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Tillgång till det offentliga rummet – en kvalitativ studie om den kognitiva 
tillgängligheten till det offentliga rummet för unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning.  

 

Emelie Persson & Julia Cadjo   

  

Sammanfattning  

Syftet med studien är att utforska den kognitiva tillgängligheten till det offentliga 
rummet för unga vuxna som bor på gruppbostad. Offentliga rum har i studien 
begränsats till att omfatta lekplatser och badplatser i en kommun i södra Sverige. 
Studien är av kvalitativ karaktär och metoden som vi har använt oss av är 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet har analyserats utifrån Goffmans teori om 
stigma och Bourdieus teori om habitus, fält och kapital. Resultatet har sedan kodats 
genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att kommunala lekplatser som 
ligger avskilt i samhället ses som en möjlighet för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning att tillgå det offentliga rummet. Resultatet visar också att de 
främsta faktorerna som begränsar den kognitiva tillgängligheten på kommunala 
lekplatser är att de är utformade för barn och att det inte finns en tydlighet kring de 
olika lekredskapen. De möjligheter som ökar tillgängligheten på badplatser är de 
handikappanpassade badplatserna eftersom att de boende känner en trygghet där. Det 
som begränsar tillgängligheten på badplatserna är främst folkmängden. Det framkom 
även att den fysiska miljön kan anpassas bättre genom tydligare kontraster och 
markeringar. Gemensamt på de båda platserna är att omgivningen spelar en stor roll 
och att avskilda platser för att avskärma intryck kan vara ett bra stöd för att öka 
tillgängligheten till det offentliga rummet för unga vuxna på gruppbostad.  
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Access to public space– a qualitative study about the cognitive availability of the public 
space for young adults with intellectual disability.  

  

Emelie Persson & Julia Cadjo   

   

Abstract   

The aim of the study was to explore the cognitive availability of the public space for 
young adults living in a group residence. The public space in this study has been narrowed 
down to playgrounds and bath places in a municipality in southern Sweden. The study is 
of a qualitative nature and the method we have used for the study is semistructured 
interviews. Through a qualitative continent has the result been coded. The results were 
analyzed based on Goffman's theory of stigma and Bourdieu's theory of habitus, fields 
and capital. The result indicates that playgrounds that lays in a more separated 
environment is considered as an opportunity for people with intellectual disabilities to 
access the public space. The results also indicates that the main factors that limits persons 
with intellectual disabilities to have access to playgrounds is that they are designed for 
children and that there is a lack of clarity when it comes to the different play tools on the 
playground. The opportunities that increases the accessibility at bathing places is the 
bathing places that is adapted for people with disabilities because the target group of the 
study felt safe there. The factor that limits the availability is primarily when it is very 
crowded. It is also shown that the physical environment can be better adapted through 
clearer contrasts and markings. The common denominator for both places is that the 
environment had a big impact and that secluded places to decrease impressions can be a 
good support for increasing accessibility to the public space for young adults in group 
residence.   
 

  

   

   

Keywords: Social work, Intellectual disability, Public space, Playground, Bathing place 

 

  

   

   

 

 



	

	

Förord,  
Studien har i det stora hela producerats gemensamt. Samtliga avsnitt har genomförts 
tillsammans dock har delar i avsnitten fördelats en aning. Vad gäller bakgrundsavsnittet 
har vi varit ansvariga för olika artiklar och böcker som vi sedan integrerat i text, 
exempelvis har Julia haft ansvar för avsnittet ”marginalisering och maktstrukturer” och 
Emelie har haft ansvar för avsnittet ”mötet”. Insamling av empiri gjordes ihop, vi båda 
medverkade på samtliga intervjuer. Även metodavsnittet har skrivits gemensamt. Vad 
gäller resultatdelen har Julia haft mer ansvar för avsnittet ”Badplatser – Möjligheter och 
begränsningar” och Emelie har haft mer ansvar för ”Lekplatser – Möjligheter och 
begränsningar”. Övriga delar har skrivits ihop.   
 
För att genomföra studien har vi varit beroende av en del personer som vi särskilt skulle 
vilja tacka. Vi vill börja med att ge ett stort tack till stödpersonal och 
handikappkonsulenter som valt att dela med sig utav viktig kunskap och erfarenhet. Ni 
har visat ett stort intresse för vår studie och på ett ärligt samt öppet sätt lyft den 
problematik som finns kring ämnet. Det har varit intressant men även otroligt lärorikt att 
ta del av era erfarenheter. Vidare vill även rikta ett stort tack till vår handledare Jessica. 
Du har under arbetets gång varit otroligt stöttande och engagerad, samt bidragit med 
värdefulla tankar och idéer. Till sist vill vi tacka våra nära och kära som har varit 
uppmuntrande och motiverande under studiens framväxt.  
 
Utan er hade det aldrig varit möjligt att genomföra detta arbete! 
 
Stort tack! 
 
Emelie & Julia, maj 2017 
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1.Inledning  

Personer med funktionsnedsättningar tar sällan del av samhället på samma villkor som 
personer utan funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättningar begränsas i 
sin roll i samhället genom bland annat attityder och strukturer som påverkar individernas 
upplevelser av olika platser (Kjellman, 2008). Inom socialt arbete är en stor utmaning att 
få socialt utsatta grupper, såsom personer med intellektuell funktionsnedsättning, att 
integreras i samhället. Det framgår i 5 § i Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) att de ska ha rätt till full delaktighet i samhällslivet (SF 
1993:387). Trots lagstöd finns det en begränsad mängd forskning som stödjer att 
personer som omfattas av lagen faktiskt har full delaktighet i samhällslivet. Utifrån 
studiens resultat möter målgruppen begränsningar i form av negativa attityder och 
begränsade miljöer som har resulterat i att unga vuxna på gruppbostäder inte kan tillgå 
det offentliga rummet som andra.  
 
I en rapport från Göteborgs stad betonas att personer med kognitiva funktionshinder, 
alltså personer med förvärvade hjärnskador eller diagnoser som exempelvis ADHD och 
utvecklingsstörning har svårt för att tolka, bearbeta och förmedla information. Alltför 
många intryck gör det svårt för målgruppen att hantera olika situationer. Därför bör det 
finnas lekplatser med tydligt avgränsade områden och även beskrivningar kring 
lekplatsens utformning och innehåll. Lekplatserna bör även vara anpassade för större 
kroppstyper då personer med kognitiva svårigheter gärna leker i vuxen ålder (Göteborgs 
stad, 2012). Detta kan även appliceras på andra offentliga rum såsom badplatser som 
också kan göras mer anpassade för målgruppen genom tydligt avgränsade områden och 
beskrivningar kring badplatsens utformning. Trots detta upplevs inte bad- och lekplatser 
vara utformade och anpassade på ett sätt som ökar den kognitiva tillgängligheten till det 
offentliga rummet för unga vuxna på gruppbostad utifrån vår studies resultat. 
 
Forskning visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning kan behöva stöd med 
sig, i form av stödpersonal, för att ta del av det offentliga rummet (Wiesel & Bigby, 
2014). Detta påvisar att det offentliga rummet inte i någon större utsträckning är anpassat 
för målgruppen. Mer forskning kring ämnet kan resultera i ökad kunskap kring olika 
anpassningar som kan göra det möjligt för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning att på ett mer självständigt sätt ta del av det offentliga rummet. 
Tidigare forskning visar även att de platser i samhället som är tillgängliga för allmänheten 
har visat sig vara de platser där människor med intellektuell funktionsnedsättning 
upplever starkast känslor av utanförskap på (Wiesel & Bigby, 2014). Dessa platser kan 
exempelvis vara badplatser och lekplatser men även andra offentliga rum såsom caféer 
och parker. Utifrån detta bör ämnet lyftas, aktualiseras och problematiseras för att 
personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ta del av det offentliga 
rummet som andra i samhället. Därför tar studien sin utgångspunkt i den kunskapslucka 
som finns kring ämnet.  
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1.1 Syfte och övergripande frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om den kognitiva tillgängligheten till det 
offentliga rummet för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som bor på 
gruppbostad. För att nå syftet har följande frågeställningar formulerats; 

● Vilka möjligheter finns det för unga vuxna på gruppbostad att tillgå kommunala 
lekplatser och allmänna badplatser?  

● Vilka begränsningar finns det för unga vuxna på gruppbostad att tillgå 
kommunala lekplatser och allmänna badplatser?  

 
Studiens syfte kommer dels besvaras genom intervjuer med personer som är verksamma 
inom studieområdet. Genom deras kunskap och erfarenhet kommer möjligheter och 
begränsningar för unga vuxna på gruppbostad att tillgå det offentliga rummet 
undersökas. Studiens syfte kommer även besvaras genom att resultatet kopplas till 
tidigare forskning och relevant teori. Perspektivet i studien utgår ifrån stödpersonal och 
handikappkonsulenter, då det är dem som arbetar nära målgruppen, det är alltså deras 
synsätt som präglar resultatet. I studien har vi avgränsat oss till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning samt till bad- och lekplatser.  

1.2 Kopplingen till socialt arbete 

Enligt Meeuwisse och Swärd (2016) är socialt arbete svår definierat. Vad socialt arbete är 
beror på vilket perspektiv och vilken position som anläggs och har därför olika 
utförandeformer i olika länder. Socialt arbete kan förstås som en verksamhet som 
hanterar olika svårigheter i samhället, exempelvis försörjning och omsorg. Socialt arbete 
kan även bedrivas på individ-, grupp- och samhällsnivå och organiseras då beroende på 
vilka sociala problem som finns i samhället. Sociala problem är det som utgör grunden i 
socialt arbete och är alltså de samhälleliga och individuella svårigheter som kan åtgärdas 
och/eller förebyggas. Därav innefattar det sociala arbetet teorier om bland annat 
konsekvenser av funktionshinder (Meeuwisse och Swärd, 2016). Utifrån ”International 
Federation of Social Workers” (IFSW) definieras socialt arbete som  

“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes 
social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of 
people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for 

diversities are central to social work.  Underpinned by theories of social work, social 
sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and 

structures to address life challenges and enhance wellbeing. 

The above definition may be amplified at national and/or regional levels” (IFSW) 

Socialt arbete ska alltså främja social förändring, utveckling, sammanhållning, 
empowerment och frihet för människor.  
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Det sociala arbetet påverkas i hög grad av socialpolitik, vilket är en ram för det sociala 
arbetets praktik (Meeuwisse och Swärd, 2016). Ett viktigt socialpolitiskt område är 
insatserna för människor med omfattande funktionshinder. I utvecklandet av detta 
område kom ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS) till. LSS är 
en rättighetslag för personer med fysiska eller psykiska funktionshinder (Bergstrand 
2012). Berörda samhällsorgan och myndigheter ska således verka för att främja 
levnadsvillkor och delaktighet i samhället för personer som omfattas av lagen. Målet är 
att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. De som omfattas av lagen är 
personer med (1) utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, (2) betydande 
och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom och (3) andra varaktiga fysiska eller 
psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora 
och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd eller service (SF 1993:387).  
 
Personer med funktionsnedsättningar är en av de mest marginaliserade grupperna i 
samhället (Wiesel, Bigby & Carling-Jenkins, 2013). I första kap. 1§ Socialtjänstlagen 
beskrivs socialtjänstens mål, att utifrån demokrati och solidaritet främja människors 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet. I socialtjänstlagen beskrivs också att socialnämnden ska arbeta för att 
personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att delta i samhället och leva som 
andra (Socialtjänstlagen SFS 2001:453). Under arbetets gång blev det uppenbart att det 
offentliga rummet inte är anpassat efter personer med intellektuell funktionsnedsättning 
vilket resulterar i att målgruppen tenderar att bli ännu mer exkluderad. I FNs (2008) 
standardregler beskrivs att personer med funktionsnedsättningar har samma rättigheter 
som alla medborgare. Staten ska komma med förslag på hur hinder kan röjas för att 
skapa ett tillgängligt samhälle.  
 
Genom att lyfta möjligheter och begränsningar kring tillgängligheten för unga vuxna på 
gruppbostad förbättras målgruppens rätt att delta i samhällslivet, vilket är ett av målen i 
Socialtjänstlagen. På detta sätt kan ett bättre socialt arbete bedrivas till målgruppens 
förmån.                    

1.3 Förförståelse 

Vår förståelse grundas i det material vi har tagit del av under vår studietid där vi lätt har 
berört ämnet. Det är under perioden som vi har arbetet med examensarbetet som vi i 
större utsträckning har tagit del av litteratur som berör ämnet. Den personliga 
förförståelsen kommer från att vi båda har arbetet på gruppbostad för unga vuxna. Det 
är under vår arbetstid som vi noterat att vissa offentliga rum har varit svårare för de 
boende att ta del av och ett intresse för detta har väckts. 
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1.4 Begreppsdefinitioner 

Det offentliga rummet är alla de vardagliga platser som finns i samhället som 
exempelvis torg där människor ofta möter främlingar. Det offentliga rummet ägs 
vanligen av kommunen eller staten och är kort definierat som “ett rum för alla”. Dock 
bör inte det offentliga rummet endast ses som ett fysiskt och materiellt rum, då sociala 
relationer och interaktioner i hög grad spelar in. En viktig fråga i det här sammanhanget 
berör det offentliga rummets egenskaper och då dess tillgänglighet, alltså omgivningens 
möjlighet att ta del av och vistas i det offentliga rummet (Wikström & Olsson, 2012).  
 
