de 

ibland motstridiga krav som hanteras i och kring handikappråden. För att belysa maktfaktorer 

hade jag kunnat komplettera institutionell teori med Michel Foucaults maktresonemang. Detta 

då Michel Foucault (1975/2003) i sina undersökningar på bland annat fängelse funnit att 

maktförhållanden vidmakthålls genom tillrättavisningar trots att institutionen annars säger sig 

arbeta för bättre villkor. Jag har istället valt Sherry R. Arnstein (1969) a ’ladder’ of citizen 

participation som utgångspunkt, eftersom stegen handlar om maktstrukturer i samhället och 

på ett illustrativt sätt visar skillnader för medborgarinflytande. SKL (2009) har också lanserat 

en delaktighetstrappa utifrån Sherry R. Arnstein (1969) stege till kommunerna. 

Avslutningsvis tar jag upp en teori från Tom Nilsson (2005) avhandling där han illustrerar 

deltagandeprocessen, då deltagande inte alltid ses som maktkamp. 

 

2.1 Institutionell teori  

Institutionell teori har utvecklats inom flera discipliner såsom nationalekonomi, sociologi och 

statsvetenskap (Eriksson-Zetterqvist 2009). Det som skiljer institutionell teori från tidigare 

organisationsteorier är att organisationer ses som öppna system och att de påverkas av om-

givningen (Ineland 2006). Björn Blom och Ove Grape (2006) beskriver hur synen på orga-

nisationer i organisationsforskningen har utvecklats från slutna rationella system fram till 

dagens syn på organisationer som öppna naturliga system. Vilket bland annat inneburit att 

institutionell teori har gått från att se på organisationer till att se på organisering, dvs från 

struktur till process (Blom & Grape 2006).  
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Jag tar avstamp i artikeln av John W. Meyer och Brian Rowan (1977) Institutionalized 

Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. Ulla Eriksson-Zetterquist (2009) 

kallar artikeln för banbrytande och att artikeln
20

 anses vara en av två centrala artiklar för ut-

vecklingen av nyinstitutionell teori. John W. Meyer och Brian Rowan (1977) menar i sin 

artikel att den sociala processen är delar av den formella strukturen, institutionen. Orga-

nisationen bygger upp myter och frikopplar den pågående verksamheten från den formella 

strukturen. De förklarar att tidigare forskning visat på ett gap mellan formell och informell 

struktur i organisationer. Frikopplingen innebär att organisationer lättare kan införliva nya 

metoder. Oavsett hur de sedan hanterar de nya metoderna i organisationen så hjälper det orga-

nisationen att få legitimitet. Detta i sin tur underlättar för organisationen att överleva. John W. 

Meyer och Brian Rowan (1977) beskriver vidare hur organisationen genom att bygga upp en 

lojalitet med chefen eller varumärket får sina deltagare att handla i god tro. Deltagarna upp-

rätthåller både myten utåt och samtidigt hanterar verksamheten back-stage (Meyer & Rowan 

1977). 

Det finns flera centrala begrepp i institutionell teori. För att kunna göra begrepp användbara 

kommer jag att förklara de begrepp som kommer att användas i analysen. Ett grundläggande 

begrepp som behöver begreppsliggöras är institution. De begrepp som kommer att användas i 

uppsatsen är legitimitet och lös koppling. Dessa begrepp tangerar och kompletterar varandra. 

 

Institution 

I artikeln av John W. Meyer och Brian Rowan (1977) beskrivs institutioner som skapade av 

sociala processer. I enlighet med Roland L. Jepperson (1991) kan en institution vara en 

formell organisation, en regim eller kultur (Eriksson-Zetterqvist 2009). Sören Barlebo 

Wenneberg
21

 (2000) beskrivning av Peter Berger och Thomas Luckmann
22

 skapande av in-

stitutioner börjar med processen att vi människor skapar vanor, som bildar mönster och sprids 

vidare till andra personer i samhället och därmed skapas institutioner. Här tydliggörs att in-

stitutionell teori har sin grund i socialkonstruktivism. Hur institutioner bildar fält och hur 

socialiseringen kan skapa isomorfism (DiMaggio & Walter W. 1983) vidareutvecklar jag inte. 

 

 

                                                 
20 Tillsammans med artikel The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 
Organizational Fields av Paul J. DiMaggios och Walter W. Powells 1983 anses de vara två centrala verk för 
nyinstitutionell teori (Eriksson-Zetterqvist 2009). 
21 Sören Barlebo Wenneberg är forskare vid Institut för Ledelse, politik och filosofi, verksam i Köpenhamn. 
22 Ursprunglig hänvisning till; The Social Construction of Reality, Doubleday ( Berger & Luckmann 1966). 
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Legitimitet 

I princip innebär legitimitet att göra det som behövs för att andra ska acceptera det som verk-

samheten står för (Alvesson 2011). Organisationerna får legitimitet i omgivningen genom att 

anta olika former av planer och policydokument som överensstämmer med andra legitima 

källor. Att få legitimitet innebär att organisationen uppnår ett visst mått av tillfredställelse och 

är inte något som organisationen konkurrerar om enligt institutionell teori, eftersom organisa-

tionen anpassar sig till de rådande normerna i förhållande till omgivningen (Eriksson-

Zetterqvist 2009). För att upprätthålla sin legitimitet måste organisationen anpassa sig för att 

möta de förändringar som sker i omgivningen (ibid). Till skillnad mot om organisationen an-

vänder resurser till att skaffa sig ett visst rykte eller status för att det ska se bra ut (Alvesson 

2011). Då försöker organisationen visa upp ett bra resultat till skillnad från tillfredsställelse, 

som mer handlar om att organisationen inte ska ådra sig en negativ syn eller bekymmer 

(Eriksson-Zetterqvist 2009). En fråga blir vilka komponenter ger handikappråd legitimitet?  

 

Lös koppling 

En lös koppling kan beskrivas som en åtskillnad mellan organisationens formella struktur och 

informella, vad man faktiskt gör. Mats Alvesson
23

 (2011) kallar skillnaden för skyltfönster-

arrangemang, vilket beskriver diskrepansen mellan vad som visas utåt och vad som görs i 

praktiken. Att skilja på prat, beslut och handling i organisationer och politiska sammanhang 

har Nils Brunsson (1990)
24

 kallat för en form av hyckleri. Nils Brunsson (1990) menar att det 

är en förutsättning för organisationer att överleva, eftersom det troligen skulle bli kaos om alla 

regler följdes till fullo. Dessutom finns det motstridiga krav som behöver hanteras och 

samtidigt hålla konfliktnivån nere. En form av hyckleri betecknar Nils Brunsson (1990) som 

dubbelmoral och exemplifierar med att samråd görs med anställda innan beslut, men att detta 

inte innebär inflytande. Att löskoppla del av verksamheten kan vara ett sätt för organisa-

tionen att hantera konflikter. Ett exempel är ambitiösa mål i jämställdhetsplaner, som skulle 

bli allt för orimliga eller kostsamma att genomföra för verksamheten (Eriksson-Zetterqvist 

2009). Ur flera aspekter kan det vara av godo för organisationer att löskoppla vissa strukturer. 

Det kan vara för att öka överlevnaden, göra organisationen mer effektiv eller ett sätt att 

hantera konflikter och öka säkerheten eller ge en större anpassning mot förändringar i om-

givningen (Eriksson-Zetterqvist 2009). Ett par frågor att reflektera över är hur hanteras 

                                                 
23 Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. 
24 Nils Brunsson är professor och organisationsforskare, verksam vid Uppsala universitet, företagsekonomiska 
institutionen. 



   
 

23 
 

handikappråden i den kommunala organisationen? Och hur vidmakthålls handikapprådens 

legitimitet?  

 

2.2 A ’ladder’ of citizen participation  

Förhållningssätt och värdegrund är två viktiga aspekter på hur det demokratiska samtalet förs 

(Denvall 2011). Vilka avsikter den part som har makt över agendan har, avgör hur reell på-

verkan den andra parten kan få över beslutsprocessen. Vid analysen om den demokratiska 

processen i handikappråden kan ett analysverktyg om delaktighet vara till hjälp. Enligt Colin 

Barnes och Geof Mercer
25

 (2003) är Sherry R. Arnstein (1969) a ’ladder’ of citizen 

participation ett etablerat sätt att bedöma deltagares medverkan i processer. Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har utvecklat och lanserat en delaktighetstrappa
26

 utifrån 

Sherry R. Arnsteins (1969) steg till kommunerna, för att använda som jämförelsematerial vid 

utvecklingen av det demokratiska arbetet (SKL 2009).  

 

A ’ladder’ of citizen participation och delaktighetstrappa 

Inflytande

Medbeslutande

Delaktighetstrappa, SKL

Dialog

Konsultation

Information

Figur 1
27 

                                                 
25 Colin Barnes, professor of Disability studies, university of Leeds and Geof Mercer is a former Reader in the 
School of Sociology and Social Policy at the university of Leeds. 
26 Återfinns i den andra skriften i en serie från projekt Medborgardialog, 11 tankar om medborgardialog i styrning (SKL 
2009). 
27 Respektive illustrationer är sammansatta av mig till en figur. 

Eight rungs on the ladder of citizen participation, 

enligt Arnstein (1969). 
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Sherry R. Arnstein konstituerade stegen i 1960-talets Amerika och den handlar om maktför-

delningen när beslut fattas. Stegen visar på ett förenklat sätt den grundläggande skillnaden 

mellan de som har och inte har makt. I verkligheten finns kanske 150 olika skillnader mellan 

grupperna (Arnstein 1969). Under de två första stegen finns makten hos initiativtagaren och är 

benämnda som manipulation och terapi. I de efterföljande sex stegen kan sedan inflytandet 

och graden av beslutsfattande öka. I steg 3-5, betecknat tokenism som avser en form av sym-

boliskt medinflytande, så återfinns makten hos initiativtagaren. Exempelvis kan konsultation 

bli symboliskt om en grupp med personer tillfrågas om ett erbjudande och när de svarar inte 

får kunskap om vad ett alternativ skulle kunna innebära. Det är först i sjätte steget, partner-

skap, som graden av medbestämmande börjar. Det sjunde steget, delegerad makt, avses för-

handlingar mellan medborgarna och de ansvariga. Där makt och i vissa fall resurser delegeras 

och regleras genom avtal och med överenskommelser. Slutligen kommer steget med med-

borgarkontroll, som är sista steget i Sherry R. Arnsteins stege. Fast även i sista steget kan 

makten visa sig vara chimär om inte tillräckliga resurser följer med överlämnandet av 

verksamhet (Arnstein 1969). 

 

SKL:s (2009) delaktighetstrappa börjar med steget information som inte avser dialog utan att 

medborgare har rätt till information om beslut. Makten finns således hos initiativtagaren. I 

nästa steg utgår tanken från att förslag. Enligt konsultationen är förslagen bearbetade och för-

ankrade inom exempelvis kommunen först. Därefter får medborgarna möjlighet att välja ett 

av förslagen. I steget dialog ges människor utrymme att diskutera och debattera frågor. Nästa 

steg innebär däremot inflytande och delaktighet under hela berednings- och beslutsprocessen. 

Sista steg är medbeslutande och innebär att en enskild person väljs till en nämnd eller styrelse, 

som i sin tur har fått ansvar delegerat av den representativt valda församlingen (SKL 2009). 

 

2.3 Illustration av deltagandeprocessen på lokal nivå 

Det finns kritik av Sherry R Arnstein (1969) stege just för att modellen inte tar hänsyn till att 

engagemang tar sig olika uttryck vid olika frågor och tidpunkter likväl som att deltagande inte 

alltid är relaterat till en kamp om makt utan ansvar blir en del av själva deltagandeprocessen 

(Collins & Ison 2009). Jag kommer därför att i analysen utgå från en illustration ur Tom 

Nilsson (2005) avhandling Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, 

komplexitet och konsekvenser där han har undersökt det politiska deltagandets effekter på 

lokal nivå i Sverige.  
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Tom Nilsson (2005) resonerar om vilka frågor som fungerar i olika deltagarformer. ”Följande 

hypotes ter sig rimlig: om medborgarnas inflytande är indirekt och diffust kan fler deltagare 

och ämnesområden inkluderas och, vice versa, om medborgarnas inflytande är direkt och 

bindande begränsas antalet deltagare och/eller antalet sakområden” (Nilsson 2005, s. 51). 

 

 

Figur 2 

Tom Nilsson (2005) illustrerar förhållandet genom en figur, där omfång handlar om antalet 

deltagare och/eller antal ämnen i förhållande till inflytande. Och ger exempel på att folkom-

röstning användes när Sverige skulle fatta beslut om anslutning till europeiska valutaunionen, 

vilket var en sakfråga där alla röstberättigade medborgarna, vilket är ett stort omfång, gavs ett 

stort inflytande (ibid). 
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3 Metod 

Undersökningens syfte och frågeställningar har styrt mitt val av metod. För att svara på vilka 

förutsättningar och strukturer som handikappråden och ledamöterna har valde jag en semi-

strukturerad intervjuform som metod att intervjua respektive ordförande i handikapprådet 

med, vilket också gav tillfälle att berätta om undersökningen och väcka intresse för dess inne-

håll samt fråga om att få besöka handikapprådets sammanträde. Handikapprådens process och 

innehåll undersöktes genom dokumentgenomgång av protokoll och genom en enkät till 

ledamöterna. I enkäten gav ledamöterna även sin syn på handikapprådens funktion och på sin 

medverkan i handikapprådet. Då undersökningen har ett främjande formativt syfte (Vedung 

2009) valde jag att erbjuda representanterna för handikapporganisationerna att arrangera en 

workshop, Open Space, för erfarenhetsutbyte samt ge återkoppling till handikappråden genom 

min medverkan på deras sammanträde. I besvarandet av frågeställningarna triangulerar 

metoderna varandra vilket ökar undersökningens validitet (Yin 2013). För en ökad 

replikerbarhet redovisas tillvägagångssättet för varje metod. De etiska överväganden som görs 

i samband med de olika metoderna framgår under redogörelsen av respektive metod och 

utförligare sist i kapitlet. Genomförandet redovisas i den ordning som resultatet sedan 

kommer att återspeglas i, med intervju först och därefter dokumentgenomgång, 

enkätundersökning, Open Space, för att så avslutas med återkopplingen till handikappråden. 