Intellektuell funktionsnedsättning definieras av vårdguiden 1177 (2016) som nedsatt 
intelligens och försämrad teoretisk, social och praktisk förmåga. Teoretisk förmåga 
handlar om att klara av att läsa, skriva och räkna. Social förmåga berör socialt umgänge 
med andra och praktisk förmåga avser vardagliga aktiviteter som att äta, tvätta och klä 
sig. Det finns olika nivåer av intellektuell funktionsnedsättning, dessa är lindrig 
intellektuell funktionsnedsättning, måttlig intellektuell funktionsnedsättning och svår 
intellektuell funktionsnedsättning (1177, 2016).  
 
Kognitiv tillgänglighet avser i denna studie i vilken grad personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan inhämta och bearbeta information. Detta examensarbete 
behandlar den kognitiva tillgängligheten för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och således hur platser är formade för att underlätta och främja 
vistelsen i det offentliga rummet. Med kognitiv förmåga avses bland annat hur 
information inhämtas och bearbetas (Psykologiguiden, 2007). Enligt 
Nationalencyklopedin (NE) är tillgänglighet “inom geografi möjligheten att ta del av 
något eftersträvansvärt’’ (NE 2017). 
 
Sociala normer i studien avser normer om vad som är socialt bejakat att göra och inte 
göra i sociala sammanhang och i olika offentliga rum. Människan är en social varelse och 
genom detta medföljer en rad sociala normer och regler som ska följas och vad som är 
socialt bejakat till huruvida en människa för sig i sociala sammanhang. Följer en person 
inte de oskrivna normerna och reglerna blir hon bestraffad och om de följs medföljer det 
en belöning (Radovic, 2008).  
 
Unga vuxna i studien definieras som personer mellan 18-30 som har en intellektuell 
funktionsnedsättning och bor på gruppbostad. Slutligen kommer de unga vuxna på 
gruppbostad i den här uppsatsen att definieras som unga vuxna på gruppbostad, 
personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med kognitiv 
funktionsnedsättning och boende. Detta eftersom att respondenterna har uppgivit olika 
benämningar utifrån deras yrke.   

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Detta kapitel avser att ge en beskrivning av tidigare forskning som gjorts och är relevant 
för ämnet. Inledningsvis ges en kort historisk överblick kring ämnet för att sedan 
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redogöra för begreppet marginalisering. Därefter följer en presentation kring hur mötet 
påverkar personer med intellektuell funktionsnedsättning för att sedan presentera hur 
omgivningen förhåller sig till och påverkar personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i samhället. Avslutningsvis presenteras aktuellt tillgänglighetsarbete 
på lekplatser. 

2.1 Tidigare forskning  

I Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade är en insats enligt 9 § 9 punkten 
”bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna” 
(SFS 1993:387). Detta har medfört att kommunerna har fått ett ansvar för dessa 
boenden. I början av 2000-talet talades det om att samhället skulle vara till för alla. 
Samhället skulle vara utformat med lika möjligheter och delaktighet så att individer får 
tillfälle att göra det de behöver och vill samt få stöd för sitt handlande (Ineland, Molin & 
Sauer, 2013). LSS-lagen och FN-konventionen har även medfört att personer som bor på 
gruppbostad enligt LSS har rättigheter att på samma villkor som andra delta i fritids- och 
kulturliv (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Det står även i 5 § i Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade att personer med funktionshinder ska ha rätt till full 
delaktighet i samhällslivet (SFS 1993:387).  
 
Personer med funktionsnedsättningar är en av de mest marginaliserade grupperna i 
samhället. De tenderar att exkluderas från samhället eftersom att de har begränsade 
sociala nätverk. I en studie var syftet att få en ökad förståelse för mötet mellan personer 
med och utan funktionsnedsättningar. Studien skulle undersöka vilka indikatorer på dessa 
platser som kan bidra med positiv eller negativ påverkan till social inkludering (Wiesel, 
Bigby & Carling-Jenkins, 2013). Vidare i studien nämns det att efter institutionerna lades 
ner flyttades gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning istället in 
till städerna, då skulle målgruppen bli mer integrerad. Ett argument mot detta var att 
målgruppen ännu var exkluderad trots att de att de hade flyttat in till städerna och inte 
längre bodde på institutioner (Wiesel, Bigby & Carling-Jenkins, 2013).  
 
I studien av Wiesel et al (2013) används två olika begrepp när det kommer till personer 
med intellektuell funktionsnedsättning och social inkludering, vilka är “community 
presence” och “community participation”. Det första begreppet definieras som de platser 
och tjänster i samhället som är tillgängliga för alla medan det andra begreppet definieras 
som tillhörigheten till ett socialt nätverk som omfattar både människor med och utan 
intellektuell funktionsnedsättning (Wiesel & Bigby, 2014). Många menar att 
avinstitutionaliseringen resulterade i att målgruppen nådde ett större ‘’community 
presence’’, dock har ‘’community participation’’ inte nått samma resultat. En forskare 
beskriver misslyckandet från att gå från ‘’community presence’’ till ‘’community 
participation’’ som ‘’Hur det offentliga rummet svek människor med intellektuell 
funktionsnedsättning’’. Det finns en tendens att förknippa plats och samhälle som 
samma ting. Ett samhälle är en geografisk plats där människor lever, arbetar och har 
starka sociala nätverk. Ur detta perspektiv blir utgångspunkten att om personer befinner 
sig på en plats, finns det flera möjligheter till att bli en del av dess samhälle (Wiesel, Bigby 
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& Carling-Jenkins, 2013). I tidigare forskning har “community presence” i stor 
utsträckning förknippats med ett passivt sätt att delta i samhället. Det är just de platser 
och tjänster i samhället som är tillgängliga för alla som har visat sig vara de platser där 
människor med intellektuell funktionsnedsättning upplever starkast känslor av 
utanförskap och avvisningar på, vilket är motsatsen till “community participation”. 
Föräldrar till personer med intellektuell funktionsnedsättning menar till och med på att 
personer med intellektuell funktionsnedsättning har det bättre i segregerade platser  
som institutioner där de känner välbehag och trygghet eftersom att de utsätts för risker 
av andra medborgare när de vistas ute i samhället (Wiesel & Bigby, 2014).  

2.1.1 Marginalisering och maktstrukturer 

Personer med funktionsnedsättningar har sällan tillgång till platser i samma utsträckning 
som person utan funktionsnedsättningar. Genom attityder, inskränkningar och strukturer 
möjliggörs eller begränsas individers roll i samhället vilket i sin tur påverkar 
upplevelserna av respektive platser. Människor för sig och agerar olika i olika miljöer 
vilket kan grunda sig i vilken könsegenskap personen har, samhällsklass, ålder etcetera. 
Ur ett kulturgeografiskt perspektiv strävas det efter att förstå människors handlande och 
möjligheter i det sociala rummet. Det förstås genom att ta hänsyn till människors 
upplevelser av och känslor gentemot platser, hur människor handlar gentemot och för 
olika gruppers intressen och vilka konsekvenser detta medför för grupper och enskilda 
individer. Människors perception och minnen från tidigare erfarenheter från platser, 
positiva likväl som negativa, ligger till grund för hur upplevelsen för en ny plats tar form 
(Kjellman, 2008). Upplevelsen som en människa har för en plats kan förstås genom 
bland annat dess lokala kultur, dess struktur och sociala relationer. På de platser 
människor möts förekommer social interaktion. Hur denna interaktion tar form och ser 
ut grundas i till exempel egenskaper hos människor och det samhälle som är ledande för 
platsen. En plats är dynamisk och den syn som i många avseenden har präglat det 
västerländska samhället har ofta resulterat i marginalisering. Marginaliseringen för 
personer med funktionsnedsättningar kan se olika ut. Social marginalisering är en sådan. 
Den sociala marginaliseringen berör hur personer med funktionsnedsättningar behandlas 
av sin omgivning. Detta kan vara hur personer hänvisas till vissa platser men exkluderas 
från andra (Kjellman, 2008).  
 
Intersektionalitet kan beskrivas som en skärningspunkt, vilket är en direktöversättning 
från det engelska ordet intersection. Intersektionalitet strävar efter att framhäva huruvida 
maktstrukturer och kategorier präglar varandra och göra en analys på maktstrukturer som 
baseras på kategorier (Mattsson, 2015). Dessa kategorier är bland annat kön, ålder, ras 
och funktionalitet, alltså funktionsnedsättning (Genus, 2016). Utgångspunkten är alltså 
att samspelet mellan samtliga kategorier ger grund för att skapa ojämlikhet. 
Intersektionell analys ger upphov till att se huruvida ojämlikhet skapas mellan olika 
grupper. Den ojämlikhet som skapas mellan grupper behöver inte vara mellan två olika 
kategorier såsom kvinna mot mat, utan det kan också råda ojämlikhet kvinna mot kvinna 
(Matsson, 2015). 
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Mattsson lyfter också lyfter att människan är en social varelse, som delar erfarenheter och 
kunskap med varandra genom bland annat interaktion. I samband med att människor 
interagerar med varandra uppstår gemensamma tolkningar som förväntningar till 
exempel, vad som är manligt och kvinnligt. Det är alltså bland annat genom sociala 
processer såsom social interaktion vi producerar och reproducerar gemensamma 
antaganden huruvida verkligheten är (Mattsson, 2015) 

2.1.2 Mötet 

I en artikel används begreppet “mötet” för att diskutera vikten av den sociala 
interaktionen på de offentliga arenorna och hur detta påverkar inkludering och 
exkludering. Ett flertal forskare menar på att för att omvandla ett spänningsladdat möte 
mellan främlingar krävs det att människor med olika förutsättningar förs samman. Detta 
för att arbeta och umgås tillsammans och möjligen även utveckla stunder där de känner 
igen sig i varandra utan att utelämna varandras avvikelser. Dessa möten kallar samma 
forskare för “stunder av gemytlighet” (Wiesel & Bigby, 2014). Andra forskare menar 
även på att vardagliga eller förbipasserande möten som inte innefattar att människor förs 
tillsammans kan ses som stunder av gemytlighet. Exempelvis kan ett leende gentemot en 
kund ses som välkomnande i ett café. Individer med intellektuell funktionsnedsättning 
ofta är exkluderade från de gemytliga mötena i miljöer som exempelvis bibliotek 
eftersom att deras delaktighet kan vara övervakad eller vara begränsad genom separerade 
aktiviteter från andra (Wiesel & Bigby, 2014).  
 

Wiesel och Bigby (2014) beskriver de vardagliga mötena som “erkännanden”. Författarna 
menar på att individer i sin vardag förhandlar sitt erkännande av olikheter gentemot 
andra individer i det offentliga rummet. Hur individerna förhåller sig till varandra i dessa 
möten kan resultera i ett erkännande eller ett förnekande. Författarna menar att 
erkännandet innefattar att individer använder det offentliga rummet på olika sätt men 
accepteras av andra i samhället ändå. Vidare menar författarna på att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan behöva stöd för att ta del av offentliga platser 
genom att exempelvis ha med sig stödpersonal. Detta kan innebära att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning som tar del av de offentliga rummen använder dessa på 
ett sätt som fördröjer den vanliga takten på platserna och på så vis ses som socialt 
oacceptabelt (Wiesel & Bigby, 2014). Aktivt erkännande innebär att människor inte bara 
har överseende med närvaron av andra utan också välkomnar den trots att det kräver en 
förändring i den egna vanan att använda det offentliga rummet. Aktivt erkännande kan 
innebära ett vänligt erkännande av människor med intellektuell funktionsnedsättning och 
medför inte bara ett erkännande av deras närvaro utan även ett erkännande av deras rätt 
att använda det offentliga rummet på ett sätt som kan skilja sig från andra. Detta 
erkännande kan resultera i ett tillstånd som ger upphov till ytterligare interaktion. 
Artikeln visar på att dessa möten är väldigt vanliga och bör ses som viktiga aspekter av 
social inklusion (Wiesel & Bigby, 2014).   
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Samtidigt visar artikeln på att människor reagerar på avvikelser på ett exkluderande sätt 
genom otålighet, rädsla eller reaktioner som utesluter eller segregerar människor med 
intellektuell funktionsnedsättning på ett ovälkomnande sätt i samhället. Den vanligaste 
typen av exkludering är frånvaron av samspel med personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Ett icke-erkännande eller ett förnekande av erkännandet är svårt 
eftersom att det inte finns några förväntningar på att människor bör känna igen och 
interagera med personer som de möter i samhället. Människor som konsekvent upplever 
ett icke-erkännande på de platser där omgivningen upplever möten av erkännande och 
gemenskap är de människor som tenderar att hamna i utanförskap (Wiesel & Bigby, 
2014). Möten kan ha en exkluderande effekt genom kommentarer eller att undgå verbal 
kommunikation med en part. Det kan ge signalementet att personen inte är välkommen 
till en viss plats eftersom att personen har avvikande egenskaper. Effekten av detta kan 
bli stigmatisering och segregering (Wiesel, Bigby & Carling-Jenkins, 2013). Studien lyfter 
också möten och interaktion mellan personer med funktionsnedsättningar. Det nämns 
exempelvis att när personer med intellektuell funktionsnedsättning tillsammans med 
stödpersonal vistas i olika offentliga rum lämnas en stor del av serviceansvaret över till 
stödpersonalen (Wiesel, Bigby & Carling-Jenkins, 2013)  

2.1.3 Omgivningen 

Wiesel och Bigby (2014) beskriver olika faktorer som bidrar till att omgivningen antingen 
möter eller undviker personer med intellektuell funktionsnedsättning. En faktor handlar 
om att avvikande beteende av en person med intellektuell funktionsnedsättning kan 
underminera människors känsla av social ordning trots att de inte alls upplevs som 
hotfulla. Uppförandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning kan uppfattas 
som störande och avvikande av de sociala normer som finns för ett offentligt 
uppträdande av sin omgivning vilket kan resultera i att omgivningen undviker kontakt 
och även stirrar (Clement & Bigby, 2010). 
 
I Stadens möjligheter (Wikstöm och Olsson, 2012) lyfts att beredskapen i det offentliga 
rummet tillkännager vilka individer och grupper som är accepterade i det offentliga 
rummet. Det beskrivs även att normalitet framställs och att normer reproduceras vilket 
gör dem osynliga för omgivningen. Normerna blir först påtagliga när någon bryter mot 
dessa. Det som av omgivningen ses som normalt handlar inte endast om människors 
uppfattning om vad som är normalt utan även om den materiella utformningen av 
rummet. Dessa normer blir först synliga när de överskrids och någon avviker från det 
som ses som normalt (Wikstöm och Olsson, 2012). En stor utmaning för personer med 
utvecklingsstörning är att utveckla sina sociala nätverk och leva ett normalt liv. I teorin 
om “värdesättning av sociala roller” lyfts att personer med utvecklingsstörning 
marginaliseras och nedvärderas i samhället på grund av att deras sociala roll är lågt 
värderat i samhället. En högre värderad social roll skulle ge personer med 
utvecklingsstörning större respekt. Lågt värderade sociala roller ska därför integreras med 
värdesatta sociala roller (Askheim, 2009).  
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2.1.4 Tillgänglig plats  

En rapport från Göteborgs stad som behandlar tillgängliga lekplatser lyfter fram 
målgruppen som har svårt för att bearbeta, tolka eller förmedla information. I rapporten 
menas denna målgrupp vara personer som har kognitiva funktionshinder alltså personer 
med förvärvade hjärnskador samt diagnoser som exempelvis ADHD och 
utvecklingsstörning. Rapporten betonar att barn med perceptionssvårigheter har det mer 
problematiskt att uppfatta och tolka situationer. Vidare beskrivs att det ofta blir en 
svårhanterlig situation med för många intryck för dessa barn och att de själva väljer vilka 
intryck de ska reagera på. En sådan situation med många intryck är exempelvis vid stora 
folkmassor. Rapporten menar därför på att det bör finnas lugnare delar på lekplatser som 
avskärmar alla intryck. Vidare bör lekplatser ha tydligt avgränsade områden med 
beskrivningar kring lekplatsens utformning och innehåll. Eftersom en del personer med 
kognitiva svårigheter gärna leker i vuxen ålder bör lekredskapen vara anpassade för även 
större kroppstyper (Göteborgs stad, 2012) .  

3.Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras Bourdieus teori om habitus, fält och kapital. Avsnittet 
presenterar även Goffmans teori om stigma.  

3.1 Bourdieu - habitus, fält och kapital, 

Bourdieu talar om socialt rum som han definierar som ett fält där agenter i förhållande 
till deras positioner i fältet måste ta ställning till olika ändamål. Detta leder till att 
strukturerna antingen upprätthålls eller förändras. Agenter bildar tillsammans sociala 
grupperingar. Om agenterna redan innan en social gruppering bildats, befunnit sig nära 
varandra i det sociala rummet tenderar den sociala grupperingen att bli starkare 
(Bourdieu, 1995). I det sociala rummet befinner sig agenterna i positioner utefter sina 
ekonomiska och kulturella kapital. Agenter som har mer gemensamt befinner sig närmre 
varandra i det sociala rummet (Bourdieu, 1995). I vår studie kan detta exempelvis 
kopplas till att personer med intellektuell funktionsnedsättning söker sig till varandra då 
de har liknande kapital utifrån sina funktionsnedsättningar och identifierar sig då med 
varandra. De sociala positionerna tar sig uttryck i rummen utifrån ställningstagande 
genom habitus (Bourdieu, 1995). Habitus är de principer och egenskaper som en person 
har som omvandlas till en homogen livsstil. Det är alltså människans habitus som avgör 
vad som är bra eller dåligt eller hur ett visst beteende uppfattas (Bourdieu, 1995).  
 
När två agenter befinner sig på olika platser i rummet, med stora marginaler, en väldigt 
högt upp och en lågt ner i fältet är inte möjligheterna för de båda agenterna att fungera 
ihop stora. Detta eftersom att det sällan möts i verkligheten och troligtvis inte heller 
skulle förstå varandra eller trivas tillsammans. Två agenter som däremot befinner sig 
inom samma begränsade del av rummet kommer antagligen ha mer gemensamt och 
därför också komma varandra närmare (Bourdieu, 1995). Olika egenskaper omvandlas till 
symboliskt kapital när sociala agenter kan ge dem ett värde. Värdet ges genom att agenter 
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har liknande uppfattningar om vilka egenskaper som värderas. Bourdieu menar då på att 
egenskaper blir till symboliskt kapital eftersom att det stämmer överens med de 
perceptionskategorier som agenterna tillsammans har (Bourdieu, 1995).  

3.2 Goffman - stigma, den avvikandes roll och identitet,   

Människor delas in i kategorier som uppfattas som vanliga och naturliga för de personer 
som ingår i samma kategori. För att en kategorisering ska ske fastställs bland annat 
egenskaper hos personer. På detta sätt formas förväntningar eller krav på individen. Det 
sker ofta omedvetet att människor döms, vilket blir konkret när personen i fråga 
antingen har eller inte har nått upp till förväntningarna eller de krav som fordras av 
henne. Det är i detta skede som vi uppmärksammar att vi hade föreställningar om hur en 
person bör vara. På så vis tillskriver vi personer deras sociala identitet. Om personen har 
en annan egenskap än övriga medlemmar i kategorin tenderar denne att bli utstött. Detta 
resulterar i stigmatisering av en individ. Begreppet stigmatisering är alltså i detta fall när 
en persons egenskaper starkt avviker från det som bejakas och då ses som utstött av 
omgivningen. Stigma beskrivs alltså som egenskaper som nedvärderas (Goffman, 1972). 
Goffman (1972) beskriver tre olika typer av stigma. Den första stigman är kroppsliga 
missbildningar, den andra är fläckar på den personliga karaktären och den tredje är tibal 
stigma utifrån ras och nation. I den andra typen av stigma som benämns som fläckar på 
den personliga karaktären innefattas psykiska rubbningar och underliga böjelser. Dessa 
karaktärer anses som viljesvaga.  
 
Goffman lyfter att ‘’vanliga’’ och stigmatiserade personer kan organisera så att de 
undviker kontakt med varandra. När vanliga och stigmatiserade personer möter varandra 
uppstår det sociologiskt sett en primär situation där bådadera ska ta hänsyn till stigmat. 
Den stigmatiserade kan eventuellt finna en osäkerhet till huruvida den vanlige kommer 
att klassificera henne (Goffman, 1972). Goffman diskuterar också individens egna grupp. 
I detta sammanhang lyfter han att den stigmatiserade individens verkliga grupp är med de 
personer som delar samma stigma. Stigmatiserade kan ingå i en rad andra grupper och 
kategorier men Goffman menar på att dessa inte är den stigmatiserade individens 
verkliga grupp (Goffman, 1972). Centralt i Goffmans teorier är även begreppet avvikare. 
Avvikare definieras som den person som inte förhåller sig till gruppens gemensamma 
värderingar och normer vad gäller det sociala uppförandet och egenskaper. Den som inte 
förhåller sig till dessa egenskaper är alltså att betrakta som en avvikare (Goffman, 1972). 
Goffmans teori kan förklara hur personer med intellektuell funktionsnedsättning kan bli 
stigmatiserade om de inte passar in i samhällets normer på grund av sin 
funktionsnedsättning, exempelvis när unga vuxna med intellektuella 
funktionsnedsättningar leker på lekplats trots att de är vuxna.  
 
Valet av teorierna grundas i att de kompletterar varandra genom att ett bredare 
perspektiv ges på det undersökta området. Utifrån Bourdies teori om habitus, fält och 
kapital kan vi förstå personer med intellektuell funktionsnedsättning svårigheter att röra 
sig i fältet, i detta fall det offentliga rummet. Goffmans teori om stigma ger oss en 
uppfattning kring huruvida målgruppen stigmatiseras av sin omgivning och på så vis ges 
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en avvikande roll i samhället. Detta påverkar i sin tur individens kapital och gör det svårt 
för målgruppen att röra sig i det sociala fältet.  

4.Metod 

Avsnittet inleds med att beskriva den vetenskapssyn studien har sin utgångspunkt i. I 
nästkommande avsnitt redogörs för en kort presentation av förförståelsen. Därefter 
presenteras de metoder som använts för att samla in det empiriska materialet, valet av 
forskningsmetod, urval av respondenter och en beskrivning kring tillvägagångssättet i 
studien. Avslutningsvis redogörs de etiska aspekter som aktualiserats i studien och till sist 
förs en metoddiskussion kring bland annat tillförlitlighet.  
 
4.1 Vetenskapsteoretisksyn 
Studien har sin utgångspunkt i kritisk realism. Kritisk realism kan betraktas som ett 
mellanläge mellan realism och idealism. Världen existerar oberoende av observatören. 
Verkligheten är komplex och den finns i flera olika dimensioner. Människan kan uppfatta 
världen men inte förklara den (Holm Ingmann, 2016). Det som ligger inom radien för 
det vi kan observera är materiellt och objektivt synligt. Mekanismerna är inte synliga och 
vi måste få kunskap om dessa på annat sätt (Holm Ingmann, 2016). Kritisk realism 
präglar studien på så vis att ett antagande finns kring att människan endast kan observera 
det som är synligt. I studien finns en underliggande tanke kring att det finns både 
möjligheter och begränsningar kring tillgängligheten till det offentliga rummet för unga 
vuxna på gruppbostad som ännu inte uppmärksammats och därav inte är objektivt 
synliga för världen. I studien avser mekanismerna, möjligheter och begränsningar för 
målgruppens tillgänglighet till det offentliga rummet. Stödpersonalens och 
handikappkonsulenternas kunskap kommer användas för att försöka hitta en förklaring 
och ett mönster till dessa.   

4.2 Kvalitativ metod  

Studiens tillvägagångssätt för att samla in data är semistrukturerade intervjuer. I 
semistrukturerade intervjuer används olika specifika teman som ska behandlas under 
samtalets gång. Dessa specifika teman kan formuleras som frågor och benämns många 
gånger som intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer bidrar till att intervjupersonen 
själv utformar sina svar efter eget tycke och lämnar utrymme för intervjupersonens egna 
tolkningar om vad som upplevs viktigt vid en förklaring (Bryman, 2008). I en artikel av 
Kallio, Pietil, Johnson & Kangasniemi (2016) beskrivs semistrukturerade intervjuer vara 
användbara när det berör ämnen som deltagarna inte är vana att prata om och när 
fokuset är på ett problem som är meningsfullt för deltagarna. Eftersom att 
tillgängligheten till det offentliga rummet för målgruppen inte uppmärksammats kan det 
därför vara svårt att använda någon annan metod än intervjuer enligt oss eftersom att det 
då saknas underlag att basera frågor på. Då studien riktar sig till stödpersonal på 
gruppboende antas ämnet vara meningsfullt för deltagarna eftersom att de jobbar nära 
målgruppen och kommer i kontakt med de samhälleliga problem som målgruppen 
möter. I studien genomfördes främst enskilda intervjuer men även en gruppintervju. 
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Tanken var att endast hålla enskilda intervjuer men då två respondenter själva önskade en 
gruppintervju för att komplettera varandra genomfördes en gruppintervju. Risken med 
gruppintervjuer är framförallt att respondenterna kan påverka varandra. Gruppintervjuer 
kan emellertid också leda till att de tillsammans vågar uttrycka sina åsikter då de känner 
en trygghet (May, 2001).  
 