 

3.1 Intervju 

För att åstadkomma lyckade intervjuer nämner Tim May (2001) tre villkor som ska vara 

uppfyllda
28

. Det är tillgänglighet, kognition och motivation. Villkoren handlar om att 

intervjupersonen ska kunna svara på frågorna och förstår vad som krävs för intervjun samt 

intervjuaren kompetens att genomföra intervjun med ett bra bemötande (May 2001). 

Handikapp-rådens ordförande blev först informerade och tillfrågade om intervjun. 

Intervjuguiden sändes med ett informationsbrev
29

 via e-post till respektive ordföranden och 

därefter bestämdes tid för telefonintervju. Fyra intervjuer skedde i oktober/november 2012 

och den femte och sista intervjun genomfördes i april 2013. Intervjuformen var 

semistrukturerad och utgick från intervjuguiden som användes i intervjuerna om Skånes 

brukarråd (Johansson et al. 2011). Återanvändningen av intervjuguiden kunde ske då den 

motsvarade de delar av undersökningens frågeställningar som söktes avseende rådens 

                                                 
28 Villkoren skapades av Claus Moser och Graham Kalton 1983. 
29 Se bilaga 4 
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förutsättningar, struktur och medverkandevillkor. Under genomförandet av telefon-

intervjuerna antecknades svaren manuellt och återupprepades delvis i sammanfattningar. 

Därefter renskrevs svaren i förhållande till respektive fråga i intervjuguiden, och har delvis 

återkopplats efteråt i samband med redovisningar på några handikappråd. 

 

3.2 Dokumentgenomgång 

Protokollen är hämtade för perioden juni 2009 till juli 2012 med undantag för Karlshamn som 

har lämnat minnesanteckningar från 2012. Därutöver utgör rådens reglementen inklusive 

material från kommunens hemsida ett informativt komplement för att förstå rådens utgångs-

punkt och sammanhang. Protokoll från Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg går att finna via 

deras hemsidor medan Karlshamn och Olofström rekvirerades via rådets sekreterare. Då 

Karlshamn har bytt sekreterare ett par gånger under perioden, och deras minnesanteckningar 

inte är diarieförda protokoll, så kunde 2009 och 2010 års anteckningar inte distribueras av 

sekreteraren.  

 

För att kategorisera upp innehållet i protokollen skapade jag en granskningsmall. Mallen be-

stod av tre delar; aktör, agerande och ämnesområde. Aktörsdelen bestod av frågor om vem 

som initierar ärenden och hur dessa följdes upp. Agerande handlade om var ärendet var i den 

politiska processen
30

 och när ärendet behandlades i rådet. I mallens sista del sorterades 

frågorna in utifrån de ämnesområden, som inriktningsmålen avser i regeringens funktions-

hindersstrategi 2011-2016
31

. Därutöver antecknades om det framkom något speciellt. Gransk-

ningen av protokollen har skett genom en stegvis bearbetning. Jag började med en genom-

läsning av protokollen som följdes av en ny genomgång då anteckningar fördes utifrån 

granskningsmallen. Dessa anteckningar har sedan sammanfattats kommunvis för att därefter 

redovisas resultatet utifrån dessa tre teman. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att kritiskt 

granska och kategorisera innehållet i protokollen och på så sätt bildat begrepp. 

 

3.3 Enkätundersökning 

Målgrupp för enkäten blev efter ett urvalsförfarande, som jag återkommer till, de ordinarie 

ledamöterna på handikappråden samt de suppleanter som vanligtvis deltar på rådens möten. 

                                                 
30 ”Den politiska processen kan delas i följande fem faser: initiering, bredning, beslut, genomförande och 
utvärdering.” (Regeringens funktionshindersstrategi 2011-2016, s. 8-9). 
31 Områdena i funktionshindersstrategin avser arbetsmarknads-, utbildnings-, social-, folkhälsopolitiken, ökad fysisk 
tillgänglighet, transport-, IT-politiken, kultur och medier och idrott, rättsväsendet och Migrationsverket, 
konsumentpolitiken. 
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Inledningsvis avsågs de ordinarie politiskt förtroendevalda och representanterna från 

handikapporganisationerna samt eventuella tjänstmän från kommunens förvaltningar i rådet. 

Urvalet justerades i samband med enkätutskicket eftersom det framkom att alla som fått 

enkäten inte var ordinarie ledamöter. Några ledamöter hörde av sig och meddelade att de 

aldrig deltagit och en person hade inte tackat ja till att vara ledamot. I Ronneby kommun 

deltar både ordinarie och flertalet suppleanter från handikapporganisationerna på varje möte.  

I utskicket av enkäten fanns en kortfattad beskrivning om syftet med undersökningen och 

mina kontaktuppgifter. I det separat missivbrev
32

 framgick hur enkäten skulle hanteras, såsom 

anonymitet och redovisning. Vid konstruktionen av enkät har regeringens funktionshinders-

strategi 2011-2016 legat till grund för del av innehållet i enkäten. Till bakgrundsvariabler 

valdes kommuntillhörighet, representationskap och om ledamoten varit verksam i rådet mer 

eller mindre än två år. Varje klassifikation bör vara motiverad, så inte underlag genereras, 

som sedan inte blir användbart (Trost 2007). Därför valdes övriga personliga frågor bort som 

ålder, kön etcetera
33

. Ytterligare aspekter som bör beaktas är enkätens struktur, logik, språk 

och allmänna intryck (ibid). Samtliga svarsalternativ i enkäten bestod av en skala från hög till 

låg grad eller utsträckning och antog samma utformning samt var några av svarsalternativen 

öppna för kommentarer. Innan enkäten sändes ut till ledamöterna i råden så testades enkäten 

på några sinsemellan oberoende tjänstmän för att få in synpunkter både avseende innehåll och 

layout. Efter justering sändes enkäten tillsammans med missivbrev i ett kuvert tillsammans 

med svarskuvert hem till varje ledamots hemadress
34

. En påminnelse skickades ut efter ett par 

veckor innehållande en ny enkät och missivbrev. Det var 101 personer som fick möjlighet att 

besvara enkäten och av dessa har 19 personer avstått
35

. Underlaget som är med i 

redovisningen av enkätundersökningen är begränsad till 76 personer av de 82 som svarade. 

Motivet till detta urval är att det var endast i Karlshamn som tjänstmän svarat på enkäten. För 

att kunna lyfta fram olika kommuner respektive funktioner i redovisning av resultatet och 

samtidigt bevara anonymiteten så redovisas inte funktion per kommun. Svaren fördes in i 

statistikprogrammet SPSS och redovisas i uppsatsens resultatavsnitt genom figurer samt i 

löpande text. 

 

                                                 
32 Se bilaga 5 
33 Däremot har könsfördelningen redovisats utifrån målgruppens adressuppgifter från enkätutskicket. 
34 Med undantag för två ledamöter som fick enkäten via kommunens handikappsekreterare. 
35 Varav tio är politiskt förtroendevalda. 
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3.4 Open Space 

Att skapa en dag för erfarenhetsutbyte var ingen självklarhet. Inom deltagande forskning är 

det enligt Victoria Wibeck (2010) en vanlig metod för att bidra till lärande och skapa förut-

sättningar för nya nätverk. En del funderingar uppstod kring hur avsikten skulle uppfattas av 

representanterna liksom vilken dialogform som var lämplig. Därför rådfrågades handikapp-

organisationernas representanter i samband med återkopplingen på handikapprådet i Ronneby 

om de ansåg att en dag för erfarenhetsutbyte mellan representanter från de kommunala 

handikappråden i Blekinge skulle främja deras uppdrag. Vid en inbjudan till en workshop är 

det viktigt att de inbjudna förutom syftet får en tydlighet i vad dialogen ska leda till. Syftet 

beskrevs i inbjudan som att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och för att få en bättre bild av 

vilka frågor och ämnen som berör och engagerar. Förväntan att workshopen ska leda till 

förändring och ansvarstagande efteråt finns i sakens natur. Därför var det viktigt att tydliggöra 

att dokumentationen och ansvaret för hur representanterna vill använda erfarenheten framöver 

är deras eget. Utifrån avsikten att skapa en öppen dialogform där alla ska kunna delta på sina 

villkor föll valet på Open Space. Verner Denvall (2011) har skapat en översikt över mobil-

iserande arenor. Av de fyra metoderna som redovisas är Open Space den metod där ledarens 

roll anses passiv och metodens främsta syfte är dialog (Denvall 2011). För att ordförande 

samt rådens sekreterare i respektive kommun skulle få kännedom om workshopen fick de ett 

e-postmeddelande med inbjudan 2012-12-19. I brevet framgick det att inbjudan riktades till 

handikapporganisationernas representanter
36

.  

 

Open Space bygger på självorganiserade grupper där dialogpassen sker i parallella seminarier 

som deltagarna själva har skapat tema till. Harrison Owen (2008) tillskriver sig metodens 

ursprung. Under första timmen tillsammans byggs en tilltro och gemenskap upp i gruppen. 

Mötets tema grundas och strukturen samt förutsättningarna för dialogen förmedlas av 

mötesledare. Idén bygger på deltagarnas engagemang och att var och en bidrar med det den 

kan och vill. Dokumentationen från dialogpassen sätts upp på en nyhetsvägg. Avslutningen på 

ett Open Space kan se olika ut beroende på uppdragsgivaren och syftet. Vi valde att avsluta 

med en gemensam muntlig genomgång av dokumentationen där även förtydligande kunde ske 

av deltagarna. Därefter prioriterade varje deltagarna den eller de frågor som ansågs mest 

angelägna för dagen. Efteråt scannades dokumentationen från nyhetsväggen och det som 

                                                 
36 Jag och kollegan Carina Ström har genomgått utbildning i att leda Open Space samt praktiserat metoden tidigare. 
Kollegan Mari Söderström var under sin metodutbildning vid detta tillfälle. 
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skrivit på blädderblock överfördes till digitalt dokument. Materialet sändes sedan hem till 

varje deltagare på det sätt var och en önskat.  

 

3.5 Återkoppling till handikappråden 

Återkopplingen till handikappråden har skett på deras ordinarie möte efter överenskommelse 

med respektive ordförande. Jag har under mötet informerat ledamöterna om undersökningen 

och de resultat som framkommit. I dialog med ledamöterna har förtydligande av resultatet 

skett och eventuella felaktigheter har justerats. Att återkoppla till handikappråden är ett sätt att 

öka valideringen av undersökningen (Yin 2013). Jag har återkopplat till Rådet för 

funktionshinder i Ronneby i december 2012, till Borådet i Karlshamn i mars 2013 och till 

handikapprådets arbetsutskott i Karlskrona i april 2013. I Olofström ställdes mötet in och ny 

överenskommelse om tidpunkt är för närvarande inte fastställd. Återkopplingen till Rådet för 

funktionsnedsättning i Sölvesborg är planerad till september 2013 och återbesök under hösten 

2013 är inbokade till Karlshamn och Karlskrona. Då återkopplingen till respektive handikapp-

råd har skett vid olika tidpunkter har det inneburit att informationen utvecklats över tid och 

därför har det varit olika information som förmedlats till handikappråden.  

 

3.5.1 Kan undersökningen anses tangera praktikforskning? 

Vid återkopplingarna till råden så har ledamöterna reflekterat över den information som åter-

kopplas och diskuterat hur de framgent kan utveckla handikapprådets roll. Genom att 

medverka på handikapprådens sammanträden gynnas ett lärande utifrån undersökningen. Kan 

det främjande förhållningssättet betecknas som praktikforskning? Ilse Julkunen (2011) 

beskriver kännetecknen på deltagande forskning som att forskaren beskriver praxis 

tillsammans med praktiken och att de kontinuerligt utvärderar och reflekterar över de rådande 

föreställningar som finns. ”The aim in practice research is to create a reflective relationship 

between practices in defferent context and the prevailing conceptions and theories in the 

social sciences.” (Julkunen 2011, s. 61). Undersökningen kan inte sägas ha genomförts helt i 

enlighet med de kännetecken som Ilse Julkunen betecknar som deltagande forskning, då jag 

använt deskriptiva utgångspunkter och representanterna har inte deltagit i forskningens alla 

skeenden. Harald Swedner (1983) delade in forskning i två huvudperspektiv där forskaren har 

ett åskådarperspektiv eller ett aktörsperspektiv. Aktörstänkandet ansågs inte accepterat av 

forskare inom samhällsvetenskaperna eftersom aktörsperspektivet inte innebär att endast ägna 

sig åt kunskapsproduktion utan deltar i samhällets alla faser (Swedner 1983). Tove 
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Rasmussen (2012) diskuterar skillnaden mellan traditionell kunskapsproduktion vid 

universitet, kallad Mode 1, och praktikforskning, kallad Mode 2, där praktikforskningen 

organiseras i nätverk och förändringsarbetet utgår från behovet i praktiken (Rasmussen 2012). 

I Mode 1 informerar forskaren praktiken om resultatet och agerar förändringsagent och Mode 

2 bygger på att praktikerna i reflektion av utvärderingsresultat genomför förändringsarbete 

(Julkunen 2012).  

 

3.6 Etiska överväganden 

De fyra huvudkraven om öppenhetskravet, självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet 

och autonomikravet (Jacobsson et al. 2013) kommer att diskuteras och bedömas i förhållande 

till undersökningens olika delar. Den grundläggande frågan är vilket ansvar jag har i under-

sökningens olika delar och vad detta ansvar innebär och ytterst på vilket sätt jag svarat upp till 

kraven. Att reflektera över vilka värden och hur jag själv förhåller mig till dem är av vikt lika-

väl som att reflektera över de personer som är berörda direkt och indirekt av undersökningen 

(Visse, Abma & Widdershoven 2011). Jag kommer att göra en redogörelse för de olika 

delarna i undersökningen i förhållande till de fyra huvudkraven, men först några ord om etik.  

 

Betydelsen av ord har olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de används. Erik 

Blennberger (2005) beskriver olika vanliga begrepp som används inom socialt arbete och i 

socialpolitiken. Vilka ord vi använder och på vilket sätt, får betydelse för hur vi etiskt 

förhåller oss till omgivningen i olika situationer. Ord som på olika sätt är värdeladdade, som 

exempelvis hur vi ser på välfärd, rättvisa, eget val, jämlikhet har olika innebörd även politiskt. 

Jag tar upp dessa aspekter då handikappråden utgör en demokratisk arena och undersökningen 

handlar om hur handikapporganisationerna representanter har inflytande över frågor i 

handikappråden för ett mer tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättning. I 

grunden berör frågan om hur vi fördelar samhällets resurser. Hur vi förhåller oss och väljer 

perspektiv är i grunden ett etiskt val (Blennberger 2005). En inte oväsentlig del av 

medborgare berörs indirekt av undersökningens område och bör ingå i bedömningen av de 

etiska övervägandena. De medborgare som främst åsyftas är personer som ingår i 

handikapporganisationerna, men även andra medborgare som anser sig ingå i kretsen berörda. 

De personer som berörs direkt genom intervjuer, enkäter och vid återkoppling vid rådets 

möte, är ledamöter i handikappråden. Under dagen för erfarenhetsutbyte berördes både de 
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representanter från handikapporganisationen som valde att delta, men indirekt även de som 

inte kunde och/eller ville delta.  

 

En god etisk hållning ställer flera krav. Öppenhetskravet och självbestämmandekravet handlar 

om att deltagandet är frivilligt och att deltagarna kan avbryta sin medverkan när de så önskar. 

Intervjupersonerna, politiskt förtroendevalda ledamöter och tillika ordförande i handikapp-

rådet har innan intervjun fått ett informationsbrev om undersökningen och aktuella frågor. 

Vid utskicket av enkäterna så följde ett informationsbrev med som beskrev vem som bedrev 

undersökningen och i vilket syfte och hur resultatet skulle återrapporteras samt om frivilligt 

deltagande. Breven, både det första och påminnelsen, sändes med vanlig post till respektive 

hemadress
37

. Därmed vet bara var och en själv om huruvida de svarat eller ej. Konfi-

dentialitetskravet avser avidentifiering och att uppgifter förvaras på ett betryggande sätt och 

hanteras med sekretess. I informationsbrevet som följde med enkäten framgick det hur kod-

ningen av enkäten var utformad
38

. Enskildas personuppgifter har inte efterfrågats utan endast 

kommuntillhörighet och vilken funktion i handikapprådet den svarande har. Kodningen av 

svarskuvert gör att svarsenkäten avidentifieras. Autonomikravet avser att nyttjanderätten 

endast avser forskning på de insamlade uppgifterna. Insamlat material, i form av enkäter och 

intervjuer kommer endast att användas till forskning. Dokumentationen från dagen för 

erfarenhetsutbyte skickades i enlighet med inbjudan efter scanning och kopiering till de 

representanter som anmält sig till dagen. Däremot kan en dag för erfarenhetsutbyte, work-

shop, väcka tankar och känslor på ett oförutsägbart vis. Härvidlag har vi som processledare ett 

ansvar och i hög utsträckning jag som ansvarig för undersökningen. Vi som var processledare 

den dagen har alla erfarenhet av gruppverksamheter och en längre arbetslivserfarenhet inom 

socialtjänst, psykiatri och vård och omsorg. Erfarenhet är visserligen ingen garanti för ett 

etiskt förhållningssätt, men förmedlar en viss kompetensbild. 

I samband med återkopplingen på handikappråden har en redovisning av resultatet återgetts 

och ledamöter har haft möjlighet till dialog. Några kontroversiella tolkningar anser jag inte 

sker i redovisningen av resultat eller analysen som föranleder att kontakta uppgiftslämnare. 

Resultatredovisningen i uppsatsen sker på ett sådant sätt att enskilda grupperingar i en 

kommun inte går att avläsa. 

                                                 
37 Undantag för två personer, se tidigare redogörelse för metoden om enkätundersökningen. 
38 Se bilaga 5 
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4 Resultat 

Kapitlet är upplagt i enlighet med uppsatsens tema, så först framförs resultat avseende rådens 

förutsättningar och struktur följt av processen och innehållet. Avslutningsvis framförs 

resultat som hänförs till hur ledamöterna bedömer handikapprådets funktion och sin 

medverkan på handikapprådet. 

 

I figur 3 illustreras hur de olika metoderna genererat underlag till temana som sedermera ger 

underlag att svara på undersökningens syfte. De återkopplingar som skett till handikappråden 

har primärt inte genomförts för att svara på frågeställningar utan är en del av det metod-

ologiska undersökningsförfarandet och redovisas sist i kapitlet. 

Förutsättningar/struktur

Process/innehåll

Funktion/medverkan

Intervju med ordf.

Enkät nov/dec 2012

Protokoll

Återkoppling
till handikappråden
under våren 2013

Open Space
10 feb 2013

Schematisk bild över vad metoderna bidrar med till respektive tema

Förklaring:

Starkare bidrag

Svagare bidrag

 

Figur 3 

 

4.1 Förutsättningar och struktur 

Underlaget för att beskriva handikapprådens förutsättningar och struktur kommer främst från 

intervjuerna med respektive ordförande. Resultatet har kompletterats med uppgifter som 

framkommit i protokollen och via enkäten. Först redovisas kommunernas gemensamma förut-

sättningar. Därefter kompletteras de grundläggande förutsättningarna med uppgifter i respek-

tive kommun så att resultatet hamnar i sin kontextuella del. Avsnittet avslutas med en redo-

görelse av de förutsättningar som framkom i enkätundersökningen. 
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4.1.1 Kommunernas grundläggande förutsättningar 

I samtliga kommuner har de kommunala handikappråden en politisk förtroendevald ord-

förande och en tjänstman som sekreterare. I Karlskrona kommun är vice ordförande en rep-

resentant från handikapporganisationen och i övriga kommuner en politiskt förtroendevald. 

Inget av handikappråden tar emot enskilda brukare som ledamöter. Någon utvärdering eller 

undersökning av råden har inte förekommit vad respektive ordförande känner till. Samtliga 

kommuner anordnar någon form av tillgänglighetsdag, där praktisk tillsyn över tillgänglig-

heten genomförs i kommunen. 

Här följer en schematisering av några grundläggande förutsättningar för handikappråden och 

därefter kompletteras respektive kommun med uppgifter om dess förutsättningar och struktur. 

 

 Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Olofström 

När bildades 

rådet? 

Början av 

1990-talet. 

2011 

(1995*) 

Ca 2008* Troligen ca år 

2000. 

Under 1990- 

talet. 

Under vilken 

nämnd? 

Kommun- 

styrelsen 

Social- 

nämnden 

Samhälls- 

byggnads- 

nämnden 

Omsorgs- 

nämnden 

Social- 

nämnden 

Antal 

ledamöter: 

14 HF org.  

11 politiker 

* 

10 HF org. 

4 politiker 

HSO* 

4 politiker 

6 tjänstemän 

10 HF org. 

9 politiker 

8 HF org. 

3 politiker 

Antal möten: 4-6 ggr/år 

Tillgänglig- 

hetsdag 

5-6 ggr/år 

Tillgänglig- 

hetsdag 

2 ggr/år 

Tillgänglig- 

hetsdag 

4 ggr/år 

Tillgänglig- 

hetsdag 

4 ggr/år 

Vem skriver 

protokoll? 

Handikapp- 

sekreteraren 

Nämnd- 

sekreterare 

Tjänsteman Nämnd- 

sekreterare 

Nämnd- 

sekreterare 

Ersättning 540 kronor 

per möte 

samt rese- 

ersättning. 

Ingen 

ersättning* 

HSO erhåller 

30 000 kr. 

per år.* 

Inget arvode. 

Går att söka 

reseersättning 

Ingen 

ersättning. 

Utbildning Studiebesök 

Information 

Studiebesök 

Information 

Information I samband 

med varje ny 

mandat-

period.* 

I samband 

med varje ny 

mandat- 

period. 

Figur 4 

*Se vidare kompletterande information under respektive kommuns beskrivning. 

 

Karlskrona kommunala handikappråd 

Ett beredande arbetsutskott träffas en tid före varje handikappråd för att förbereda kommande 

möte. Detta för att handikapporganisationerna ska få ut information och bereda ärenden i sina 
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föreningar före mötet och för att kommunen ska kunna bjuda in personer till de ärenden som 

aktualiseras. Därutöver finns ett byggutskott med representanter från handikapp-

organisationerna. Nuvarande reglemente gäller sedan 2001 och reglerar rådets syfte och upp-

gifter samt förutsättningarna för handikapporganisationerna att få representera. Förvaltnings-

chefen för handikappförvaltningen har alltid möjlighet att närvara vid mötet. Vid studiebesök 

i kompetenshöjande syfte, står kommunen för resekostnaden. 

 

Ronneby kommunala råd för funktionshinder 

I Ronneby betecknades rådet som kommunalt handikappråd tidigare. Nuvarande råd bildades, 

efter initiativ av socialnämnden, i augusti 2011. Alla organisationer och föreningar som var 

intresserade var inbjudna att medverka i det nya rådet. Antal organisationer har nu utökats till 

att omfatta socialpsykiatrins område. I samband med inrättandet av det nya rådet så beslöt 

kommunfullmäktige att ta bort arbetsutskottet samt arvode och reseersättning för handikapp-

organisationernas representanter. Mötet förläggs numera efter klockan 17, vilket har inneburit 

att två organisationer valt att inte längre komma till rådet utan har direktkontakt med ord-

föranden istället. Med hänvisning till att mötet förläggs centralt i Ronneby, så utgår ingen 

reseersättning. Däremot står kommunen för kostnader vid resor i samband med studiebesök.  

 

Borådet i Karlshamns kommun 

Tidigare hade Karlshamns kommun ett traditionellt handikappråd, som hanterade samtliga 

frågor. För ungefär fem år sedan ändrades formen till nuvarande tre referensgrupper, Borådet, 

Skola-fritid och Omsorg. I undersökningen ingår Borådet, som har omnämnts i kommunen 

som ett välfungerande råd. Borådets främsta inriktning är tillgänglighet inom byggnad och 

gatufrågor, men andra frågor förekommer som exempelvis tillgänglighetsdatabasen. Det är tre 

förvaltningar med respektive nämnd som företräds i Borådet; byggnads, fritid och tekniska. 

Tidigare var folkhälsosamordnaren sekreterare, men denna tjänst är obesatt sedan ett år till-

baka. På Borådet förs minnesanteckningar, som sänds till deltagarna på mötet. Handikapp-

föreningarna bjuds in via HSO, som själva bestämmer vilka som ska delta. HSO erhåller ett 

speciellt föreningsbidrag på 30 000 kronor varje år, där de tre nämnderna bidrar med en 

tredjedel var. Handikapporganisationerna bestämmer själva hur de hanterar bidraget.  

 

Sölvesborg kommunala rådet för funktionsnedsättning 

Handikapprådet ändrades till Rådet för funktionsnedsättning våren 2011. Ordförande uppger 

att det står i rådets reglemente att rådet ska komma in i ett tidigt skede i frågorna.  
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Rådet för funktionsnedsättning har först en gemensam tid med pensionärsrådet för inform-

ation och gemensamma frågor och därefter separat möte. I samband med varje ny mandat-

period erbjuds representanterna utbildning. Avsikten med utbildningen är öka förståelsen för 

hur kommunens organisation fungerar och de specifika verksamheterna, främst inom handi-

kappområdet.  

 

Olofström kommunala handikappråd 

Handikapprådet träffades tidigare på kvällstid, men har efter önskemål av handikapp-

organisationernas representanter tidigarelagt mötet till klockan 17. 

Utöver det kommunala handikapprådet har det kommunala bostadsföretaget ett tillgänglig-

hetsråd, där de behandlar ärenden som berör boendet via Olofströmshus. 

 

Handikapprådens struktur togs upp i enkäten och då avsågs exempelvis mötestider. I enkäten 

fanns det möjlighet att kommentera om något borde vara annorlunda gällande rådets struktur. 

Det var 27 personer som valde att lämna kommentarer. Jag har kategoriserat kommentarerna i 

tre grupper; förutsättningar, sammansättning och en personlig del. Förutsättningarna handlar 

om att ledamöterna efterfrågar fasta och längre mötestider, fler möten och möte på dagtid. 

Vidare framfördes önskemål om ekonomisk ersättning såsom arvode och reseersättning. Av-

seende rådens sammansättning var det främst en önskan om fler politiskt förtroendevalda i 

rådet och representanter för yngre. Avseende den personliga delen efterfrågades ett ökat per-

sonligt engagemang av de politiskt förtroendevalda såväl som av representanterna för handi-

kapporganisationerna och ökad kunskap om handikappfrågor. Vidare beskrevs att leda-

möterna behövde förnya sig liksom att en föryngring av ledamöterna behöver ske. 

 

4.2 Process och innehåll 

Underlaget för att beskriva handikapprådens process och innehåll kommer från genomgången 

av protokollen och av resultatet från enkätundersökningen. Resultatet av protokollen kommer 

att redovisas efter de tre indelningarna i granskningsmallen, aktör, agerande och ämnes-

område. För att konkretisera resultatet kommer exemplifieringar att vävas in i redovisningen. 

Innan ämnesområdena redovisas görs en konklusion av avsnitten aktör och agerande. Det är 

ofrånkomligt att kvalitén på protokollen speglar och har genomslag på vad som framkommer i 

resultatet. Innebär att när inget annat anges, så bygger redovisningen under avsnitten aktör 
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och agerande på resultatet främst från Karlskrona, Ronneby och Sölvesborgs kommuns 

protokoll.  