När det gäller intervjuguide utifrån semistrukturerade intervjuer är det främst två olika 
frågor i fokus. Dels är det huvudfrågorna/teman och även uppföljningsfrågorna. 
Huvudteman är de frågor som ska svara på syftet medan uppföljningsfrågorna är till för 
att förklara och underlätta för intervjupersonen vad huvudfrågorna berör samt för att 
hålla samtalet vid liv (Kallio et. al, 2016). I intervjuguide5 (Bilaga 2 & 3) finns det frågor 
utifrån de nio frågekategorier som Bryman (2008) tar upp. I studien användes 
uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, direkta frågor och tolkande frågor under våra 
intervjuer för att intervjupersonen skulle känna sig lyssnade på (Bryman, 2008). 
Intervjuerna spelades in efter godkännande från intervjupersoner för att sedan kunna 
transkriberas eftersom att det gav möjlighet till att vara fullt fokuserad under intervjun 
(Bryman, 2008).  
 
Exempel på frågor som finnas i intervjuguide är:  

● Upplever du att badplatser möter de boendes behov av att få bada i en miljö som 
inte påverkar utagerande/oroligt beteende? På vilket sätt? 

● Anser ni att en person med intellektuell funktionsnedsättning kan tillgå en 
lekplats på samma sätt som en person utan intellektuell funktionsnedsättning? 
Om inte, vad skiljer sig och hur jobbar ni med detta? 

4.3 Urval 

I studien intervjuas stödpersonal från två olika gruppboenden och två 
handikappkonsulenter. Den sammanlagda populationen utgörs av sju respondenter. De 
unga vuxna boende på gruppbostäderna var uteslutande personer med intellektuell 
funktionsnedsättning bland annat, autism, ADHD och aspergers. Urvalet i studien är ett 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är ett urval som består av respondenter som 
vid den tänkta tiden är tillgängliga. Detta innebär att resultaten inte kan generaliseras 
eftersom att det inte går att säga vilken population urvalet representerar (Bryman, 2008). 
Inom ramen för den här studien har det gjorts ett bekvämlighetsurval eftersom att 
studien görs under en tidsbegränsad period och inom ett yrkesområde som idag är 
väldigt pressade och stressade. Därav var bekvämlighetsurvalet en förutsättning för att 
hinna få ihop det datamaterial som krävs för att uppnå studiens syfte under en 
tidsbegränsning av tio veckor. Respondenterna valdes ut med anledning av att vi ansåg 
att de hade betydande kunskap i området och för studiens syfte. Vi hade tidigare kommit 
i kontakt med en del av respondenterna i jobbsammanhang.  
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4.4 Analysmetod 

För att kunna analysera vårt material transkriberades samtliga intervjuer. Detta gjordes 
genom att lyssna av de inspelade materialet. Transkriberingen tog lång tid eftersom att vi 
ordagrant skrev ner vad respondenterna svarade. Det sammanlagda materialet utifrån 
fyra enskilda intervjuer och en gruppintervju blev cirka 53 sidor. När intervjuerna hade 
transkriberats användes innehållsanalys för att analysera datan. Till en början valdes 
datamaterial ut utifrån de transkriberade texterna, sedan upprättades de kodprinciper som 
var aktuella för studien (Watt Boolsen, 2007). Kodprinciperna innebar att datamaterialet 
delades upp i olika kategorier som studien syftade att undersöka (Watt Boolsen, 2007). I 
denna studie var dessa kategorier bland annat fördomar och okunskap samt få plats- ta 
plats. En innehållsanalys syftar till att leta efter meningsenheter, som sedan ska 
abstraheras till en huvudkategori. Detta i processen från meningsenhet, till kondenserad 
meningsenhet, till kod, till underkategori sedan slutligen till en huvudkategori av 
intervjutexten (Graneheim & Lundman, 2004). I studien lyftes först citat ut som sedan 
skrevs om till mer förståeliga meningar, alltså kondenserade meningsenheter. Efter detta 
undersöktes underliggande koder som passade in med citaten, för att sedan bli till 
underkategorier eller huvudkategorier. I processen användes inte alltid alla steg utan vi 
kunde ibland hoppa från kod direkt till huvudkategori. I bilaga 4 följer ett exempel på hur 
vi kodade vårt resultat och hur det resulterade i teman.  
 
Kategorier i denna studie är exempelvis “Fördomar och okunskap” som bidrar till att de 
boende blir begränsade i de offentliga rummen. Utifrån dessa koder letade vi efter 
upprepade identiska svar och påståenden i respondenternas upplevelser för att på så vis 
styrka respondenternas svar. Studien utgick från Holistis (1969) definition. Holisti syftar 
till något som ger upphov för en analys på termer som kallas för latent innehåll. Detta 
avser betydelser som ligger bakom ett visst innehåll. För att det ska genomföras ska 
forskaren tolka meningen som ligger under ytan (Bryman, 2008). Utifrån stödpersonalens 
och handikappkonsulenters kunskap tolkades underliggande meningar, exempelvis kunde 
olika begränsningar identifieras utifrån stödpersonalens upplevelser. 

4.5 Presentation av respondenter  

I bilaga 5 ges en överblick på de respondenterna som deltagit i intervjun. Det är 
sammanlagt sju respondenter varav sex är kvinnor och en man. Fyra stycken 
stödassistenter, en stödpedagog och två handikappkonsulenter. Stödpersonal och 
stödpedagoger är de som arbetar på gruppbostäderna med omvårdnad och stöd till de 
personer som bor på gruppbostäderna, i detta fall personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. De arbetar nära de boende och är med dem på olika aktiviteter i 
samhället. Handikappkonsulenter arbetar med gällande handikapplagstiftning och ska i 
sitt arbete uppmärksamma rättigheter och intressen för personer med 
funktionsnedsättning. De medverkar således i planering av insatser inom 
handikappområdet och arbetar med olika handikappolitiska frågor.  
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4.6 Tillvägagångssätt 

Vid arbetets start samlades den litteratur som skulle komma till användning in. 
Artikelsökningarna gjordes främst via högskolans sökmotor. Vad avser processen att 
hitta böcker användes även kommunala bibliotek. Litteraturen som eftersöktes skulle ge 
ökad kunskap kring huruvida målgruppens tillgänglighet till det offentliga rummet ser ut. 
Litteraturen skulle också bidra till en ökad förståelse kring hur det historiskt sätt har sett 
ut i samhället för målgruppen. När det kommer till stadiet att få kontakt med 
respondenter kontaktades två stycken enhetschefer på två olika gruppboenden och även 
handikappkonsulenterna via telefon. Till dem presenterades arbetet och dess syfte och 
sedan skickades även missivbrev ut till dem. Efter att ha fått ett godkännande från 
enhetscheferna att utföra intervjuerna kontaktade sedan de som var intresserad av 
studien oss. Intervjubokningen gjordes via telefon eller mail med respondenterna. Ett 
datum bestämdes och nästan alla intervjuer tillsammans med stödpersonal utfördes på 
boendena. En utfördes i högskolans lokaler. Handikappkonsulenterna kontaktades via 
telefon. Gruppintervjun genomfördes i ett av deras föreningsrum/lokal. Samtliga 
intervjuer gjordes i en miljö som var tyst och lugn för att undvika eventuella störningar 
och för att kunna prata utan att övriga skulle kunna ta del av samtalen. Den kortaste 
intervjun blev cirka 20 minuter medan den längsta blev cirka 1,5 timme. Majoriteten av 
intervjuerna är dock mellan 30-45 minuter. Före alla intervjuer tillfrågades samtliga 
respondenten om det var okej att intervjuerna spelades in och intervjuerna spelades in 
med mobiltelefoner. Det betonades att deras deltagande är frivilligt och att de 
närsomhelst kan välja att avbryta. Intervjuerna transkriberades sedan och sammanställdes 
genom en kvalitativ innehållsanalys.  

4.7 Etiska överväganden 

För att uppfylla de etiska principerna skickade vi i förväg ut vårt missivbrev till samtliga 
respondenter. Detta för att de i ett tidigt skede skulle få kunskap om vad vårt arbete 
syftade till att undersöka samt vad deras medverkan innebar. Vid intervjutillfällena 
ställdes frågan om de godkänner att samtalet transkriberas, och att de närsomhelst kan 
välja att avbryta sitt deltagande. Detta för att återigen försäkra oss om att respondenterna 
ville delta och att informationen kring bland annat transkriberingen uppmärksammats. 
Vetenskapsrådet (2011) betonar att deltagarens skydd av identitet uppfylls genom att 
anonymisera svaren. Vid intervjutillfället betonade vi att deras uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt och enligt nyttjandekravet då det starkt strider mot våra etiska 
principer att våra respondenter skulle lida men för sitt deltagande. Det är också en 
frågeställning som Bryman (2008) lyfter fram i relation till etiska överväganden 
‘’Förekommer det någon skada för deltagarnas del?’’. Genom att vi lägger stor vikt vid att 
följa de etiska principerna är detta något vi kan undvika för vår studie.  
 
Det är viktigt att beakta det grundläggande individskyddskravet i en forskningsprocess. 
Individskyddskravet består av fyra olika krav, vilka är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ett första steg är 
informationskravet som syftar till att ge undersökningsdeltagarna en förståelse för 
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forskningen och dess syfte. I informationskravet är det också viktigt att forskaren 
upplyser deltagaren om frivilligheten och rätten att eventuellt avbryta en intervju eller sitt 
deltagande (Wikström, 2009). Samtyckeskravet hänger ihop med informationskravet på 
så vis att det innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma kring sitt deltagande. Det 
är även av vikt att forskaren kontinuerligt inhämtar detta samtycke genom hela 
forskningsprocessen (Wikström, 2009). 
 
Det är viktigt att upplysa deltagarna dels i vilket syfte studien ska användas och dels att 
deras medverkan är frivillig samt att de får lov att avbryta (Wikström, 2009). Om 
deltagarna skulle känna sig tvingade till medverkan är en tanke att det i sin tur kan färga 
av sig på forskningen och eventuellt leda till att deltagaren ger begränsade svar vilket 
skulle påverka studien. Vidare är det viktigt att informera kring konfidentialitetskravet, 
alltså att deras deltagande kommer att behandlas konfidentiellt (Bryman, 2008). Det kan 
bidra till mer öppna och ärliga svar då deltagarna utifrån studien inte kommer kunna 
identifieras och pekas ut. Även nyttjandekravet är en viktig del av etiska överväganden 
för studien, information gavs att deras medverkan endast kommer att användas i studiens 
syfte (Bryman, 2008). Vetenskapsrådet (2011) tar upp att de personer som deltar i studien 
ska skyddas från att ta skada i samband med att de deltar i studien därav läggs det stor 
vikt vid att beakta etiska överväganden. 
 
Valet att intervjua stödpersonal och handikappkonsulenter grundar sig i att deras 
förhållande till det offentliga rummet ser annorlunda ut än de boendes. Om de boende 
skulle intervjuas finns det risk för att det kan väckas negativa känslor hos dem, 
exempelvis “varför får inte vi ta del av det offentliga rummet som alla andra?”, vilket vi 
vill undvika utav etiska principer. Stödpersonalen och handikappkonsulenterna riskerar 
inte detta på samma sätt men de har ändå en inblick i de möjligheter och begränsningar 
de boende möter därav har valet att intervjua personal och handikappkonsulenter gjorts.  

4.8 Metoddiskussion 

En fördel med semistrukturerade intervjuer var att respondenten fick stort utrymme att 
själv tala fritt, vilket är mer begränsat i till exempel en strukturerad intervju. I 
semistrukturerade intervjuer används ofta en intervjuguide vilket är en lista med teman 
som ska behandlas under intervjuns gång (Bryman, 2008). Något som vi dock lade märke 
till är att semistrukturerade intervjuer gav respondenten utrymme att beröra områden 
utanför studiens ämne. Detta var dock lätt att "styra" tillbaka genom att bland annat följa 
intervjuguidens specifika teman. En annan fördel med kvalitativa intervjuer var att det 
ges utrymme för att anpassa intervjun efter respondentens svar. Detta innebar att 
uppföljningsfrågor kunde ställas för att få så fylliga svar som möjligt (Bryman, 2008). I 
vårt fall var detta en stor fördel just för att det finns väldigt begränsad forskning i ämnet 
vilket gjorde det svårt att veta exakt vilka frågor som borde ställas. Genom intervjun 
kunde respondenterna dela med sig av viktiga tankar som vi inte funderat kring som kom 
att blev viktiga för studien.  
 
Vad gäller vår gruppintervju var vi till en början rädda för att respondenterna skulle bli 
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påverkade av varandra på ett sätt som hade varit ofördelaktigt för studien som även May 
(2001) lyfter. Vi anser dock att så inte var fallet utan snarare att respondenterna 
kompletterade varandra. Intervjun kändes också genuin och riktig då respondenterna 
uppfattades vara ärliga i hur tillgänglighetsarbetet för studiens målgrupp ser ut samt att 
de var raka med sina åsikter. Intervjun tog även plats i en av deras föreningslokaler vilket 
kan ha lett till att de kände sig bekvämare med att vara på en plats de känner sig trygga 
på. En tanke är att om det hade varit fler som hade deltagit i gruppintervjun hade risken 
varit större att någon hade fått ta mindre plats i intervjun eller att respondenterna hade 
påverkat varandras svar. Gruppintervjun anser vi fungerade bra, vilket kan bero på att 
respondenterna sedan tidigare hade en relation till varandra. De båda svarade frekvent 
och självständigt på intervjufrågorna, samtidigt som vi ändå tänkte på att ge båda lika 
stort utrymme att svara på frågorna. En nackdel med intervjuer är att våra egenskaper 
som intervjuare kan påverka våra respondenters svar (Bryman, 2008). Trots att vi haft i 
åtanke att inte påverka våra respondenter, tänker vi att det är något som kan ha skett 
ändå, men då omedvetet.  
 
Genom att vi valde att inte intervjua de boende är en tanke att vi eventuellt kan ha missat 
viktig information eller att de boende har en annan uppfattning som inte 
överensstämmer med stödpersonals. Om vi hade intervjuat boende hade resultat 
möjligen sett annorlunda ut exempelvis att begränsningarna hade kunnat vara färre om 
de boende tycker sig uppleva de som personalen gör. Det som då är till nackdel att inte 
ha intervjuat målgruppen är att vi kan ha missat att fånga upp viktig information som 
kunnat vara till underlag för att göra det offentliga rummet mer tillgängligt för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. Fördelen med att vi valde att inte intervjua de 
boende är bland annat att om de boende deltagit i intervjuerna hade det eventuellt 
kunnat väckas negativa känslor och tankar hos dem, såsom varför de inte kan tillgå ett 
visst offentligt rum som personer utan intellektuell funktionsnedsättning. På så vis 
undviker vi risken för att de boende skulle kunna uppleva stigma och begränsningar de 
tidigare inte upplevt vilket hade inneburit att våra informanter tagit skada av vår studie.  
 
Vi hade en tidigare relation med vissa respondenter vilket kan vara både till för- och 
nackdel. Det är en fördel på så vis att de var villiga att ställa upp på intervjuer men en 
nackdel på så vis att de kanske också kände sig tvungna till att ställa upp. Vi ansåg också 
att dessa intervjuer blev mer öppna och tillmötesgående samtidigt som respondenterna 
kanske inte vågade ge helt ärliga svar med tanke på den tidigare jobbrelationen. Vi 
betonade dock att intervjun var helt på frivillig basis. Trots att vi gjorde detta kan de 
respondenter som vi har en tidigare relation med ändå valt att medverka för våran skull. 
Detta kan då eventuellt ha gjort att vi inte fick lika engagerade svar som kunnat ges från 
personer som ställde upp av rent intresse för studien. En ytterligare tanke vad avser 
tidigare relation till vissa intervjupersoner är att de intervjuerna kändes snarare som en 
naturlig diskussion, vilket är till fördel då intervjun kändes lättsam. Vad gäller bortfall var 
det en person som vi räknat med som i slutändan slutade svara oss. I studiens slutskede 
fick vi ett mail om att personen fortfarande var intresserad av att delta i studien. Det 
hade varit av positiv bemärkelse om personen som räknas som bortfall hade ställt upp på 
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intervjun, dels för att personens intervjusvar eventuellt hade sett annorlunda ut än 
resterande respondenter och att vi då kan ha missat viktigt information. 
 
De respondenter som har deltagit i studien är majoriteten av det kvinnliga könet. Om vi 
hade valt ett stratifierat bekvämlighetsurval som karaktäriseras av att urvalet ska besitta 
vissa egenskaper (Bryman, 2008), då hade vi till studien kunnat önska att ha ett visst antal 
manliga samt kvinnliga respondenter. Det hade varit intressant att kunna jämföra om det 
råder någon eventuell skillnad mellan svaren sett till kön. Något som vi också hade 
kunnat ta hänsyn till är en mer blandad ålder på respondenterna. Genom det hade vi 
även i detta sammanhang kunna göra en jämförelse på svaren med hänsyn till ålder. I ett 
slutskede hade ålder och kön kunnat delas upp i kategorier för att se om det finns en 
differens eller ett sammanhang vad gäller svaren. Detta hade eventuellt påverkat huruvida 
resultat ser ut när det tas hänsyn till respondenternas kön- samt åldersegenskaper. 
Respondenternas kön kan spela in i resultatet på så vis att de manliga deltagarna 
möjligtvis inte hade upplevt samma typer av begränsningar som de kvinnliga 
respondenterna gjort och vice versa. Om de manliga deltagarna exempelvis hade upplevt 
det offentliga rummet mer tillgängligt hade detta avspeglats på resultatet som då hade 
visat på fler möjligheter än begränsningar i det offentliga rummet. Detsamma gäller med 
ålder, exempelvis kanske äldre personer upplever fler möjligheter än begränsningar då de 
har varit verksamma längre. Bekvämlighetsurvalets fördelar är att det gick lätt att få tag 
på deltagare, speciellt när det är lite mer tidskrävande som intervjuer. 
Bekvämlighetsurvalet var dock också en nackdel eftersom att individerna kanske inte 
liknar den verkliga populationen som resultatet kan appliceras på.  
 
Sett till analysmetod anser vi att kvalitativ innehållsanalys var en användbar metod för att 
kunna sammanställa intervjuerna. Detta eftersom att svaren kodades till kategorier 
samtidigt som innehållet bevarades. Genom att gå igenom innehållsanalysens fem steg 
blev det också tydligare i vad som var meningsenheterna och även lättare att hitta 
gemensamma nämnare från samtliga intervjuer. När vi fick fram dessa blev det lättare för 
oss att på ett kritiskt sätt kunna få fram det latenta innehållet som Holisti (1968) betonar 
vikten av. Den främsta fördelen med kvalitativ innehållsanalys är just att datan ger 
utrymme för latent innehåll genom att tolka och tyda meningar som är dolda bakom de 
ytliga indikationerna (Bryman, 2008), vilket också kan kopplas till kritisk realism på så vis 
att alla förklaringar inte är observerbara för människan. Utifrån materialet upptäckte vi 
att det fanns tankar i respondenternas svar som vi själva inte hade tänkt på men som blev 
intressant för studiens resultat. En nackdel med metodanalysen är att i en innehållsanalys 
krävdes det ett ”letande” efter snarlika eller identiska svar från respondenterna för att 
tillförsäkra reliabiliteten (Watt Boolsen, 2007). De svar som respondenterna gav var till 
stor del liknande, dock framkom vissa svar som inte upprepades bland svaren som 
påverkar studiens tillförlitlighet och resultat. Vi hade dock detta i åtanke och använde oss 
främst utav svar som vi ansåg hade hög tillförlitlighet. 
 
I kvalitativ forskning talas det ofta om tillförlitlighet för att bedöma forskning. För att 
öka tillförlitligheten ska forskaren noggrant redogöra för hur hen har gått tillväga i de 
olika delarna i forskningsprocessen. På så vis kan studiens läsare bedöma kvalitén på 
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studien och hur de olika processerna har tillämpats (Bryman, 2008). Vi har haft i åtanke 
att försöka förklara de olika avsnitten så tydligt som möjligt för att arbetet ska bli lätt att 
följa med i och utifrån att studien på så vis vid ett annat tillfälle skulle kunna upprepas. 
Bryman (2008) beskriver överförbarhet som hur överförbart resultatet är till en annan 
miljö, kontext eller situation. Studien kan nå en överförbarhet i sin helhet eftersom att 
det resultat som visades är att miljöns utformning och omgivningen påverkade 
tillgängligheten till det offentliga rummet för unga vuxna på gruppbostad. Det som dock 
kan påverka överförbarheten är om undersökningen skulle göras i en miljö som är 
anpassad för målgruppen, till exempel på en lekplats som är anpassad för även vuxna 
kroppar. På så vis hade överförbarheten kunnat bli låg då de begränsningar som vår 
studie visade då inte hade varit återkommande.  
 
I trovärdigheten ryms även respondentvalidering vilket innebär att resultaten ska 
återkopplas med respondenterna för bekräftelse (Bryman, 2008). Vi diskuterade före 
intervjuernas start att vi tar stor hänsyn till responsvalidering. För att kunna nå ett 
genuint resultat har vi använt uppföljningsfrågor för att bekräfta att vi har tolkat 
respondenternas svar korrekt. Det är av stor betydelse att det är respondenternas svar 
som speglar och styr resultatet. Det är inte meningen att resultatet ska bero på oss eller 
att vi ska påverka resultatet åt en viss riktning. För att öka trovärdigheten ytterligare i vårt 
arbete hade vi kunnat återkoppla det färdiga resultatet med våra respondenter. Detta var 
dock svårt att genomföra på grund av tidsbegränsningen och blev således en nackdel i 
vår studie. 

5. Resultat 

Nedan följer en presentation av den empiri som samlats in. Redovisningen av materialet 
kommer att återberättas och betydelsefulla citat kommer att lyftas. Resultatet bygger på 
de teman som framkommit under innehållsanalysen, de temana är; badplatser - 
möjligheter och begränsningar, lekplatser - möjligheter och begränsningar, fördomar och 
okunskap och slutligen få plats- ta plats.  

5.1 Badplatser - Möjligheter och begränsningar  

5.1.1 Ökad tillgänglighet 

Respondenterna lyfter fram att möjligheter för att öka tillgängligheten på badplatser hade 
varit om de boende fick tillträde till badhuset innan öppning. En annan respondent anser 
att det skulle vara bra med en speciell tid på kvällen som de boende kan bada på 
tillsammans med andra personer med funktionsnedsättningar utan andra i samhället. De 
boende skulle på så vis kunna ta del av badplatser mer än vad de gör idag. Respondent 5 
menar att en möjlighet för att öka tillgängligheten är att skärma av delar av badplatsen för 
att underlätta för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Respondent 2 berättar 
att det som kan bidra till stress för de boende på badplatser är barn. Barn är lekfulla 
medan vuxna inte är det vilket kan påverka de boende till att bli utåtagerande. En annan 
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respondent berättar att de inför badbesök avsiktligt väljer att inte åka till ställen där det är 
mycket barn.  
 
En skillnad som respondent 4 nämner mellan badplatser inom- och utomhus är att det är 
mer plats på badplatser utomhus och det finns plats att gå undan på om så behövs eller 
önskas. Respondent 1 menar att utebadplatser är lättare att vara på än inomhusbad 
eftersom att de har lättare att ge sig av om det skulle hända något. Hon berättar också att 
de brukar befinna sig i den delen av badplatser där det är färre folk. Respondent 2 och 3 
berättar att badplatser antagligen inte hade varit lika tillgängliga för de boende utan 
personal. Respondent 2 berättar att en begränsning på badplatser är att det finns dåligt 
med omklädningsrum för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kvinnlig 
personal får följa med de boende in på manliga omklädningsrum vilket inte omgivningen 
alltid uppskattar.  
 

”De här med att om du går med en kille och du ska med in i omklädningsrummet, det 
kan ju kännas lite, när man kommer in som tjej, här kommer jag liksom. De är inte alla 

som tycker om det.” (Respondent 2) 

5.1.2 Tydlig utformning 

Respondent 7 berättar om fysiska begränsningar som finns på inom- och utomhusbad. 
Det är halt på golven och att personer med intellektuell funktionsnedsättning tenderar att 
ha dålig balans. De olika färgerna på golvplattorna kan störa de boende genom att de kan 
uppfatta mörka plattor som mörka hål i marken, då de tenderar att ha sämre 
perceptionsförmåga. Det skulle även vara bra om det på badplatserna fanns tydliga 
markeringar eftersom att personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta har svårt 
att se kontraster. Hon berättar att det hade varit bra att tydligt markera kanter och pilar 
för att göra platsen så tydlig som möjligt, till exempel var badplatsen är och var bryggan 
är. Detta kan vara ett bra stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

5.1.3 Överbefolkade handikappbad 

Vad gäller segregerade platser som handikappbad berättar respondent 7 att hon inte 
märkt av att de boende inte skulle vilja att det är uttryckt att handikappbadet är ett 
handikappbad. De har istället en positiv upplevelse därifrån eftersom att de brukar åka 
tillsammans med andra gruppbostäder vilket uppskattas av de boende. Respondent 4 
uppger att de boende reagerar olika när det kommer till situationer då de kan bli uttittade. 
Det kan vara svårt att bli uttittad. De boende vill ibland inte besöka handikappbadet om 
det inte är andra där med funktionsnedsättningar. Respondent 5 och 6 uppger att de inte 
tycker att de stränder som finns i kommunen idag är speciellt anpassade för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. De tillgängliga och anpassade handikappbaden 
ses ofta som trevliga platser då det finns en närhet till toalett för småbarnsfamiljer, vilket 
bidrar till att folk lockas till dessa platser. Det blir en begränsning för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning när människor som badplatsen inte är avsedd för 
befinner sig där. Detta eftersom att det blir för mycket intryck för de boende och för att 
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det inte är sällan som en person med intellektuell funktionsnedsättning kan reagera på 
ljudet som uppstår av folkmassan. Respondent 4 uppger också att folkmängden kan 
påverka hur väl ett besök på en badplats fungerar. De boende blir oroliga och stressade 
av en stor folkmängd, speciellt när det inte finns ett avskilt ställe att skärma av sig på. 
 