 

4.2.1 Aktör 

I samtliga protokoll framgår det genomgående vem som tar upp vilka frågor och vem som bör 

bjudas in till kommande möten. I Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg framgår vilka leda-

möter som deltar i diskussionerna. Protokollen är informativa och det framgår oftast konkret 

vad som ska göras och på vilket sätt. I Ronneby ska exempelvis ärenden sändas in senast tre 

veckor innan handikapprådet har möte. Sekreteraren i handikappråden har oftast i uppgift att 

hålla ordning på ärenden via en bevakningslista eller motsvarande. Det är även sekreteraren 

eller andra tjänstemän som får uppdrag av handikapprådet att föra ärenden vidare. I några 

ärenden har uppdraget gått till ordföranden och/eller handikapporganisationernas represen-

tanter. Exempelvis tog representant från NHR
39

 i Ronneby upp ett ärende angående sittplatser 

och skydd vid tågstationen hösten 2011. Kommunen tog kontakt med Blekingetrafiken och 

efter deras svar så beslutade handikapprådet att göra en skrivelse varpå ordförande åtog sig 

detta och skrivelsen sändes till Blekingetrafiken. Vid nästkommande möte delades e-postsvar 

ut från Trafikverket, som fått delar av frågan vidaresänd till sig och övervägde därför att åt-

gärda sin del av ärendet. Handikapprådet i Ronneby var inte nöjda med svaret utan beslöt att 

på nytt kontakta Blekingetrafiken för besked om hur man skulle lösa problemet med sitt-

platser och skydd.  

I samtliga kommuner finns en punkt där handikapporganisationerna har möjlighet att ta upp 

sina ärenden. Det förekommer att ärenden som initierats direkt av privatpersoner till tjänste-

män eller handikapporganisationernas representanter tar upp dessa ärenden till rådet och till-

för dem till åtgärdslistan. 

 

4.2.2 Agerande 

I förhållande till den politiska processen så får handikappråden information i ärendet främst 

under genomförandeprocessen. Det förekommer information under initieringsfasen och under 

beredning av ärenden, men i lägre utsträckning. Handikappråden är rådgivande organ och 

fattar sällan några beslut utöver att ta informationen till protokollet. De beslut som fattas avser 

egna handlingar i form av skrivelser och dylikt.  

                                                 
39 Neurologiskt Handikappades Riksförbund 
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Det bildas olika gruppkonstellationer i kommunerna där representanter från handikapp-

organisationerna medverkar. Avseende utvecklingsarbetet på webbsidor har flera kommuner 

haft arbetsgrupper för tillgänglighetsguiden och allmänt för att öka tillgängligheten på hem-

sidorna. I Karlskrona nämns Talande webb och filmer med teckentolkning på kommunens 

hemsida. I Karlskrona tillsattes en arbetsgrupp kring frågorna för färdtjänst och gruppen 

arbetade fram en skrivelse till Region Blekinge med önskemål om inrättande av ett brukarråd. 

Samtliga kommuner gör skrivelser till olika intressenter för att påtala behov som framförs i 

handikapprådet. I Sölvesborg har ordförande på uppdrag av handikapprådet tillskrivit ICA-

fastigheter om parkeringsplatserna. I Ronneby har skrivelser riktats till olika butiksägare och 

till kyrkorådet med påtalanden om tillgängligheten. Och i Karlskrona beslutade handikapp-

rådet på sitt junimöte 2012 att påtala för Landstinget Blekinge om att alternativa betalnings-

sätt behövs vid centralkassa på lasarettet. Inom en kommuns organisation förekommer också 

skrivelser. I Ronneby tillskrevs kommunstyrelsen för att påtala behovet rörande tillsättningen 

av handikappkonsulenttjänsten.  

 

Konklusion av aktör och agerande 

Protokollen ger en bild av handikappråden som ett formaliserat råd. Sekreteraren på handi-

kappråden har jämte ordförande en framträdande roll. Tjänstmän från förvaltningarna är 

viktiga personer för genomförande och vidare spridning av ärenden. De ärenden som leda-

möterna hanterar spänner över olika områden och nivåer. Ärenden kommer oftast in sent i be-

slutsprocessen och är av informativ karaktär. Diskussionerna som återspeglas avser både kon-

kreta åtgärder på detaljnivå och övergripande policydokument. Kontakter med andra instanser 

sker oftast formaliserat genom skrivelser och det är flera möten mellan initiativ och upp-

följning. Sällan framkommer resultat av tagna initiativ i protokollen.  

 

4.2.3 Ämnesområde 

Borådet i Karlshamn skiljer sig från övriga handikappråd. De har inriktning mot ökad fysisk 

tillgänglighet, men diskuterar även frågor såsom tillgänglighetsguiden på kommunens webb-

sida. De ämnen som behandlas i övriga handikappråd i länet och i förhållande till regeringens 

funktionshindersstrategi återfinns främst inom områdena ökad fysisk tillgänglighet och social-

politik
40

. Inom fysisk tillgänglighet är det området enkelt avhjälpa hinder som enskilt varit en 

dominerande fråga. I området socialpolitik finns en mängd olika frågor som berörts. De 

                                                 
40 Funktionshindersstrategins nio inriktningsmål består av arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, transport-, IT-

politiken, ökad fysisk tillgänglighet, rättsväsendet, folkhälsopolitiken, kultur och medier och idrott. 
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ämnen som vanligtvis förekommer inom socialpolitiken är ökad delaktighet, stöd till anhöriga 

och LSS lagstiftningen. I Sölvesborg förekommer en mångfald av ärenden inom social-

politiken, såsom biståndshandläggning, seniorboende, medling för brottsoffer, information om 

bostadslösa, Äldrelotsprojekt, projekt inom våld i nära relationer och stöd till anhöriga med 

fokusgrupper. Därutöver redovisas i Sölvesborg ett flertal utvärderingar och en egen brukar-

undersökning samt en medborgarundersökning. Denna form av kommunal omvärlds-

bevakning framkommer även i Karlskrona och Ronnebys protokoll. 

Övriga områden i Karlskrona handikappråd var redogörelser från förvaltningar och bolag om 

åtgärder enligt handikappolitiska programmet från föregående år och yttranden över detalj-

planer för byggnader och områden.  

I Ronneby var även kultur, medier och idrott vanligt förekommande med frågor såsom till-

gängligheten vid lekplatser, teater och bio. I Olofström har de en återkommande punkt för 

budget.  

Minst ärenden fanns det inom området arbetsmarknadspolitik, folkhälsopolitik samt inom om-

rådet rättsväsendet och migrationsverket. Arbetsmarknadspolitiken återkommer som ett av de 

områden som ledamöterna efterfrågade mer relevant information inom. 

 

Uppgifterna i protokollen om vilka ärenden som behandlas på handikappråden kommer nu att 

kompletteras med ledamöternas svar i enkäten. I enkätundersökningen ställdes frågan om i 

vilken grad ledamöterna ansåg att rådet behandlade olika ärenden. Därefter fick ledamöterna 

bedöma i vilken utsträckning dessa ärenden ansågs viktiga. På så sätt har en rangordning av 

upplevd förekomst av ärenden och vikten av ärendena kunnat sammanställas. 

Sammanställningen bygger på samtliga 76 ledamöters svar. 

 

Rangordning av ärenden och dess betydelse 

I vilken grad anser du att rådet behandlar 

följande ärenden? 

I vilken utsträckning anser du att dessa 

ärenden är viktiga för dig och/eller dem du 

representerar? 

Trappor, ramper m.m. Trappor, ramper m.m. 

Tillgänglighet, belysning vid gata, lekpark Tillgängligheten vid butiker  

Tillgängligheten vid butiker  Tillgänglighet, belysning vid gata, lekpark  

Tillgänglighet vid badanläggningar Tillgängligheten vid kulturarrangemang 

Tillgängligheten vid sportarenor Tillgängligheten vid bostäder 
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Tillgängligheten vid bostäder Tillgänglighet vid badanläggningar 

Tillgängligheten vid kulturarrangemang Tillgång till handikappanpassade toaletter 

Tillgång till handikappanpassade toaletter Tillgängligheten vid sportarenor 

Färdtjänst och andra transportmedel Färdtjänst och andra transportmedel 

Tillgängligheten via webbplatser  Allmänt sociala frågor  

Allmänt sociala frågor  Tillgängligheten via webbplatser 

Handläggning av LSS och SoL ärenden  Anhörigstöd  

Anhörigstöd  Handläggning av LSS och SoL ärenden  

Figur 5 

Det finns en samstämmighet mellan upplevd förekomst av ett ärende och dess betydelse. I 

figur 5 framgår det att de första och de sista ärendena kommer på samma rad eller raden 

bredvid varandra. Avseende fysisk tillgänglighet finns en samstämmighet mellan vad som 

framkom i protokollen och upplevd förekomst. Däremot finns en diskripans mellan ärenden 

som jag kategoriserade som socialpolitik i protokollgranskningen och i vilken grad leda-

möterna anser att motsvarande ärenden, exempelvis allmänna sociala frågor, förekommer på 

handikappråden.  

 

Med utgångspunkten att personer bjuds in till handikappråden för att informera om olika 

verksamheter, tillfrågades ledamöter i enkäten om i vilken grad de ansåg att de fick tillräcklig 

relevant information om tio olika områden. Att få tillräckligt relevant information ger inget 

mått på omfattningen av den information som förekommer. 

Områden som ledamöterna ansåg sig få tillräcklig relevant information inom var; funktions-

hinderområdet, gatufrågor och byggnadsfrågor. De områden som ledamöterna i låg grad 

ansåg sig få tillräcklig relevant information om var; arbetsmarknadsfrågor skola/barnomsorg 

och anhörigstöd.  

 

4.3 Funktion och medverkan 

Svaren i enkätundersökningen ger underlag till hur ledamöterna bedömer handikapprådets 

funktion och uppfattar sin medverkan på handikapprådet. Resultatet kompletteras med vad 

som framkom under dagen för erfarenhetsutbyte och sist redovisas återkopplingen till handi-

kappråden. 
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Figur 6 

I figur 6 framgår andel svar på enkäten per kommun och inom parantes hur många detta 

motsvarar i antal ledamöter. Underlaget i enkätredovisningen baseras på svaren från 25 

politiskt förtroendevalda och 51 representanter från handikapporganisationerna. 

Av de svarande har 55 av 76 personer varit ledamot i över två år. Vid en genomgång av 

enkätsvaren visades ingen skillnad i tendenserna på resultaten om ledamöterna hade varit 

verksamma i mer eller i mindre än två år. Således har det inte funnits någon anledning att göra 

åtskillnad utifrån bakgrundsfaktorn; antal verksamma år i handikappråd. 

Genusperspektiv ingår inte i analysen, men av de ledamöter som ingick i urvalet från början 

var andelen män och kvinnor relativt jämn avseende de politiskt förtroendevalda. Däremot var 

det övervägande fler kvinnor bland representanterna från handikapporganisationerna.  

 

Enkätsvaren som finns åskådliggjorda i figur 7-12 bygger på svaren från samtliga 76 

ledamöter och är redovisade i procent av antalet politiskt förtroendevalda respektive i procent 

av antalet representanter från handikapporganisationer. 

 

 

Figur 7 
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Det framgår i figur 7 att det är en högre andel representanter från handikapporganisationerna 

än politiskt förtroendevalda som anser att handikapprådet har en viktig funktion för personer 

med funktionsnedsättning. 

 

 

Figur 8 

Det är fler som anser att rådet har en viktig funktion än som anser att handikapprådet upp-

fyller den funktion de anser att handikapprådet har. Representanterna från handikapp-

organisationerna anser i lägre utsträckning än de politiskt förtroendevalda att råden uppfyller 

den funktions som de anser rådet har. Under dagen för erfarenhetsutbyte framfördes att 

representanterna önskade att fler ansvariga tjänstemän deltog på mötet och att de politiskt för-

troendevalda behövde vara fler för att kunna driva handikapprådens frågor vidare. 

 

I enkäten fanns det möjlighet att ge kommentarer avseende rådets funktion. Det var 26 leda-

möter som gav kommentarer och dessa rörde främst beslutanderätten och en högre delaktig-

het och inflytande över besluten. Innehållet i kommentarerna överensstämmer med vad som 

framkom under dagen för erfarenhetsutbyte. För att öka delaktigheten framfördes att ärenden 

behöver behandlas på handikappråden innan beslut fattas. Att fler intressenter, som fastighets-

ägare, butiksinnehavare och direktkontakt med kommunens olika förvaltningar ansågs skulle 

gynna ett högre inflytande över frågor och beslut. Det framfördes även att rådet borde få egen 

budget och därmed kunna fatta egna beslut. Det lyftes goda exempel, som exempelvis arbetet 

med tillgänglighetsfrågor på trygghetsrådet i Olofströmshus. Viljan att komma in tidigare i 

beslutsordningen uttrycktes både i protokollen och framfördes under dagen för erfarenhets-

utbyte, Open Space. 
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Figur 9 

I jämförelsen mellan politiskt förtroendevalda och handikapporganisationernas representanter 

så tenderar de politiskt förtroendevalda att i högre utsträckning anse sig kunna väcka frågor. 

 

 

Figur 10 

I uppfattningen om huvuvida ledamöterna har väckt frågor till dagordningen anser både de 

politiskt förtroendevalda och representanterna för handikapporganisationerna att de väckt 

frågor i lägre utsträckning än vad de ansåg sig kunna göra. 

 

 

Figur 11 
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De politiskt förtroendevalda anser i något högre utsträckning än representerna från handikapp-

organisationerna att deras medverkan påverkar besluten i rådet. Av kommunerna så är det i 

Sölvesborg som flest svar har markerats för alternativet hög utsträckning.  

 

 

Figur 12 

Marginellt är något fler nöjda med sin påverkan av besluten än vad de anser att deras med-

verkan påverkar besluten. I ett kommunperspektiv så är det främst ledamöter (oavsett 

funktion) från Sölvesborg och Karlshamn som återfinns i staplen för hög utsträckning. Den 

enskildes engagemang har lyfts som en viktig komponent för påverkan både under dagen för 

erfarenhetsutbyte och vid återkoppling på råden. 

 

4.3.1 Open Space 

Söndagen den 10 februari 2013 träffades omkring 15 representanter på Ronneby Brunn under 

cirka fem timmar för att delta i ett Open Space. Efter inledning med information och intro-

duktion av deltagarna och metoden påbörjades dialogpassen. Det blev tolv seminarier och jag 

återger seminarierna med ett urval av kommentarer, som framgick på nyhetsväggen och från 

den muntliga genomgången. I redogörelsen av seminarierna har jag i möjligaste mån försökt 

återge frågorna autentiskt. Det som framkom under de olika seminarierna och diskussionerna 

har kategoriserats efter uppsatsens tre genomgående teman varav en del framgår även i övrig 

resultatredovisning.  