“Alla tycker de är så bra att de är blandat men de finns ju faktiskt dem som inte kan åka 

dit för att de är för många normalstörda där” (Respondent 5).  
 
Respondent 6 berättar att en lösning på de överbefolkade handikappanpassade 
badplatserna är att göra fler badplatser längst kusten tillgängliga så att folk splittras och så 
att personer med intellektuell funktionsnedsättning har fler valmöjligheter. Det behövs 
även närhet till parkeringsplatser och toaletter för att öka den kognitiva tillgängligheten 
på badplatserna. 

5.2 Lekplatser - Möjligheter och begränsningar 

5.2.1 Avskild plats 

De flesta respondenter håller med om att en avskild plats på en lekplats hade fungerat 
bra för att få lugna och ro om så behövs. De berättar även att detta hade kunnat 
underlätta för att avleda ett negativt uppträdande. Två respondenter uppger att ett avskilt 
område på lekplatserna för lugn och ro hade kunnat vara en åtgärd för att eventuellt 
kunna avleda utåtagerande beteende. På så vis kan de boende fortsätta aktiviteten istället 
för att avbryta den och åka hem. Respondenterna lyfter att det ofta blir hemfärd när 
boende har fått utåtagerande beteende eftersom de boende då kommer till en miljö som 
de känner sig trygga i. För att slippa dessa situationer och slippa konfronteras för sin 
vistelse på lekplatser uppger respondent 4 att de främst håller sig till de lekplatser som 
ligger i närheten av boendet. Respondent 7 uppger att hon tillsammans med boende ofta 
åker till en lekplats som ligger mer avskilt. Lekplatserna är egentligen inte mer 
tillmötesgående för den boendes behov men de boende slipper alla intryck från övrig 
omgivning. Det blir en begränsning med för mycket folk på lekplatserna för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. De boende har även svårt för att stå i kö och 
vänta på sin tur. Respondenten vill att det ska byggas fler lekplatser som ligger avskilt för 
att öka tillgängligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning på lekplatser 
eftersom att de boende då inte blir lika distraherade av sin omgivning. 

5.2.2 Tydlig utformning 

Respondent 6 berättar att en lösning för att underlätta för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning är om olika lekredskapen på lekplatserna inte låg så nära varandra. 
Detta för att undvika konflikter, exempelvis att gunga in i varandra eller liknande om 
lekplatserna är för trånga. Olika färgindelningar på lekplatserna hade kunnat främja 
vistelsen för personer med intellektuell funktionsnedsättning eftersom att det då finns en 
tydlighet. Lekplatsen skulle exempelvis kunna vara uppdelad i en röd avdelning, en grön 
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avdelning och en gul avdelning för att underlätta för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Stödpersonal skulle då kunna säga att nu sitter jag här på den 
gröna avdelningen så då kan du också vara på den gröna avdelningen.  
 
Respondent 4 berättar att det hade varit bra att avskärma de olika lekredskapen på en 
lekplats för att minska intryck. Samtidigt innehåller den sociala sfären tjo och tjim på en 
lekplats. Det är väldigt individuellt hur personer med intellektuell funktionsnedsättning 
klarar av en livlig miljö, vissa klarar det jättebra medan andra inte alls klarar det.  
 
''På lekplatser är det mycket ljud och livligt, vissa boende klarar det medan andra inte gör 

det'' (Respondent 4) 
 
Hon instämmer även med respondent 6 vad gäller att hon önskar att lekplatserna inte var 
så komprimerade utan att de istället skulle vara mer luftiga och placerade på en större yta. 
Gungorna skulle vara mer markerade för att visa att inom detta område finns en chans 
att få en gunga på sig. Lekplatserna skulle likt respondent 6’s svar ha olika 
färgkombinationer för säkerhetsskäl men även för tydligheten skull. Lekplatserna skulle 
då bli mer lättillgängliga. Respondent 1 uppger att lekplatserna är byggda för barn vilket 
begränsar de boende eftersom att de är kroppsligt vuxna. Det är små och trånga 
utrymmen på lekplatser vilket begränsar de boende. En annan begränsning respondent 4 
berättar om är att ett flertal lekplatser har avskaffats, vilket minskar de boendes 
valmöjligheter och leder till att de boende blir begränsade. 

5.2.3 Lekplats – en lättillgänglig aktivitet 

Respondent 1 lyfter fram att boende uppskattar och tycker om att vara på lekplatser. En 
lekplats ses mer som en spontan och lättillgänglig aktivitet. Ett flertal av respondenterna 
tycker att det känns lättare att åka till en lekplats än till en badplats. En lekplats är en 
mindre plats och det befinner sig vanligen mindre folk på en lekplats jämförelsevis på en 
badplats. Vilken tid på dagen de åker och vilken folkmängd som befinner sig på platsen 
spelar inte lika stor roll på en lekplats. De boende är mer lugna på en lekplats och på så 
vis är en lekplats mer lättillgänglig för de boende. Ett flertal av respondenterna menar på 
att situationer med större folkmängd utgör hinder för tillgängligheten för de boende. 
Sådana situationer kan vara jobbiga för de boende, de kan bli arga och känna sig 
stressade. Stödpersonal tillsammans med boende undviker helt enkelt att åka till de 
platser där det är en större folkskara. De väljer även vilka tider på dygnet det ska åka för 
att i den mån de går undvika för stora folkmängder.  

5.3 Fördomar och okunskap  

5.3.1 Omgivningens reaktioner 

Respondent 2 menar på att omgivningens brist på kunskap bidrar till att de kan vara 
rädda för de boende vilket kan leda till att de boende drar sig undan platserna. 
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Respondenten berättar även att det blir en begränsning i tillgängligheten när boende 
brister i det sociala uppträdandet gentemot omgivningen. En vanlig reaktion från 
omgivningen är blickar riktade mot boende och boendepersonal, som “varför gör ni 
inget?”. Ett flertal av respondenterna upplever att den mest förekommande reaktionen 
på lekplatser är blickar vilket påverkar tillgängligheten. Det är sällan de boendes 
funktionsnedsättningar är synliga vilket kan leda till att folk ifrågasätter deras beteende, 
speciellt på lekplatser som är anpassade för barn. 
 

‘’Det kan vara spännande, många blickar när man kommer med boende som inte ser 
handikappade ut, då är det liksom får hon bete sig så? ‘’ (Respondent 4) 

 
Samma respondent berättar att det är möjligt att de boende märker av blickarna och 
ibland ifrågasätter om de får vara där lika mycket som alla andra. Hon anger att folk har 
större förståelse för fysiska funktionsnedsättningar eftersom att det i större utsträckning 
är synliga. Respondent 1 berättar att det hade underlättat om lekplatserna skulle vara 
byggda för större personer för att minska reaktionerna. Det framkommer att det är en 
viss skillnad på när de besöker samma lekplats upprepade gånger eller åker till en ny 
eftersom att omgivningen då vänjer sig vid de boende.  

5.3.2 Stigmatisering och omgivningens okunskap 

Respondent 5 uppger att tillgänglighetsarbetet för vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning kommer att ta lång tid eftersom att förståelsen för vuxna inte finns 
där. Bemötande och förståelse är två viktiga aspekter från omgivningen. Personer med 
intellektuell funktionsnedsättning blir ibland bemötta ganska oförstående av sin 
omgivning.  

“Men problemet är okunskapen och människosynen.” (Respondent 5) 

Ett par av respondenterna berättar att butikspersonal ofta lägger över sitt arbete på 
stödpersonalen genom att låta dem serva de boende. Det är viktigt att butikspersonal har 
kunskap om funktionsnedsättningar och behandlar personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som alla andra kunder. De boende blir ibland bemötta väldigt 
oförstående av servicepersonal. En situation som förekommit är när butikspersonal blivit 
rädda och tillkallat vakter. De boende tillsammans med stödpersonal har då blivit 
tillsagda av vakter att de boende inte får gå fritt i affärer. Detta bidrar till att de boende 
begränsas i tillgängligheten menar respondent 1.  

‘’Vakter har sagt att ni får inte släppa dem så’’ (Respondent 1) 
 
Ett flertal av respondenterna berättar att det har hänt att boende blivit utsatta för 
kränkningar och mobbning, då främst av tonåringar. De boende kan inte tillgå lekplatser 
på samma sätt som en person utan intellektuell funktionsnedsättning eftersom att de 
boende har varit utsatta för situationer där de blivit kränkta och retade av sin omgivning 
eftersom att de är vuxna som leker på lekplatser. De har främst blivit utsatta när personal 
inte varit i närheten. Det händer även att barn väljer att ta avstånd från de boende. De 
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boende blir påverkade av detta och vill då åka hem. De vill inte heller alltid åka tillbaka 
till de platserna igen.  
 
”Det är mest tonåringarna. Dem står med sina mopeder och säger fula ord när man inte 
är i närheten. Så fort man låter dem vara själva så blir det direkt. Och då vill dem ju inte 

vara där då, det blir inte den friheten. Så det är mest det tycker jag.” (Resondent 2) 
 

5.3.3 Ökad kunskap – ökad förståelse 

Vid de tillfällen som omgivningen reagerar försöker stödpersonalen ha mer uppsikt på 
platserna. Respondent 6 menar på att barn som umgås med barn som har intellektuell 
funktionsnedsättning får en större förståelse för målgruppen. Han menar vidare på att 
det kan vara svårt att komma förbi att folk inte har den förståelse som behövs. 
Respondent 5 uppger att tillgängligheten är svår eftersom att det är så individuellt och 
ligger så mycket okunskap bakom. Det borde finnas mer förståelse för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning eftersom att dessa personer inte vanligen går runt och 
berättar om sina diagnoser för allmänheten. Ett flertal av respondenterna önskar att 
allmänheten hade mer kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning, 
detta för att öka förståelsen för målgruppen. Respondent 5 betonar även att det på 
handikappbaden finns människor med mycket okunskap kring personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Respondent 6 berättar att det finns handikappbad där badgäster 
måste legitimera sig som funktionsnedsatta vilket är bedrövligt och stigmatiserande. 
Respondent 4 berättar att tillgängligheten till badplatser finns men att det saknas 
förståelse från omgivningen. Ett sätt att förmedla mer kunskap skulle kunna vara genom 
att dela ut information till allmänheten.  

5.4 Få plats - ta plats 

5.4.1 Tillgänglighetsarbete  

På frågan kring hur kommunerna arbetar med tillgänglighetsfrågor svarar respondent 5 
att det inte arbetas specifikt med tillgänglighetsfrågor för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning utan att de istället arbetar mer brett med tillgängligheten för alla 
målgrupper. Respondent 6 berättar att de jobbar med olika delar av tillgänglighetsarbetet 
och att den fysiska tillgängligheten helt klart tar mer plats i samhället. Den fysiska 
tillgängligheten får mer plats i samhället eftersom att den är mer konkretiserad i lagar, 
avtal och andra direktiv medan det finns väldigt lite information om den kognitiva 
tillgängligheten. Den kognitiva tillgängligheten handlar mer om hur en hemsida och 
skyltar ska vara utformade. Det är viktigt att hemsidor och skyltar är lätta att förstå för att 
öka den kognitiva tillgängligheten. Enligt respondent 6 arbetar kommunerna med 
logotyper, skrivregler och det material som ges ut. Han berättar vidare att det läggs vikt 
vid kontraster i skrift och stöd i text. Webbsidor har också blivit bättre de senaste åren 
och att företag som “funka” har blivit specialister på att utforma dessa webbsidor för 
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målgruppen. Det är viktigt att bli ännu bättre inom området så att material, broschyrer 
och annat blir så tillgängligt som möjligt förståelsemässigt. Respondent 5 berättar att 
detta är ett område som de idag inte har gjort mycket kring vilket hon förargar sig över. 
Hon uppger att hon tycker att det finns föreningar som borde jobbat mer med det.  