 

I dialogpassen som handlade om förutsättningar och struktur fanns frågor om hur hävdas 

rätten till arvode för representanternas arbete. Dialogen fördes i termer om dold 

diskriminering. En diskussion var om samarbetet mellan kommunerna och handlade om 

möjlighet till mer lika arbetssätt. 
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Process och innehåll handlande några dialogpass om och diskussioner fördes att upp-

följningen av ärenden kan bli bättre. Dialogen rörde att handikapprådet bör ha uppföljnings-

ansvaret och inte den enskilda ledamoten. Deltagarna konstaterade att det hänger mycket på 

deras eget engagemang. Andra frågor var om hur får man med alla åldersgrupper? Konkreta 

exempel diskuterades om hur olika åldersgrupper kunde mötas och få ökad förståelse och 

kunskap i skolan och hos yngre åldersgrupper. Två specifika frågor som färdtjänst och 

byggnation diskuterades också. Diskussionen om färdtjänst rörde hela processen från upp-

handling av färdtjänst, utbildning av chaufförer och tidsaspekter. Frågan om byggnation 

handlade om hur representanterna ska kunna påverka vid byggnationer av bostäder, daghem 

med mera och rörde kartgranskning, kunskap och attityder. 

 

Funktion och medverkan 

Handikapprådets funktion och syfte samt hur representanterna upplevde sin medverkan och 

delaktighet och möjlighet till inflytande var ett återkommande tema och berördes under fler-

talet dialogpass på olika vis. Mer specifikt var frågor om hur ökas jämställdheten med övriga 

ledamöter och kan förutsättningar blir mer lika i alla kommunerna inom länet? Hur utökas 

samverkan mellan föreningarna? Och då diskuterades gemensamhetsdagar och evenemangs-

dagar. Andra frågor uttrycktes som hur får personer med funktionsnedsättning möjlighet att 

komma in i (friskas) värld och hur kan gehöret ökas hos politiker och beslutsfattare? Där 

fördes dialogen uttryckt i symbolik som väggen mellan handikapprådet och övriga nämnder 

verkar sakna en dörr för att kommunicera ärenden. Och att handikappråden har få eller inga 

politiker som kan föra frågorna vidare i kommunstyrelsen och fullmäktige.  

Ett par dialogpass handlade om budgetmedel och budgetprocess. Hur kan politiker påverkas 

att avsätta pengar till tillgänglighet? Och ge anslag i budget för att öka tillgängligheten? Hur 

kan politiker påverkas att prioritera till förbättringar och ge anslag i budgeten så att det alltid 

finns budgeterade medel när förslag inkommer. Jag uppfattade dialogen som fördes med att 

först aktualiseras ett ärende och därefter påbörjas processen att få medel för att öka 

tillgängligheten. Och att omvänd ordning borde gälla eftersom behovet finns och då samhället 

inte är tillgänglig i alla delar och därför vore ett permanent budgetanslag berättigat. 

 

Utöver dialogpassen nyttjade deltagarna övriga tillfällen under dagen att utbyta tankar och 

erfarenheter. Det personliga engagemanget kom till uttryck under dagen och det framkom 

exempelvis att mer än en representant är eller hade varit politiskt aktiv och deltagit i andra 

sammanhang som politiskt förtroendevald också.  
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4.3.2 Återkoppling med handikappråden 

Jag har besökt tre handikappråd, Rådet för funktionshinder i Ronneby, Borådet i Karlshamn 

och senast handikapprådets arbetsutskott i Karlskrona. Ett besök var inbokat i maj månad på 

handikapprådet i Olofström, men mötet flyttades och ny tid har ännu inte bokats. I september 

är besök inbokade till Rådet för funktionsnedsättning i Sölvesborg och återbesök till 

Karlshamn och Karlskrona. De tre handikappråd som jag besökt har haft olika karaktär. I 

Ronneby ägde mötet rum i kommunens Stadshus och efter mötet bjöd kommunen alla del-

tagarna på jultallrik. De flesta ledamöterna var närvarande inklusive några suppleanter och en 

förvaltningschef. Den information som jag har gett tillbaka vid besöken har utvecklats över 

tid. I december vid besöket i Ronneby hade inte alla enkäter kommit in och protokoll-

granskningen var inte bearbetad varpå återkopplingen inte kunde bli så omfattande. Däremot 

var representanterna, som tidigare nämnt, med och beslutade om att arrangera ett Open Space. 

Besöket på Borådet i Karlshamn ägde rum i en samlingssal på ett särskilt boende. Deras 

möten brukar förläggas på olika platser inom centrala Karlshamn. Då ordförande inte riktigt 

visste hur många ledamöter som skulle komma så utökades borden strax innan mötet så att 

alla fick plats. Det var strax över tjugo personer och majoriteten var representanter. Det är fler 

tjänstemän som deltar på Borådet i Karlshamn än på övriga handikappråd i Blekinge. Vid 

sista genomgången i Karlskrona i april blev det under cirka en timme dialog kring innehållet i 

information och i förhållande till handikapprådets egen process och övriga sammanhang i 

samhället. I arbetsutskottet är endast några få ledamöter med och alla var inte närvarande 

denna dag, varpå deltagarna bestod av ordförande, sekreteraren och fyra representanter. Mötet 

ägde rum i kommunhuset, centralt i Karlskrona. Min upplevelse av mötena var att de präglas 

av öppenhet, engagemang och lokal kunskap.  
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5 Analys  

Det resultat som redovisades i förra kapitlet var ett urval av det empiriska materialet och i 

analysen sker ytterligare en selektering av empirin för att svara på undersökningens frågor. 

Följaktligen blir det en liten del av det totala empiriska materialet som publiceras (Alvesson 

& Kärreman 2012). Analyskapitlet är strukturerat på samma sätt som resultatet och bygger 

således på de tre temana. 

 

5.1 Förutsättningar och struktur 

Jag kommer att i enlighet med frågeställningarna i syftet att använda tidigare undersökningar 

som bedömningskriterier för att analysera resultatet avseende hur handikappråden är orga-

niserade och hur medverkandevillkoren ser ut. Den tidigare forskningen har inte genomförts 

med samma frågeställningar varpå jämförelsen inte genomgående kan göras mot samtliga 

undersökningar. Vid jämförelsen med Gunilla Carstensen (1993) undersökning bör en med-

vetenhet finnas att det har, vilket nämnt tidigare, förflytit en väsentlig tid sedan underlaget i 

den undersökning genererades.  

 

Fyra av de kommunala handikappråden i Blekinge är organisatoriskt organiserade på 

förvaltningsnämndsnivå. Karlskronas handikappråd är underställd kommunstyrelsen och har 

därmed en central placering i kommunens organisation, vilket enligt Barnombudsmannen 

(2008) kan ge ökad legitimitet och större genomslag på frågorna. Organisatoriskt 

överensstämmer resultatet med tidigare undersökning (Carstensen 1993) där majoriteten av de 

kommunala handikappråden var organiserade under en förvaltningsnämnd, oftast social-

nämnden, och några få handikappråd var underställda kommunstyrelsen. Innebär att det inte 

har skett någon organisatorisk förändring sedan 1976. 

 

Likt tidigare undersökningar (Carstensen 1993; ID 2007; Johansson et al. 2011) är ordförande 

i Blekinge en politiskt förtroendevald ledamot.  

 

Handikappråden i Blekinge har i genomsnitt fyra antal möten per år. Motsvarande frekvens i 

Skåne var 3-5 gånger per år (Johansson et al. 2011). Det framkom i resultatet en önskan från 

ledamöterna om en utökning av mötestid på dagtid, både i faktisk tid och i frekvens.  
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Arvode och ersättning för andra sammanträdesrelaterade utgifter erhöll cirka 75 procent av 

handikapporganisationernas ledamöter 1976 och i 13 av 22 råd (59 %) 1993 (Carstensen 

1993) och i 19 av 28 råd (68 %) 2010 i Skåne (Johansson et al. 2011). Det framförs i 

resultatet i denna undersökning likväl som det framkommer faktorer i tidigare undersökningar 

(Caldwell 2009; Hillborg & Rosenberg 2012; Johansson et al. 2011) att kommunerna bör 

ersätta och utbilda representanter samt anpassa mötesrutiner för att ge ökade möjligheterna till 

delaktighet på handikappråd likväl som vid andra brukarråd. I Blekinge är det Karlskrona 

kommun som ersätter handikapporganisationernas ledamöter på likvärdigt vis som de politiskt 

förtroendevalda. I Karlshamn erhöll HSO en årlig ersättning att själva förfoga över och i 

Sölvesborg kan representanterna söka om reseersättning. I Ronneby kommun har arvodet 

tagits bort och likt Olofström hålls mötet numera på kvällstid. 

 

Avseende utbildningar och studiebesök genomför samtliga kommuner i Blekinge på olika sätt 

detta för sina ledamöter. Johansson et al. (2011) redovisar att 16 av 28 (57 %) handikappråd i 

Skåne genomförde utbildningar och studiebesök. Det innebär att Blekinges kommuner kan 

sälla sig till den knappa majoritet kommuner i Skåne avseende kompetenshöjande insatser.  

 

I SHR
41

:s undersökning framkom att de flesta ledamöterna hade varit ledamot i handikapp-

rådet i mer än tre år och att medelåldern var 62 år (Carstensen 1993). När jag sammanställde 

resultatet från min enkätundersökning kunde jag konstateras att 55 av 76 personer hade varit 

ledamot i mer än två år, men inte påvisa någon skillnad i tendenserna på resultatet utifrån den 

bakgrundsfaktorn. Ledamöternas ålder har inte jag frågat efter, däremot så påtalar leda-

möterna att de önskar en föryngring vilket är återkommande även i tidigare undersökningar 

om handikappråd (ibid). 

 

5.2 Process och innehåll 

Inom detta tema var frågan inriktad på var i beslutsprocess ärendena är när representanterna 

från handikapporganisationerna får ta del av innehållet samt inom vilka områden handlar 

ärendena om. Till underlag för kategorisering av ämnesområden använde jag regeringens 

funktionshindersstrategi 2011-2016 och som bedömningskriterium tidigare forskning. En 

högre legitimitet kan nås genom att välja deskriptiva värden (Vedung 2009) som redan är 

kända av målgruppen likt regeringens funktionshinderstrategi bör vara. Min tanke var att 

                                                 
41 Statens handikappråd 
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eftersom undersökningen har ett främjande formativt syfte så borde kriterierna vara väl-

bekanta för ledamöterna på handikappråden. Risken finns annars att diskussionerna blir till att 

handla om värderingskriterier istället för innehållet (ibid).  

 

Beslutsprocessen 

Handikappråden i Blekinge är likt tidigare undersökningar (Carstensen 1993, ID 2007) sam-

rådande organ och saknar beslutanderätt i sakfrågor. 

Representanterna för handikapporganisationerna har framfört i min undersökning att de 

önskade komma in tidigare i ärendena och det stod även att läsa i protokollen. Vid dokument-

genomgången fann jag utifrån min tolkning av protokollen att det främst var under genom-

förandefasen som ärenden behandlades på handikappråden. Representanternas önskan står i 

samklang med slutsatser i tidigare forskning att ökade förutsättningar till delaktighet och 

inflytande anses ske om ärenden förs upp på dagordningen i ett tidigt skede i beslutsprocessen 

(Carstensen 1993, Hillborg & Rosenberg 2012, Jacobson et al. 2013).  

 

I rapporten från ID (2007) framkom att diskussioner sällan var protokollförda och att det i stor 

utsträckning var information av olika slag som förekom på handikappråden (ID 2007). Jag 

kunde i min protokollgranskning utläsa hur diskussionen fördes på handikappråden i tre av 

kommunernas protokoll. Likt tidigare undersökningar är information oftast förekommande i 

protokollen.  

 

Ämnesområden 

Gunilla Carstensen (1993) beskriver att 1976 var det främst handikappanpassning av fysisk 

miljö samt färdtjänst som oftast diskuterades på råden. 1993 omfattade diskussionerna även 

annan tillgänglighet samt trafik- och parkeringsfrågor i råden. Remissbehandling av ärenden, 

främst byggnadsfrågor och hemtjänst, förekom i 17 av 22 handikappråd 1976 (Carstensen 

1993). Även i Kronoberg framkom att det främst var tillgänglighetsfrågor och fysiska hinder 

som berördes på handikappråden (ID 2007).  

Vid en genomgång av resultatet avseende vilka ärenden som behandlas på råden i Blekinge så 

är fysiska tillgängligheterna och enkelt avhjälpta hinder de områden som förekommer i hög 

grad liksom frågor inom socialpolitiken och i Ronneby även kultur, medier och idrott.  

Frågor kring färdtjänst hamnade förhållandevis långt ner på rangordningen av ärenden i min 

enkätundersökning, men togs upp på workshopdagen som viktig fråga. Vilket kan indikera att 

för de som är berörda och beroende av färdtjänst är det en viktig och betydelsefull fråga, men 
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i förhållande till vad majoriteten av ledamöterna tycker om övriga frågor så blir färdtjänst-

frågan lägre prioriterad. Diskussionerna under Open Space överensstämmer med vad som 

framkommit i övrigt. Med tillägget att deltagarna nyanserade och förklarade frågorna i sina 

dialoger. Nya områden rörde mer specifikt erfarenhetsutbyte och samarbete mellan 

kommunerna. 

Sammanfattningsvis har fysisk tillgänglighet varit aktuellt sedan 1976 medan ärenden inom 

området socialpolitik har utvecklats och har idag i Blekinge ett större utrymme än vad tidigare 

undersökningar visat. 

 

5.3 Funktion och medverkan 

Här följer nu en analys om handikapprådets funktion och hur ledamöterna bedömer sin 

medverkan på handikappråden.  

 

Rutiner för synpunkter 

Några av slutsatserna i ID:s rapport (2007) var att det bör finnas ett reglemente och rutiner för 

hur synpunkter från handikappråden ska hanteras samt hur uppföljning av ärenden ska ske 

och att information om handikappråden bör finnas tillgängliga via huvudmannens hemsida 

(ID 2007).  

Samtliga kommuner i Blekinge har ett handikappolitiskt program och tre av kommunerna har 

sina protokoll från handikappråden tillgängliga via kommunens offentliga hemsida. Upp-

följning av ärenden sker delvis genom att ärenden skrivs upp på en åtgärdslista eller liknande 

förteckning. Detta är ett sätt att strukturellt hålla reda på vilka ärenden som ska följas upp. 

Hur ärenden ska följas upp är inte beskrivet, med några undantag, i protokollen.  

 

Under perioden från 1976 fram till 1993 började handikappråden (10 av 22 handikappråd) 

väcka frågor direkt till annan nämnd än den som handikapprådet var organiserat under 

(Carstensen 1993). Utifrån resultatet i Blekinge och främst från protokollgenomgången ser jag 

att tendensen att kontakta andra både internt och externt förekommer i högre utsträckning i 

Blekinge numera. Vilket ställer krav på att utveckla rutiner för hur synpunkter från handi-

kapprådet ska hanteras inom kommunens verksamheter och nämnder.  

 

Engagemang och funktion 
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I såväl Gunilla Carstensen (1993) som ID:s rapport (2007) framkom att mer engagemang och 

intresse efterfrågades av ledamöterna och de talade om vikten av ökad kunskap. Nästan 1/3 

del av samtliga ledamöter i SHR:s undersökning trodde att rådet skulle få en minskad roll i 

framtiden. Ledamöterna önskade ett ökat inflytande och ansåg att handikappråden saknade en 

plats och status i den kommunala organisationen (Carstensen 1993).  

I resultatet om handikapprådets roll i samhället ansåg inte ledamöterna i Blekinge att handi-

kapprådet uppfyllde den funktion som ledamöterna ansåg att handikapprådet har. Vidare 

framgår det i resultatet att något fler ledamöter är nöjda med sin påverkan av besluten än vad 

de anser att deras medverkan påverkar besluten i handikapprådet. Det är få ledamöter som 

anser att de väcker frågor till dagordningen. Ledamöterna vet om att de kan väcka frågor, 

även om svaren indikerar på att alla ledamöter inte upplever det möjligt.  

 

Hur kommer det sig att ledamöterna inte anser att de väcker frågor eller är nöjda med sitt 

inflytande eller anser att handikapprådets roll uppfylls? Det bör vara meningsfullt att ta upp 

ärenden på handikapprådet och då krävs det mer än en arena, påtalas i tidigare forskning 

(Barnes & Mercer 2003, McDaid 2009). De faktorer som framkommit i tidigare forskning, 

och som anses ger bra förutsättningar för ökad delaktighet på handikappråd och i liknande 

samrådsformer har i undersökningens analys inte visats sig vara faktorer som hänsyn tagits 

till. Faktorer som kan förbättras är exempelvis den ekonomiska ersättningen, tydliggöra för-

väntningar, se över mötestider och vilka som bör närvara samt att ärenden behandlas på 

handikappråden i ett tidigare skede i beslutsprocessen. Detta förutsätter en vidare diskussion 

om handikapprådets roll i den kommunala organisationen och hur synpunkter bör hanteras. 

Detta resonemang stöds i resultatet genom att det finns kommentarer i svarsenkäterna att 

bland annat mötestiderna borde utökas. Det finns områden som ledamöterna inte anser att de 

får tillräcklig relevant information om. Det framkommer vidare i resultatet att det önskas fler 

ansvariga från kommunen och medverkan från andra intressenter på mötet. Och under Open 

Space uttrycktes, som tidigare nämnts, att väggen mellan handikapprådet och övriga nämnder 

verkar sakna en dörr för att kommunicera ärenden. Ordförande för handikapprådet i 

Karlskrona uttryckte i intervjun att handikapprådet är en del av ett nätverk, en kanal, som 

behövs för området, som handlar om vikten av handikapprådet och dess roll i ett större 

sammanhang
42

. Mikael Spång (2010) rekommenderar kommunerna att föra diskussioner hur 

                                                 
42 Telefonintervju med ordförande Inga-Lill Siggelsten Blum den 6 november 2012. 



   
 

52 
 

de konkret hanterar mänskliga rättigheter i sina verksamheter. Ett par handikappråd i 

Blekinge har påbörjat diskussioner om handikapprådens innehåll och syfte. 

Sammantaget ger det empiriska resultatet och analysen i min undersökning stöd för de 

faktorer som framkommit i tidigare forskning, för att ge ökade möjligheter till delaktighet och 

inflytande för handikapporganisationernas representanter i de kommunala handikappråden. 
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6 Avslutande diskussion 

För att svara på om representanterna har delaktighet och inflytande över frågor för ett till-

gängligare samhälle kommer jag att belysa handikappråden utifrån det teoretiska ramverket. 

Avslutningsvis tar jag upp om undersökningens användningsområde framöver, vilket har 

likheter med nyttan av en utvärdering. 

 

6.1 Handikappråd som institutionaliserad form  

För att förstå handikapprådens uppkomst behöver vi betrakta och förstå dess historia. I enlig-

het med Urban Markström (2006) beskrivning (med hänvisning till Ove Grape 2001 och 

Richard W. Scott 1995) så bör det i analysen skiljas på institution som fysisk organisation och 

de komponenter som sociologiskt skapar en institution. Jag kommer nu att beskriva formella 

komponenter och normativa idéer som ger acceptans åt att betrakta handikappråden som 

legitima institutioner i ett historiskt perspektiv.  

De kommunala handikappråden är en del av den kommunala organisationen och som sådan är 

handikappråden en fysisk enhet, ett samrådande organ. Efter betänkandet SOU 1970:64 

bildades kommunala handikappråd med avsikt att öka samarbetet mellan kommunens 

verksamheter och handikapporganisationerna. Handikappråden blev därmed ett av svaren från 

samhällets sida att möta kritik om hur personer med funktionsnedsättning behandlades och 

föra upp diskussionen på en kollektiv nivå. Det är lagstadgat att kommunerna ska samverka 

med exempelvis handikapporganisationerna, men däremot inte i vilken form. Det har som 

tidigare framkommit inrättats handikappråd i majoriteten av Sveriges kommuner. Sedan tidigt 

1990-tal har förväntan på att verksamheter ska utveckla brukarmedverkan blivit tydlig även i 

andra dokument antagna av riksdag och regering, vilket normativt stödjer ett fortsatt upprätt-

hållande av handikappråden. 

 

Mitt antagande är att de politiskt förtroendevalda sedan inrättandet av handikappråden har fört 

med sig sina normer om hur en nämnd bör vara utformad och alltjämt präglar dessa normer 

handikapprådens struktur och innehåll. Bilden av handikapprådet, som jag tolkar utifrån 

resultatet och analysen i denna undersökning, är att handikappråden upprätthålls som ett 

formellt möte och därmed i hög utsträckning liknar de politiska nämnderna i kommunerna. 

Följaktligen har handikappråden framgångsrikt anpassat sig till rådande normer och spelregler 

som gäller i den kommunala organisationen. 
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Detta förhållningssätt har bidraget till att vinna legitimitet och till att handikappråden överlevt 

och är idag en etablerad del i den kommunala organisationen. Mindre anpassningar har dock 

gjorts för att möta nutida förväntningar. Två kommuner i Blekinge har gjort anpassningar i 

form av namnbyte och använder idag inte ordet handikappråd utan råd för funktionshinder 

respektive funktionsnedsättning. Och i Ronneby inkluderas även organisationer och nätverk 

som tidigare inte varit representerade i handikapprådet.  

 

6.2 Brist på utvärdering 

Handikappråden i Blekinge har inte tidigare utvärderats vad ordförande i respektive kommun 

känner till. Däremot har ett par handikappråd påbörjat sin utvärderingsprocess, men som 

handikapprådets ordförande i Ronneby påtalade så får diskussionen extra fokus nu när 

handikappråden uppmärksammas genom denna undersökning
43

.  

John W. Meyer och Brian Rowan (1977) för resonemang om att när stat och kommun inte 

utvärderar sina egna verksamheter så kan de bevara sin yttre bild av verksamheten. Denna 

bild kan leva kvar likt en myt eller skyltfönster (Alvesson 2011) och är ett sätt att framställa 

sin verksamhet på ett vinnande sätt. Även Sherry R. Arnstein (1969) använder ”… similar 

forms of window-dressing participation” (Arnstein 1969 p 3.4) som uttryck i sin artikel när 

hon beskriver steg fyra, konsultation, som ingår i stegens grupp tokenism. Jag återkommer till 

gruppen tokenism i kommande avsnitt. 

 

6.3 Vilken form av inflytande ges på handikappråd som rådgivande organ? 

Handikappråden är avsedda att vara ett forum för delaktighet och inflytande för handikapp-

organisationernas representanter i samråd med kommunen. Utifrån SKL:s delaktighetstrappa 

befinner sig handikappråden mellan stegen dialog och inflytande enligt den formella 

strukturen och till synes fyller sin funktion som information och inflytandekanal. Beslutande-

rätten och makten finns kvar hos initiativtagaren, dvs kommunens politiska organisation. Det 

förhållandet att handikappråden är ett rådgivande organ gör att handikappråden inte kommer 

längre upp än steg fem, placation, i Sherry R. Arnsteins (1969) stege. Därmed återfinns 

handikappråden i gruppen som betecknas tokenism och som är en form av symboliskt medin-

flytande. Detta då makten att besluta finns hos andra parter, som inte medverkar på 

handikapprådet. Ledamöterna får dock utbildning och information om kommunens orga-

                                                 
43 Kristina Valtersson, ordförande Rådet för funktionshinder i Ronneby. 
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nisation och verksamhet och olika samhällsförändringar vilket höjer kunskapen om vilka 

rättigheter och skyldigheter som gäller. Däremot är det oklart hur synpunkter från handikapp-

rådet hanteras inom organisationen. Ytterligare exempel på symboliskt medinflytande är att 

ärenden kommer till handikappråden i ett sent skede i beslutsprocessen.  

Att enskilda representanter väljs ut att delta i arbetsgrupper som sedan arbetar med exempel-

vis utformningen av tillgängligheten via webbsidan är ingen överflyttning av beslutandemakt. 

Även om det tangerar nästa steg som är samarbete på Sherry R. Arnsteins (1969) stege. 

Arbetet och arbetsgruppen kan utifrån den politiska beslutsprocessen anses vara i genom-

förandefasen, eftersom mål och medel beslutas av andra än den tillsatta arbetsgruppen. 

Däremot har representanterna reellt inflytande över genomförandet samt ansvariga för delar 

av innehållet.  

 

6.4 Kan resurser och makt förflyttas? 

Vad skulle behövas för att handikappråden skulle få en ökad grad av medbestämmande och 

makt? I Karlshamn uttryckte representanterna att just det faktum att ett flertal tjänstemän del-

tog på handikapprådet bidrog till en högre genomförandegrad. Politiker och tjänstmän kan, 

vilket de även gjorde när jag var på besök, diskuterade om huruvida de skulle åtgärda ett 

ärende liksom gränsdragningen mellan politik och förvaltning. Exempelvis kunde tjänste-

männen besluta om hur de skulle hantera en garageport på en specifik väg direkt och 

politikerna lyfte att en fråga var för politiken och upphandlingsenheten att hantera och med-

gav att kommunen inte varit tillräckligt tydlig i sina budskap om vilka riktlinjer som gällde i 

frågan.  

 

Ett annat exempel som kan användas som underlag för vidare resonemang om resurser och 

makt är funderingarna på egen budget som framförts i undersökningen. Funderingarna om 

egen budget framfördes av ledamöterna som ett steg i riktningen att ta makt och öka möjlig-

heterna till inflytande över beslut. Dock kan handikapprådet inte själva ta denna makt utan 

andra delar av etablissemanget måste fatta beslut och delegera makt till handikapprådet. Vad 

skulle konsekvenserna av ett sådant beslut föra med sig? Med makt följer ansvarsutkrävelse 

och uppföljning och redovisning inför övriga medborgare. Vilket gör att resonemanget förs in 

på den arena som Magnus Dahlberg och Evert Vedung (2001) för mellan den grundläggande 

representativ demokratin och deltagardemokratier. Att föra fram synpunkter till den repre-
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sentativa makten, dvs politiskt förtroendevalda är ett sätt att komplettera den representativa 

makten men inte att ersätta den (Dahlberg & Vedung 2001).  

Sherry R. Arnstein (1969) talar för en maktförflyttning från de som innehar makten till med-

borgarna och genom detta förflyttas medborgarnas deltagande uppåt på hennes delaktighets-

stege. Däremot finns det en risk att makt och delaktighet inte sker på riktigt, dvs så att till-

räckliga resurser följer med vilket gör att genomförandet av tjänster inte får rätt förut-

sättningar (Arnstein 1969). Beskrivningen att löskoppla del av verksamheten och på en nivå 

lämna ifrån sig makt eller bjuda in till samråd och sedan inte låta resurser och reellt inflytande 

följa med kan jämställas med resonemanget Nils Brunsson (1990) för om hyckleri.  

 

Tid och fördelning av resurser och att vara öppen med vilket mandat och vad som förväntas 

av representanterna är viktiga faktorer (Barnes & Mercer 2003, Hillborg & Rosenberg 2012). 

Även om inte resurser förs över i form av budget, så kan förväntningarna på vad delaktighet 

och inflytande innebär behöva förtydligas. Det medför bättre förutsättningar för att förstå, 

men också att kunna föra en diskussion både inom och utanför handikapprådet om syftet och 

förväntningarna på vad handikapprådet och dess ledamöter kan tillföra. Viljan att föra denna 

diskussion har framförts av både de politiskt förtroendevalda ledamöterna och represen-

tanterna för handikapporganisationerna.  