5.4.2 Betydelsen av stödpersonal och planering 

Ett flertal respondenter berättar om hur personalen försöker att hålla sig i bakgrunden 
och stötta så att de boende kan få en känsla av att “det här klarar jag”. Lekplatser hade 
inte varit lika tillgängliga om det inte vore för att de boende har stödpersonal som är med 
under vistelsen. Ett flertal av respondenterna lyfter fram att planering och förberedelser 
inför ett besök är nödvändigt. Det framkommer att det speciellt planeras vilken tid på 
dagen de tillsammans med boende åker iväg för att i största möjliga mån undvika att åka 
på tidpunkter när det är mycket människor på platserna. Respondenterna påtalar även att 
ett besök kan avbrytas om det vid det tänkta besöket helt enkelt är för mycket folk på 
platserna. Två av respondenterna beskriver även att planeringen görs tillsammans med 
boendepersonal men även tillsammans med de boende då de boende får önska vart de 
vill åka. Respondent 7 berättar att det krävs väldigt noggrann planering inför ett besök på 
antingen en lekplats eller badplats. Det görs även en planering utifall ett utåtagerande 
beteende skulle uppstå. Det är extra mycket planering när de ska på utflykt till badhuset, 
de ser till att betala i förväg, att det inte är något folk i omklädningsrummet och att banan 
är bokad. Det är mycket som fungerar väldigt bra när de är förberedda. Personal åker 
därför i förväg för att se till så att allt är klart för den boende. En annan respondent 
berättar att hon upplever att det krävs mindre planering inför ett besök på en lekplats 
och att hon därför upplever lekplatser som mer lättillgängliga.  

5.4.3 En svårighet att anpassa det offentliga rummet – den enskildes individuella 
förutsättningar 

Respondent 3 upplever att det offentliga rummet är mycket tillgängligt för de boende då 
de inte har fysiska funktionsnedsättningar. Respondent 4 vill däremot att det ska ske en 
förändring för att öka tillgängligheten i de olika offentliga rummen. De offentliga 
rummen ska inte vara segregerade, utan anpassade och det ska finnas en balansgång 
mellan dessa. De boende ska kunna ta del av det offentliga rummet som personer utan 
intellektuell funktionsnedsättning. Det är svårt att dra gränsen för skyldigheter och 
fördelar för de boende. De har skyldigheter som alla andra samtidigt som de även har 
vissa fördelar till exempel företräde i kö. Hellre att de boende har fördelar än att de 
begränsas så att de inte alls kan delta i aktiviteter. Respondent 4 och 1 uppger att 
situationer som fungerar extra bra är när det finns en förståelse och ett gott bemötande 
från servicepersonal eftersom att det påverkar tillgängligheten. På dessa ställen känner de 
boende en trygghet, vilket gör att stödpersonalen inte behöver övervaka de boende på 
samma sätt vilket stödpersonalen blir glada över. Till de affärer de blivit väl bemötta görs 
återbesök och de boende väljer att åka till dessa affärerna framför andra. Respondent 7 
delar denna uppfattning och berättar att personal överlag är väldigt tillmötesgående. 
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Allmänheten har överlag väldigt mycket överseende till exempel att vuxna personer med 
intellektuell funktionsnedsättning leker på lekplats.  
 
Ett flertal av respondenterna betonar att vilken typ av funktionsnedsättning personen har 
och vilken dagsform den boende har påverkar hur vistelsen utfaller. Handlar det om 
personer som har svårt för miljöer med mycket folk eller mår sämre en dag så spelar inte 
miljön någon roll. Respondent 1 upplever att situationer som fungerar mindre bra är när 
boende går fram till någon och ställer en fråga som personen inte kan hantera. Andra 
situationer som fungerar mindre bra enligt respondent 4 är till exempel köer, då det ställs 
samma krav på de boende som övriga med att vänta på sin tur. Detta trots att det kanske 
inte klarar av att stå i kö som andra. Respondent 2 delar uppfattningen om att köer är en 
mindre fungerande situation. De boende har lätt för att bli rastlösa och vill gärna gå före 
resterande som står i kön. I sådana situationer försöker stödpersonal i den mån det går 
att motivera den boende att vänta på sin tur som andra. Oftast brukar det leda till att de 
får gå därifrån och återkomma när det blivit mindre kö.  
 
Respondent 6 talar om de olika förutsättningar olika personer har. Det är viktigt att se 
människan och hans eller hennes individuella förutsättningar och inte se till allas 
förutsättningar. Samhället bygger på en gemenskap och att det är svårt att komma förbi 
ett problemfritt samhälle. Respondent 7 berättar att hon i den mån som är möjligt anser 
att de boende ska ta del av samhällslivet som personer utan intellektuell 
funktionsnedsättning. Hon menar dock att alla inte har möjligheten att ta del av 
samhället på det viset och att de som inte har den möjligheten lämnas utanför samhället 
och att det därför är bra med segregerande platser.  
 
“De som är hela den här världen är ju att se människan. Jag tänkte på det innan alltså, var 

och ens förutsättningar, man ska inte ha samma förutsättningar för någonting för de 
stämmer inte, det är skillnad på dig och mig exempelvis. “(Respondent 6) 

6. Analys och diskussion 

Nedan följer en analys kring resultatet utifrån tidigare forskning och Bourdieus samt 
Goffmans teorier. Inledningsvis återberättas syftet och frågeställningarna för att sedan 
analysera och diskutera det empiriska materialet med samma teman som i 
resultatavsnittet.   

6.1 Analys 

I analysen kommer resultatet och tidigare forskning samt teori svara på syftet med 
studien, vilket var att beskriva den kognitiva tillgängligheten till det offentliga rummet för 
unga vuxna som bor på gruppbostad. De frågeställningar som fanns för att besvara syftet 
var följande:   
 

● Vilka möjligheter finns de för unga vuxna på gruppbostad att nyttja/tillgå 
kommunala lekplatser och allmänna badplatser?  
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● Vilka begränsningar finns de för unga vuxna på gruppbostad att nyttja/tillgå 
kommunala lekplatser och allmänna badplatser?  

6.1.1 Badplatser - Möjligheter och begränsningar  

Resultatet visar på att personer med intellektuell funktionsnedsättning av personal 
upplevs känna sig tillfreds av att gemensamt åka med andra boende till handikappbad, 
detta för att de har en relation sedan tidigare. Det framgår även i resultatet att personer 
med intellektuell funktionsnedsättning ibland inte vill besöka handikappbaden om det 
inte också befinner sig andra personer med funktionsnedsättningar där. Bourdieu menar 
på att när två olika agenter som befinner sig på olika nivåer i fältet befinner sig där 
samtidigt är oddsen små för att det ska fungera bra (Bourdieu, 1995). Personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och personer utan kan förklaras som två olika agenter 
och deras position i fältet  ser väldigt olika ut. Det kan vara en trygghet att ha en person 
vars intressen är gemensamma och som det finns en god relation till. Det är därifrån 
viljan kan komma från att befinna sig på handikappbad när andra personer med 
funktionsnedsättningar också befinner sig där. Detta kan kopplas till Bourdies idé om att 
agenter som har mer gemensamt befinner sig närmre varandra i det sociala rummet 
(Bourdieu, 1995). Det kan eventuellt vara så att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning är en grupp som befinner sig i en lägre position i fältet än många 
andra och då blir det en trygghet att söka sig till agenter som de har något gemensamt 
med. En annan tanke är att agenter med högre position i fältet, alltså personer utan 
intellektuell funktionsnedsättning, har en annan relation till fältet och är därav inte lika 
begränsade i sin tillgänglighet till det offentliga rummet.  
 
Återkopplat till att personer med intellektuell funktionsnedsättning ibland inte vill besöka 
handikappbaden om inte andra personer med intellektuell funktionsnedsättning också 
befinner sig där kan kopplas till intersektionalitet. Mattsson (2015) beskriver 
intersektionalitet som bland annat hur maktstrukturer och olika kategorier påverkar 
varandra och kan ge upphov till ojämlikhet. Kopplingen här blir då att det blir en 
maktstruktur sett till vilka som vistas på badplatsen. Genom att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan känna att de inte vill vistas på handikappbadet om 
endast personer utan intellektuella funktionsnedsättningar är där blir det en maktskillnad 
som begränsar deras vistelse där.   
 
Det framgår att kvinnlig stödpersonal kan behöva följa med manliga boende in till 
omklädningsrum och att detta inte är uppskattat av omgivningen. Wiesel och Bigby 
(2014) uttrycker i sin artikel att människor ibland ska välkomna andra trots att det kräver 
en förändring i den egna vanan att använda det offentliga rummet. Den tanke som väcks 
är att det ska bli en ökad acceptans att personer med intellektuell funktionsnedsättning 
behöver hjälp och stöd och att det därför ska finnas mer tillgängliga omklädningsrum för 
att öka tillgängligheten till det offentliga rummet. Detta är också något Wiesel & Bigby 
(2014) lyfter att personer med intellektuell funktionsnedsättning kan behöva stöd för att 
ta del av offentliga platser genom att exempelvis ha med sig stödpersonal. Vidare 
begränsningar som framkommer av resultatet är att personer med intellektuell 
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funktionsnedsättning har svårare att uppfatta svarta plattor på golvet då de upplever det 
som hål. Det hade även varit bra med tydliga markeringar då personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har svårt att uppfatta kontraster. Detta hade kunnat göras med 
pilmarkering för att förtydliga till exempel var badplatsen är. Detta kan relateras till en 
rapport från Göteborgs stad (2012) som betonar att personer med perceptionssvårigheter 
har svårare att uppfatta och tolka situationer. Genom att ha tydligare markeringar 
reduceras begränsningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning att tillgå 
badplatser. Tydlighet och markeringar är två ledord som också kan appliceras på andra 
offentliga rum som målgruppen visats i för att göra dessa mer kognitivt tillgängliga.  
 
Det framgår också i resultatet att personer med intellektuell funktionsnedsättning kan 
uppleva att det blir jobbig att befinna sig på en badplats när det finns mycket folk och de 
inte kan avskärma sig på en avskild plats. Detta kan kopplas till begreppen som Wiesel & 
Bigby (2014) lyfter i sin studie vilka är “community presence” och “community 
participation”. De boende är närvarande och kan tillgå plaster som är tillgängliga för alla 
såsom badplatser. Det blir en begränsning när det ses till ‘’community participation’’ då 
de inte kan ta del av det sociala nätverket som består av både personer med och utan 
intellektuell funktionsnedsättning. Detta genom att de boende känner att det blir jobbigt 
att vara på en plats där det är mycket människor. Eftersom att en stor folkmängd utgör 
en begränsning för personer med intellektuell funktionsnedsättning att ta det av det 
sociala nätverket kan ett förslag vara att det ska visas större respekt vad gäller tillträdet av 
handikappbad som är avsedd för målgruppen. Det kan vara svårt att åstadkomma att 
endast målgruppen besöker detta badlandskap, men det kan vara värt att tänka på att det 
är främst målgruppen som i första hand ska vistas på handikappbaden. Ett annat förslag 
är också att göra fler badplatser handikappanpassade för att på så sätt kunna öka deras 
samhällsdeltagande.  

6.1.2 Lekplatser - Möjligheter och begränsningar  

Resultatet visade på att lekplatser är mer tillgängliga än badplatser eftersom att lekplatser 
oftast är placerade på en mindre yta samt att det vanligen befinner sig mindre folk på 
lekplatserna. De boende ansågs mer lugna på lekplatser och därför spelade andra faktorer 
inte så stor roll. I en rapport från Göteborgs stad (2012) beskrivs att personer med 
kognitiva funktionshinder ofta har svårt för att hantera situationer med för många 
intryck. Vidare beskrivs det att en sådan situation exempelvis kan vara vid stora 
folkmassor (Göteborgs stad, 2012). Det som respondenterna beskriver kring att det på 
lekplatser oftast befinner sig mindre människor och att de boende då är mer lugna kan 
kopplas till att personer med kognitiva funktionshinder ofta har svårt att hantera 
situationer med för många intryck. På en lekplats där det är mindre folk minskar således 
även intrycken och de boende upplevs då som mer lugna jämförelsevis på en badplats 
där respondenterna upplever att det är mer folk och då också mer intryck. Situationer 
med större folkmängd begränsar den kognitiva tillgängligheten för de boende eftersom 
att de i sådana situationer kan bli arga och känna sig stressade. Detta kan relateras till 
Wiesel och Bigbys (2014) studie om erkännanden och förnekande av de vardagliga 
mötena. Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ta del av det offentliga 
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rummet på ett sätt som fördröjer den vanliga takten och då ses som socialt oacceptabelt 
eller på ett sätt som egentligen inte accepteras av omgivningen. Att de boende känner sig 
arga eller stressade skulle möjligtvis kunna vara en konsekvens av att de sedan tidigare 
har en negativ upplevelse av en större folkmängd då omgivningen kanske inte accepterat 
de boendes sätt att ta del av det offentliga rummet. Mötet har alltså kanske tidigare 
resulterat i ett förnekande som präglar de boende vid vistelser i situationer med en större 
folkmängd.  
 