 

6.5 Relationen mellan inflytande och frågorna som behandlas på 

handikappråden 

Handikappråden har som målsättning att samverka med handikapporganisationerna genom 

deras representanter och därigenom verka för ett tillgängligare samhälle. Denna målsättning 

har stöd i centrala dokument på olika samhällsnivåer. Även om kommunens organisation inte 

fungerar helt i enlighet med dess målsättning så inger målsättningen en inriktning och 

ambition. Inom den kommunala organisationen finns det motstridiga krav, som kan vara svåra 

att förena i genomförandet av ett beslut (Brunsson 1990). De kommunföreträdare som 

informerar på handikapprådet får att få ledamöternas synpunkter är ofta inte samma 

företrädare som fattar beslut eller kommer att genomföra verkställigheten i ärendet. Utan en 

annan del av kommunens organisation, nämnd och/eller förvaltning, fattar beslut respektive 

verkställer beslutet. Oftast har beslutet enligt resultatet i min undersökning redan fattats när 

ärendet behandlas på handikapprådet och sällan är ansvariga tjänstemän delaktiga i 

diskussionerna på handikapprådet.  
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I resultatet framgick att frågor inom ämnet fysisk tillgänglighet och socialpolitik var vanligast 

bland handikappråden i Blekinge, varav fysisk tillgänglighet även i tidigare undersökningar 

varit aktuellt i hög utsträckning. Avseende fysisk tillgänglighet och främst enkelt avhjälpa 

hinder så har inriktningen varit i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare 

att enkelt avhjälpa hinder på allmänna platser och färdmedel skulle varit lösta till år 2010 

(Prop. 1999/2000:79). Valet av frågor till handikapprådet kan tänka påverkas av kombination 

nationell handlingsplan med att konkreta frågor som går att mäta och är fysiskt påtagliga är 

förhållandevis enklare att diskutera än ämnen som handlar om bemötande och sociala 

relationer. 

 

Hur kan förhållandet mellan inflytande och ämnesområden visualiseras?  

Med utgångspunkt i hur demokrati i ett övergripande sammanhang kan ses i relation mellan 

ämnesområden och inflytande kommer jag att utveckla tanken hur förhållandet kan beskrivas 

på handikappråden. Jag återknyter här till den illustration (figur 2) som Tom Nilsson (2005) 

använde i sin avhandling då han undersökte det politiska deltagandets effekter på lokal nivå i 

Sverige. Liknande resonemang hade Robert A. Dahl (1999) i ett internationellt perspektiv och 

i förhållande till länder. Att i stora enheter ryms fler frågor men det reella inflytandet blir 

mindre eftersom de kommer längre från verkställigheten. Och tvärtom, om enheten minskar 

så blir det mindre frågor och ökat inflytande. Om jag kombinerar tidigare resonemang samt 

Tom Nilssons relationsbild (figur 2), som bygger på ett övergripande resonemang kring 

demokrati till lokal nivå, med resonemanget kring antalet ämnesområden och på vilken nivå 

frågorna är i förhållande till graden av inflytande över frågorna på handikappråden så kan 

förhållandet illustrationen på följande sätt: 

 



   
 

58 
 

 

Figur 13 

Den övre delen av bilden symboliserar att fler ämnesområden på handikapprådet skulle ge en 

minskad grad av inflytande över frågorna. Och tvärtom, i den nedre symbolen på bilden så ger 

ett fåtal ämnesområden möjlighet till en ökad grad av inflytande. Exempelvis om handikapp-

rådet omfattar samtliga områden som återfinns i regeringens funktionshindersstrategi eller 

endast behandlar ärenden om fysisk tillgänglighet. Inflytandet över frågorna beror även på 

vilken nivå ärendena behandlas på. Då symboliserar den övre delen i figur 13 att ärenden på 

en högre abstrakt nivå ger ett minskat inflytande över vad som praktiskt åtgärdas för att öka 

tillgängligheten. Och tvärtom, i den nedre symbolen där en konkret nivå på frågorna ger 

möjlighet till ett högre reellt inflytande. Exempelvis om frågorna hålls på en abstrakt nivå där 

handikapprådet blir en av flera remissinstanser vid utformningen av ett policydokument eller 

om sakfrågorna är detaljerade på en konkret nivå och avser en speciell trottoarkant, så 

behöver ledamöterna besitta olika kunskaper likväl som att inflytandet får olika prägel.  

 

När jämförelsen gjordes med vilka områden som behandlades på handikappråden i för-

hållande till regeringens funktionshindersstrategi så innebar det att även om ett handikappråd 

hanterar en mångfald med ämnesområden så behöver det inte vara av godo. Få frågor med 

reellt inflytande skulle i enlighet med detta resonemang ge mer inflytande på begränsat om-

råde än mångfald. Å andra sidan kan ett bredare utbud av områden och information kring vad 

som är på gång i nämnder och verksamheter ge representanterna möjlighet att föra frågorna 

tillbaka till sin organisation och agera på sikt både i handikapprådet och på andra arenor. De 

kommunala handikappråden i Blekinge har en variation av ärenden på både detaljnivå i 

sakfrågor och övergripande policynivå. Det ställer krav på representanterna att både besitta 

sakkunskap och ha förmåga att förmedla information vidare inom sin förening/handikapp-

organisation. Illustrationen i figur 13 kan användas för en vidare diskussion om handikapp-
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rådets syfte och på vilken nivå frågorna anses vara. Olika frågor kan vara på olika nivåer 

under samma möte. Vilken omfattning på ämnesområden och nivå på frågorna som represen-

tanterna för handikapporganisationen föredrar beror på vilken form av inflytande som de vill 

uppnå och har kunskap att agera i förhållande till. Diskussionen om förväntningar i för-

hållande till frågornas art och valet av handikapprådets inriktning och funktion kan under-

lättas av en visuell illustration.  

Andra faktorer som påverkar möjligheterna till inflytandet över frågorna på handikappråden 

är vilka som faktiskt deltar på mötet. Fler ansvariga tjänstemän har nämnts tidigare, men även 

fler politiskt förtroendevalda har efterfrågats. Ytterligare faktorer som påverkar möjligheterna 

för inflytande är var ärendet befinner sig i beslutsprocessen och vilken tid som avsätts till 

varje ärende. Det handlar även om vilja. Politisk vilja kring hur resurser ska fördelas inom 

och mellan olika ämnesområden och den kommunala förvaltningens vilja hur fattade beslut 

verkställs. Därutöver finns även näringsidkare, fastighetsägare och andra intressenter som har 

andra förutsättningar och utgångspunkter för sina intressen i mötet med handikapprådets 

representanter. 

 

 

6.6 Undersökningens användningsområde framöver 

Ansvariga i kommunerna bör tillsammans med handikapporganisationernas representanter 

använda resultatet i denna undersökning för sina diskussioner om vilken roll och syfte de vill 

att handikappråden ska ha i framtiden. Frågor att bearbeta kan gälla vilka förändringar som 

behöver göras för att förbättra representanternas förutsättningar på handikapprådet. Vilka 

förväntningar bör ställas i förhållande till olika frågor och ämnen som behandlas på handi-

kappråden? Hur synpunkter ska hanteras inom den kommunala organisationen? Vidare kan 

undersökningen användas som en del av underlaget i en bredare diskussion om hur arbetet 

med att aktualisera frågor om ett tillgängligare samhälle för alla kan intensifieras. Fortsatt 

arbete och forskning behövs kring att öka förutsättningarna och intensifiera tillgänglighets-

arbetet. Hur hanterar övriga delar av den kommunala organisationen och intressenter till-

gänglighetsarbetet? Hur tillvaratas kunskapen som förmedlar från handikappråden? Handi-

kappråd och motsvarande råd finns etablerade och ytterligare former för brukarmedverkan 

utvecklas. Vilka skillnader och effekter följer med de olika formerna för inflytande för 

handikapporganisationernas representanter? 
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Bilaga 1 Figurförteckning 
 

1. A ´ladder´ of citizen participation och delaktighetstrappa 

2. Relationen mellan deltagandets omfång och grad av inflytande 

3. Schematisk bild över vad metoderna bidrar med till respektive tema 

4. Kommunernas grundläggande förutsättningar 

5. Rangordning av ärenden och dess betydelse 

6. Andel svar på enkäten i procent (antal personer) 

7. I vilken utsträckning anser du att rådet har en viktig funktion för personer med 

funktionsnedsättning? 

8. I vilken utsträckning anser du att rådet uppfyller den funktion som du anser att rådet 

har? 

9. I vilken utsträckning anser ledamöterna att de kan väcka frågor till dagordningen? 

10. Och i vilken utsträckning avser ledamöterna att de har väckt frågor till dagordningen? 

11. I vilken grad anser ledamöterna att deras medverkan påverkar besluten i rådet? 

12. I vilken grad är ledamöterna nöjda med sin medverkan av besluten? 

13. Reellt inflytande i förhållande till frågorna på handikapprådet 
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Bilaga 2 Förteckning av aktuella handikappföreningar/ 

organisationer i de kommunala handikappråden 2012/2013 i 

Blekinge 
 

 Afasiföreningen i Blekinge 

 Astma- och Allergiförbundet 

 Attention 

 Blekinge Dövas Länsförening 

BHIS Blekinge Idrottshandikapp 

 Celiakiföreningen i Blekinge 

DHR 
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan 

rörelsehinder 

FMLS Dyslexiförbundet (Förbundet för människor med läs- och skrivsvårigheter) 

 Epilepsiföreningen 

FUB Föreningen Utvecklingsstörda Barn och Ungdomar 

HLS Hjärt- och lungsjukas förening 

HRF Hörselskadades Riksförbund 

HSO Handikapporganisationernas samarbetsorgan 

IFA Intressegruppen för Assistansberättigade 

ISF-AP Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser 

KHIF Karlskrona Handikappidrottsförening 

Lika Unika Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

NHR Neurologiskt Handikappades Riksförbund 

NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

 Reumatikerföreningen 

RBU Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar 

RMR Riksförbundet mot reumatism 

RSMH Riksförbundet för Social och Mental hälsa 

RTP Personskadeförbundet 

SRF Synskadades Riksförbund 
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Bilaga 3 Sammanställning på lättförklarad svenska 

För en bredare spridning och användningsområde görs en sammanställning av under-

sökningen på lättförklarad svenska.  

 

Inledning 

Undersökningen handlar om vad som händer på de kommunala handikappråden i Blekinge. 

Ingen kommun i Blekinge har utvärdera sitt handikappråd tidigare. Jag ville undersöka hur 

handikapporganisationernas representanter har delaktighet och inflytande i frågor för ett till-

gängligare samhälle genom handikappråden. Undersökningen är kvalitativt empiriskt inriktad 

och har ett formativt främjande (Vedung 2009) syfte. Med det menas att undersökningen 

bygger på insamlade uppgifter, empiri, och att handikapprådens ledamöter och andra kan lära, 

främjande, av resultatet och bedömningen. Undersökningen ifrågasätter inte målet med att 

handikappråd är inrättade, utan undersöker vad som händer inom handikappråden, formativt. 

För att svara på uppsatsens övergripande syfte om delaktighet och inflytande undersöker jag 

först handikapprådens förutsättningar och struktur samt dess process och innehåll och hur 

ledamöterna bedömer handikapprådets funktion och sin medverkan. Jag återkommer i med en 

förklaring i sammanställningen till varje tema och redovisar resultatet och bedömningen och 

till sist den avslutande diskussionen. 

 

Teori 

En teori är ett sätt att se och tolka världen och det som händer runt omkring. Ibland brukar 

teori sägas vara, att du väljer ett par speciella glasögon att tolka omgivningen genom. Jag har 

valt en teori som heter institutionell teori och som kan användas för att tolka hur 

organisationer organiserar sig. De två begrepp som jag använder kallas legitimitet och lös 

koppling (Alvesson 2011, Meyer & Rowan 1977). Legitimitet kan en organisation skapa 

genom att gör saker som andra respekterar eller tycker är bra. Lös koppling innebär att en 

organisation inte gör riktigt det organisationen säger att den ska göra. Exempelvis kan en 

organisation säga att de vill göra mycket för jämställdheten, men som organisationen inte har 

ekonomi för att genomföra helt och hållet (Eriksson-Zetterqvist 2009). För att lösa konflikten 

mellan att vilja och inte kunna, kan organisationen välja att löskoppla den delen av 

organisationen och på så sätt skapa ett handlingsutrymme. 
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Jag har även valt en modell som heter A ’ladder’ of citizen participation och som visar en 

stege om delaktighet och maktfördelning. Det är en stege med åtta steg som utvecklades av en 

kvinna vid namnet Sherry R. Arnstein (1969) i Amerika på 1960-talet. Stegen visar skillnader 

mellan de som har makt och de som inte har makt. Stegen kan användas för att tolka represen-

tanternas delaktighet och inflytande på handikappråden. 

 

Metod 

Jag har valt att använda flera metoder som delvis svarar på samma frågor. De metoder jag valt 

för att finna svar på undersökningens syfte och frågor är; intervju, protokollgenomgång och 

enkätundersökning. Därutöver har jag tillsammans med representanterna för handikapp-

organisationerna genomfört en workshop, Open Space, för erfarenhetsutbyte. För ett lärande 

syfte har jag medverkat på några handikappråds sammanträden i Blekinge. Ytterligare besök 

är inplanerade till efter att uppsatsen har skrivits klart. 

 

Resultat och analys 

Under varje tema står först vad temat handlar om och sedan vilken metod jag använt för att få 

svar på frågorna. Därefter står det vad resultatet är jämfört med och sist presenteras resultatet 

och analysen av resultatet. 

 

Förutsättningar och struktur 

Med förutsättningar och struktur menas vem är med på handikapprådens möten och när och 

hur träffas de? Får handikapporganisationernas representanter ekonomisk ersättning och så 

vidare? För att svara på dessa frågor valde jag att med hjälp av en intervjuguide fråga ord-

förande i de fem kommunernas handikappråd. Resultatet har jag sedan jämfört med tidigare 

forskning. Det är fyra svenska undersökningar, en nationell (Carstensen 1993) och en genom-

förd i Kronoberg (ID 2007) och Barnombudsmannen (BO 2008) och en om brukarråd i Skåne 

(Johansson et al. 2011). När jag jämförde resultatet i min undersökning mot tidigare forskning 

så fann jag att handikappråden i Blekinge inte skiljer sig nämnvärt från tidigare under-

sökningar. Det har funnits kommunala handikappråd sedan början på 1970-talet. I Blekinge 

bildades de första handikappråden i början på 1990-talet. I Blekinge är ordföranden en 

politisk förtroendevald. Handikappråden träffas i genomsnitt fyra gånger per år. Ledamöterna 

erbjuds någon form av utbildning och/eller studiebesök för att öka kunskapen om kommunen 

eller speciella frågor. Arvode får representanterna i Karlskrona. I Sölvesborg kan represen-

tanterna söka reseersättning. I Karlshamn får Handikappförbundets Samarbetsorgan (HSO) en 
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årlig ersättning att själva förfoga över. I Ronneby och Olofström får representanterna ingen 

ersättning. Ledamöterna har framfört önskemål om ekonomisk ersättning och efterfrågade fler 

och längre möten. Vidare framfördes att ledamöterna behövde förnya sig och att en för-

yngring av ledamöterna behöver ske. Önskan om yngre ledamöter framfördes även i under-

sökningen 1976 (Carstensen 1993). 

 

Process och innehåll 

Frågorna handlar om hur går det till på mötet? Var i beslutsprocessen befinner sig frågorna 

när de behandlas på handikappråden? Vilka frågor och ämnen pratar ledamöterna om? För att 

svara på frågorna granskade jag handikapprådens protokoll och kompletterade med svar från 

enkätundersökning. Protokollen som granskades var från perioden juni 2009 till juli 2012. 

Resultatet jämförde jag med tidigare undersökningar och i förhållande till de ämnesområden 

som finns i regeringens funktionshindersstrategi 2011-2016. Underlaget bygger främst på fyra 

kommuner då Karlshamns minnesanteckningar skiljer sig åt från övriga kommunernas 

protokoll.  

 

Den bild av handikappråden som jag tolkat genom protokollen är ett formellt möte. Där sekre-

teraren bredvid ordförande har en viktig roll för uppföljning av ärenden. Tjänstemän anses 

viktiga för genomförande av ärenden och spridning av information. Vid intervjuerna med ord-

förande så påtalade de hur viktiga representanterna från handikapporganisationerna var som 

kunskapsbärare och informatörer. 

 

De ärenden som hanteras på handikappråden spänner över flera områden. Mest handlar det 

om fysisk tillgänglighet och inom området socialpolitik. Fysisk tillgänglighet har det mest 

handlat om även i tidigare forskning om handikappråd. Inom området socialpolitik förekom 

frågor om ökad delaktighet, stöd till anhöriga och LSS lagstiftningen. När ärendena diskuteras 

på handikappråden är det ofta sent i ärendets beslutsprocess och i form av information till 

ledamöterna. Handikappråden är ett möte för samråd och inte beslut. De beslut som fattas på 

handikapprådet är oftast att göra skrivelser till andra instanser om tillgänglighetsfrågor. I min 

undersökning framgår att frågor inom området socialpolitik förekommer i högre utsträckning 

än i tidigare forskning. Mest framgår det i protokollen från Sölvesborg och i mindre 

utsträckning i övriga kommuner. 
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Funktion och medverkan 

Temat handlar om hur ledamöterna bedömer handikapprådets funktion och sin medverkan på 

handikapprådet. Underlaget bygger främst på ledamöternas svar på frågorna i enkät-

undersökningen. Därtill kommer resultatet från dagen för erfarenhetsutbyte, Open Space, och 

återkopplingar i form av medverkan på handikapprådens sammanträde. Resultatet har 

bedömts i förhållande till tidigare forskningsresultat. 

 

Enkätundersökningen genomfördes vintern 2012/2013. Enkäten skickades i november 2012 ut 

till 101 ordinarie och deltagande ledamöter i de kommunala handikappråden i Blekinges fem 

kommuner. Resultatet bygger på 76 svar. Det är 25 politiskt förtroendevalda och 51 

representanter från handikapporganisationerna. Av de 76 ledamöterna hade 55 personer varit 

ledamot i mer än två år.  

 

Det var fler ledamöter som ansåg att handikapprådet har en viktig funktion än vad leda-

möterna ansåg att handikapprådet uppfyller sin funktion. Det var fler ledamöter som ansåg att 

de kunde väcka frågor på handikapprådet än vad de anser sig göra. Något fler ledamöter var 

nöjda med sin delaktighet på handikapprådet än vad de ansåg att deras medverkan påverkade 

besluten. 

Några ledamöter har framfört att de anser att fler intressenter i form av fastighetsägare, 

ansvariga från kommunen och så vidare skulle gynna ett högre inflytande över aktuella frågor. 

I tidigare forskning har engagemang och intresse efterfrågats av ledamöter och de har önskat 

ett ökat inflytande över frågorna på handikapprådet, men även handikapprådets status i den 

kommunala organisationen. Andra faktorer som påtalats i tidigare forskning är att det är 

viktigt att göra det tydligt med vem som har makt över vad, att avsätta tid och resurser samt 

vara tydlig med förväntningar och därigenom skapa möjligheter för högre delaktighet och in-

flytande på riktigt. 

 

Avslutande diskussion 

Kommunala handikappråd inrättades efter ett betänkande SOU 1970:64 som ett av svaren på 

den kritik som förekom om hur personer med funktionsnedsättning behandlades i samhället. 

De politiskt förtroendevalda har tagit med sig de normer som gäller inom den kommunala 

organisationen och utformat handikappråden efter dessa normer. Detta förhållningssätt har 

gjort att handikappråden vunnit erkännande och är idag en etablerad del av den kommunala 

organisationen. För att kommunen ska kunna hantera eventuella konflikter mellan övriga 
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kommunala verksamheter och beslut och samtidigt upprätthålla ambitionen om att arbeta för 

ett tillgängligare samhälle genom samråd med handikapporganisationerna så skiljer man på 

beslut, samråd och handling. Detta kallas i enlighet med institutionell teori för att löskoppla 

del av strukturen.  

Möjligheten för representanter att få bli delaktiga och få inflytande över frågor i de 

kommunala handikappråden som leder till ett tillgängligare samhälle för personer med 

funktionsnedsättning bygger på de förutsättningar och de teman som tidigare presenterats 

under sammanställningen. Sherry R. Arnstein (1969) talar för en maktförflyttning från de som 

har makten till medborgarna och genom den förflyttningen tar deltagarna ett steg uppåt på 

hennes delaktighetsstege. I och med att handikappråden är ett rådgivande organ och de som 

fattar besluten om ärendena, som behandlas på handikapprådet, oftast inte medverkar på 

handikappråden gör att handikappråden inte kommer längre upp än steg fem, placation. 

Därmed återfinns handikappråden i gruppen som betecknas tokenism och som är en form av 

symboliskt medinflytande.  

 

På handikappråden diskuteras främst fysisk tillgänglighet och frågor inom området social-

politik. De kommunala handikappråden i Blekinge har en mängd olika ärenden från detaljnivå 

till övergripande policynivå. Detta ställer olika krav på ledamöterna precis som att inflytandet 

över frågorna sker på olika vis. Figuren som beskriver reellt inflytande i förhållande till 

frågorna på handikapprådet kan underlätta dialogen på handikappråden om antalet ärenden 

och på vilken nivå ärendena är i förhållande till förväntningar och graden av inflytande. Andra 

faktorer som kan behöva förbättras är exempelvis den ekonomiska ersättningen till 

handikapporganisationernas representanter, mötestider, att ärenden bör hanteras på 

handikappråden tidigare i beslutsprocessen och hur kommunen hanterar synpunkter från 

handikapprådet och handikapporganisationernas representanter.  

Fortsatt arbete och forskning behövs för att öka förutsättningarna och påskynda arbetet med 

att göra samhället mer tillgängligt för alla. 
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Bilaga 4
44

 Brev till ansvariga i de kommunala handikappråden 

eller motsvarande i Blekinge 2012 

 

                                                 
44 Bilagan är beskuren så tillvida att avslutningsfras och kontaktuppgifter är borttagna. 
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Bilaga 5
45

 Missivbrev till ledamöterna inför enkätutskick 

 

Hej! 

 

Du har i egenskap av att vara representant i din kommuns handikappråd/råd för 

funktionshinder/Boråd fått denna enkät. Inuti enkäten finns mer information om 

undersökningen. 

 

Enkäten har skickats till alla representanter i din kommuns handikappråd/råd för 

funktionshinder/Boråd samt till övriga kommuner i Blekinge, vilket är strax över 

100 personer. 

 

Jag hoppas du har möjlighet att svara på enkäten under november månad och 

helst inom ett par veckor. 

 

Även om det var ett tag sedan du var med på möten eller nyligen blivit utsedd 

till representant ber jag dig att ändå fylla i de delar som du finner möjliga. 

 

Undersökningen görs anonymt. Jag kommer inte att veta vem som svarat vad 

och svaren kommer att sammanställas så att enskilda svar inte kan utläsas. 

 

För att inte behöva utsätta dig för onödig påminnelse har svarskuverten fått ett 

kontrollnummer. Detta nummer prickas sedan av mot sändlistan. Numret som 

står på svarskuvertet är inte knutet till enkäten. 

 

Måndagen den 26 november kommer eventuella påminnelser att skickas. 

 

Om du har några frågor om undersökningen går det bra att höra av dig till mig,  

 

På förhand tack för din medverkan! 

 

Karlskrona 2012-11-05 

 

                                                 
45 Bilagan är beskuren så tillvida att  avslutningsfras samt kontaktuppgifter är borttagna. 
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Bilaga 6
46

 Enkät till representanter i kommunala handikappråd/ 

råd för funktionsnedsättning eller motsvarande i Blekinges 

kommuner 
 

1. I vilken kommun är du verksam? 

Karlskrona  

Ronneby  

Karlshamn  

Sölvesborg  

Olofström  

 

2. Vad stämmer överens med din funktion i rådet? 

Representerar ett politiskt parti  

Representerar en brukarorganisation  

Tjänsteman från kommunen  

Annan funktion, ange vilken………………………………………………………………… 

 

3. Hur länge har du varit representant i rådet?  I mer än 2 år       I mindre än 2 år 

 

4. Här följer några påstående om ärenden som kan behandlas på rådet. I vilken grad 

anser du att rådet behandlar följande ärenden? 
 

 
I hög grad    I låg 

grad 

Kan ej 

bedöma 

Färdtjänst och andra 

transportmedel 
      

Trappor, ramper m.m.       

Tillgänglighet, belysning 

vid gata, lekpark m.m. 
      

Tillgängligheten vid 

kulturarrangemang 
      

Tillgängligheten vid 

badanläggningar 
      

Tillgängligheten vid 

sportarenor 
      

Tillgängligheten vid 

butiker 
      

Tillgången till anpassade 

bostäder 
      

Handläggningen av LSS 

och SoL ärenden 
      

Tillgången till 

handikappanpassade 

toaletter m.m. 

      

Tillgängligheten via 

webbplatser 
      

                                                 
46 Enkäten är komprimerad som bilaga, så tillvida att den inledande och avslutande texten är borttagen samt raderna 
som de svarande kunde skriva kommentarer på. 
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Allmänt sociala frågor       

Anhörigstöd       

5. I vilken utsträckning anser du att dessa ärenden är viktiga för dig och/eller dem du 

representerar? 
 

 

I hög ut- 

sträckning 

 I låg ut- 

sträckning 

Kan ej 

bedöma 

Färdtjänst och andra 

transportmedel 
      

Trappor, ramper m.m.       

Tillgänglighet, belysning 

vid gata, lekpark m.m. 
      

Tillgängligheten vid 

kulturarrangemang 
      

Tillgängligheten vid 

badanläggningar 
      

Tillgängligheten vid 

sportarenor 
      

Tillgängligheten vid 

butiker 
      

Tillgången till anpassade 

bostäder 
      

Handläggningen av LSS 

och SoL ärenden 
      

Tillgången till 

handikappanpassade 

toaletter m.m. 

      

Tillgängligheten via 

webbplatser 
      

Allmänt sociala frågor       

Anhörigstöd       

 

6. Det är vanligt att de olika kommunala förvaltningarna och andra inbjudna ger information 

om vad som är på gång i deras verksamheter. 

I vilken grad anser du att ni får tillräcklig relevant information om följande ämnen? 
 

 
I hög grad    

I låg grad 
Kan ej 

bedöma 

Arbetsmarknadsfrågor       

Skola/barnomsorg       

Byggnadsfrågor       

Gatufrågor       

Fritid- och kulturfrågor       

Äldrefrågor       

Frågor inom socialt 

arbete 
      

Frågor inom 

funktionshinderområdet 
      

Anhörigstöd       

Förändringar inom 

kommunens verksamhet 
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7. Finns det några andra ärenden/frågor som du saknar i rådet?  Nej  Ja, skriv 

i rutan nedan gärna exempel på vilka ärenden du saknar och i vilken grad du anser dem 

viktiga. 

 

8. I vilken utsträckning anser du att du kan väcka frågor till dagordningen? 
I hög utsträckning  I låg utsträckning 

     

 

9. I vilken utsträckning har du väckt frågor till dagordningen? 
Varje gång/möte  Ingen gång 

     

 

10. I vilken grad anser du att din medverkan påverkar besluten i rådet? 
I hög grad  I låg grad 

     

 

11. I vilken grad är du nöjd med din påverkan av besluten? 
I hög grad  I låg grad 

     

 

12. I vilken utsträckning anser du att rådet har en viktig funktion för personer med 

funktionsnedsättning? 
I hög utsträckning  I låg utsträckning 

     

 

13. I vilken utsträckning anser du att rådet uppfyller den funktion som du anser att 

rådet har? 
I hög utsträckning  I låg utsträckning 

     

 

14. Finns det något som du skulle vilja var annorlunda med rådets funktion? 

 Nej  Ja, ge gärna exempel. 

 

15. Finns det i din kommun, som du vet, möjlighet att delta i andra sammanhang för att 

påverka ärenden inom området funktionshinder?  
(Utöver detta råd och politiska nämnder) 

Arbetsgrupper kring specifika ärenden  Ja  Vet ej  Nej 

Referensgrupper  Ja  Vet ej  Nej 

Annat: Vad? 

Kommentar: 

 

16. I vilken grad är du nöjd med rådets nuvarande struktur? Med struktur avser jag 

hur ofta ni träffas, mötesordning, tid, vilka som representerar osv. 
I hög grad  I låg grad 

     

 

17. Finns det något du skulle vilja var annorlunda med rådets struktur? 

 Nej  Ja, ge gärna exempel. 

 

18. Finns det något annat du skulle vilja framföra? 