Resultatet visade också på att lekplatserna borde ha olika färgindelningar för att det ska 
bli så tydligt som möjligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Även detta 
kan kopplas till rapporten från Göteborgs stad (2012) som beskriver att lekplatser bör ha 
tydligt avgränsade områden. En tanke är att tydligt avgränsade områden bidrar till att 
boende kan koncentrera sig på en sak i taget vilket skulle underlätta vistelsen och öka den 
kognitiva tillgängligheten. Resultatet visade även på att det önskades att lekplatserna 
skulle ha en avskild plats för att få lugn och ro om så behövdes eller för att avleda ett 
negativt uppträdande. En avskild plats skulle kunna innebära att aktiviteten inte behöver 
avbrytas. Det framkom även att lekredskapen på en lekplats skulle avskärmas för att 
minska intryck. Rapporten (Göteborgs stad, 2012) stödjer resultatet om att en avskild 
plats för att skärma av intryck hade kunnat vara givande för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Det hade kunnat underlätta att fullfölja aktiviteten. Rapporten 
stödjer även att vissa delar bör vara lugnare, likt de olika lekredskapen, för att minska 
intryck. Vidare önskas även att de olika lekredskapen var mer tydligt markerade, 
exempelvis att gungorna markerades så att det blir tydligt att inom ett visst område kan 
du få en gunga på dig. I rapporten (Göteborgs stad, 2012) beskrivs personer med 
kognitiva funktionshinder ha perceptionssvårigheter vilket gör det svårt att uppfatta och 
tolka situationer. Det beskrivs även att lekplatser ska ha beskrivningar kring utformning 
och innehåll. En tanke är att dessa beskrivningar kring utformning och innehåll kan ske 
genom tydliga markeringar, vid exempelvis gungor, detta för att undvika eventuella 
olyckor och konflikter och öka den kognitiva tillgängligheten.  
 
För att minska intryck av omgivningen sökte sig boendepersonal tillsammans med 
boende till lekplatser som ligger på mer avskilda ställen. Detta för att omgivningen blir en 
begränsning. De boende har svårt för att stå i kö och blir också distraherad av sin 
omgivning. I det offentliga rummet tillkännages vilka individer som bli accepterade eller 
inte. Normer kring vad som är normalt reproduceras och blir först påtagliga när någon 
bryter mot dem (Wikström och Olsson, 2012). Att boende har svårt för att stå i kö och 
exempelvis går före andra innebär således att de bryter kring de normer som finns. 
Omgivningen kanske då reagerar vilket påverkar och distraherar de boende. Detta 
resulterar då i att omgivningen begränsar de boende och att stödpersonal och boende då 
istället kanske aktivt väljer att åka till ett avskilt ställe för att undvika att boende blir 
påverkade av omgivningen. En annan begränsning på lekplatserna är att de inte är byggda 
för vuxna kroppstyper. Det är trånga utrymmen som begränsar de boende i sin vistelse 
på lekplatser. Rapporten (Göteborgs stad, 2012) lyfter att lekredskapen bör vara 
anpassade för även större kroppar eftersom att en del personer med kognitiva svårigheter 
gärna leker i vuxen ålder. Wikström och Olsson (2012) påtalar även att det som ses som 
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normalt inte endast handlar om människors uppfattningar utan även om den materiella 
utformningen av rummet.  I detta fall är lekplatser i det offentliga rummet utformade för 
barns kroppar eftersom att det är det som ses som normalt. Denna materiella utformning 
av det offentliga rummet tillkännager att vuxna kroppar inte ska leka på lekplatser 
eftersom att det egentligen inte ses som normalt, vilket redan utifrån utformningen då 
begränsar de boende.  

6.1.3 Fördomar och okunskap 

Wiesel och Bigby (2014) menar på att uppförandet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan anses vara störande och avvikande från de sociala normer som 
finns för ett offentligt uppträdande av sin omgivning vilket i sin tur kan leda till att 
omgivningen undviker kontakt och även stirrar. Det framgår av resultatet att en vanlig 
reaktion gentemot de boende är blickar. Detta är väldigt förekommande på lekplatser 
som är anpassade för barn, de boende kan ibland märka av reaktionerna och ifrågasätta 
om de får vara där lika mycket som andra. Eftersom att de boende är vuxna som 
befinner sig på en plats avsedd för barn bryter de mot samhällets normer och kan då 
resultera i nämnda reaktioner, såsom blickar. I ett senare skede av resultatet framgår det 
är en skillnad på lekplatser som har besökts flera gånger och en som besöks för första 
gången. På de lekplatser som har besökts vid upprepade tillfällen ser reaktionen 
annorlunda ut från omgivningen då de har vant sig vid de boende. Goffman (1972) 
redogör att stigmatisering uppstår när en persons egenskaper starkt avviker från det som 
bejakas och då ses som utstött av omgivningen. När det är vuxna som leker på en 
lekplats blir det ett avvikande beteende som inte är bejakat från omgivningen vilket kan 
leda till reaktioner från omgivningen. Goffman (1972) talar också om förväntningar eller 
krav på individen. Det sker ofta omedvetet att vi dömer människor, vilket blir konkret 
när personen i fråga antingen har eller inte har nått upp till förväntningarna eller de krav 
som fordras av henne. Det framgår av resultatet att de boendes funktionsnedsättning är 
något som sällan syns. Detta kan eventuellt göra att omgivningen har samma 
förväntningar på henne som personer utan funktionsnedsättning, då de inte är medvetna 
om funktionsnedsättningen.  
 
Som nämnt i ovanstående stycke visade resultatet att när vuxna leker på en lekplats kan 
det uppstå reaktioner från omgivningen, såsom blickar. En tanke är att om de unga 
vuxna hade varit ännu äldre hade reaktionerna varit större och att en större maktstruktur 
hade kunnat visas, till exempel fler kränkningar och då indikerat på att målgruppen inte 
är välkommen att vistas på lekplatsen. Detta kan kopplas till ett intersektionalistiskt 
perspektiv, där uppstår en maktordning genom samverkan mellan olika kategorier 
(Mattsson, 2016). I detta avseende hade då kategorierna funktionedsättning och ålder 
blivit tydliga.  
 
Det förekommer att de boende blir utsatta för kränkning och mobbning av bland annat 
tonåringar. Agerandet kopplas till att människor reagerar på avvikelser på ett 
exkluderande sätt som utesluter eller segregerar människor med intellektuell 
funktionsnedsättning på ett ovälkomnande sätt i samhället (Wiesel & Bigby, 2014). En 
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kränkning är att betrakta som en exkluderande handling gentemot personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Människors perception och minnen från tidigare 
erfarenheter från platser, positiva likväl som negativa, ligger till grund för hur upplevelsen 
för en ny plats tar form (Kjellman, 2008). Om de boende har negativa upplevelser från 
platser där de till exempel har blivit utsatta för kränkningar kan de leda till att de inte vill 
besöka den platsen igen. På så sätt kan deras tillgång av det offentliga rummet begränsas 
genom att vissa platser undvikas att vistas på med hänsyn till tidigare erfarenheter från 
dessa plaster. Det visar sig att servicepersonal kan lägga över sitt arbete på 
stödpersonalen när de tillsammans med boende vistas i butiker. Wiesel, Bigby & Carling-
Jenkins (2013) lyfter i sin artikel att när personer med intellektuell funktionsnedsättning 
tillsammans med stödpersonal vistas i olika offentliga rum lämnas en stor del av 
serviceansvaret över till stödpersonalen. Detta blir också en begränsning på så sätt att 
servicepersonalen inte interagerar med de boende utan istället lämnar över 
serviceansvaret på stödpersonalen.  
 
Wiesel, Bigby & Jenkins (2013) lyfter även i sin artikel att genom att undgå verbal 
kommunikation kan det ge uppfattningen om att en grupp inte är välkommen. De 
boende kan eventuellt känna att de inte är välkomna till vissa butiker eller platser då 
butikspersonalen antingen medvetet eller omedvetet lägger över ett ansvar på 
stödpersonal och då undviker kontakt med de boende. Det framgår av resultatet att barn 
som umgås med andra barn som har en funktionsnedsättning har större förståelse för 
målgruppen. En respondent lyfter dock att generellt sett bör allmänheten ha större 
förståelse och kunskap om målgruppen, då de sällan öppet berättar om sin diagnos. En 
tanke är att genom interaktion till exempel när personer utan och personer med 
intellektuell funktionsnedsättning umgås reduceras stigmatiseringen. Detta för att genom 
att samspela med målgruppen ges det ökad förståelse och kunskap. Goffman (1972) 
lyfter att den andra typen av stigma appliceras på den personliga karaktären som 
innefattas psykiska rubbningar och underliga böjelser, vilket härleds till målgruppen. 
Genom samspel har den stigmatiseringen som personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan ha reducerats. En tanke är då att samspel mellan personer med 
och utan intellektuell funktionsnedsättning är viktig för att kunna få en ömsesidig 
relation som bidrar med ökad förståelse och kunskap som i sin tur reducerar stigmat. 
 
För att göra en ytterligare koppling till att barn som umgås med andra barn som har 
funktionsnedsättning har större förståelse för målgruppen kan det intersektionalistiska 
perspektiv tas i bemärkelse. Mattsson (2015) lyfter fram att människan är en social 
varelse, som delar erfarenheter och kunskap med varandra genom bland annat 
interaktion. I samband med att människor interagerar med varandra uppstår 
gemensamma tolkningar som förväntningar till exempel, vad som är manligt och 
kvinnligt. En tanke är då att personer med intellektuell funktionsnedsättning eventuellt 
kan föra sig på ett sätt som inte stämmer överens med samhällets normer och därför inte 
uppträder enligt de gemensamma tolkningarna om hur saker och ting är. Om samhället i 
stort hade större förståelse för målgruppen hade det kunnat leda till att maktordningen 
mellan personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer utan intellektuell 
funktionsnedsättning minskade. 
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6.1.4 Få plats - ta plats 

Det arbetas inte specifikt med tillgänglighetsfrågor för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, istället arbetas det med helheten av tillgängligheten. Fysiska 
funktionsnedsättning tar mer plats i samhället eftersom att den är mer konkretiserad i 
lagar, avtal och andra direktiv. En respondent nämner att folk har större förståelse för 
fysiska funktionsnedsättningar eftersom att den typen av funktionsnedsättning i större 
utsträckning är synliga. En tanke kring detta är att fysiska funktionsnedsättningar inte 
bara har fått ett erkännande av omgivningen utan även ett aktivt erkännande. Enligt 
Wiesel och Bigby (2014) är ett aktivt erkännande när människor inte bara har överseende 
med närvaron av andra utan också välkomnar den trots att det kräver en förändring i den 
egna vanan att använda de offentliga rummen. Det innebär ett erkännande av deras rätt 
att använda det offentliga rummet på ett sätt som kan skilja sig från andra. Fysiska 
funktionsnedsättningar är synliga och mer välkända. Samhället har anpassat sig till dessa 
funktionsnedsättningar genom att exempelvis bygga ramper vid trottoarer för 
rullstolsbundna personer.  
 
Enligt resultatet är fysiska funktionsnedsättningar mer konkretiserade i lagar och avtal 
vilket kan kopplas till att samhället har överseende med det trots att det kräver en 
förändring i den egna vanan, exempelvis att bygga ramper. Genom att dessa förändringar 
görs välkomnas och erkänns personer med fysiska funktionsnedsättningars rätt att 
använda det offentliga rummet trots att det skiljer sig från andra. Intellektuell 
funktionsnedsättning har eventuellt inte fått ett aktivt erkännande ännu vilket leder till att 
det inte arbetas lika mycket med målgruppen. En ytterligare tanke som väcks att fysisk 
funktionsnedsättning har större erkännande än intellektuell funktionsnedsättning. Ur ett 
kulturgeografiskt perspektiv strävas det efter att förstå människors handlande och 
möjligheter i det sociala rummet. Det ska förstår genom att ta hänsyn till människors 
upplevelser av och känslor gentemot platser, hur människor handlar gentemot och för 
olika gruppers intressen och vilka konsekvenser detta medför för grupper och enskilda 
individer (Kjellman, 2008, s 136). Genom ett kulturgeografiskt perspektiv kan det då 
tolkas som att eftersom intellektuell funktionsnedsättningar inte har samma erkännande 
som fysiska funktionsnedsättningar blir det svårare för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning att röra sig i det sociala såsom offentliga rummet. Detta kan vara 
för att det inte arbetas specifikt med tillgänglighetsfrågor för denna målgrupps intressen, 
utan detta görs på ett generellt plan vilket gör att målgruppens möjligheter att ta del det 
offentliga rummet kan begränsas.  

Resultatet visade också på att den kognitiva tillgängligheten berör hur hemsidor och 
skyltar är utformade. Det betonades att dessa måste vara lätta att förstå för att öka den 
kognitiva tillgängligheten. Kommunerna arbetar med logotyper, skrivregler och det läggs 
vikt vid skrift och stöd i text. Det framkommer att kommunerna ändå behöver bli bättre 
på området inom material, broschyrer och annat för att bli så tillgängligt som möjligt 
förståelsemässigt. Även detta kan kopplas till rapporten från Göteborgs stad (2012) som 
menar på att målgruppen har svårt att bearbeta, tolka och förmedla information. Genom 
att göra skyltar och hemsidor tydliga kan informationen lättare bearbetas och tolkas av 
personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
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Stödpersonal och stödpedagoger visade sig vara en viktig faktor till att det offentliga 
rummet blev kognitivt tillgängligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Detta eftersom att de finns med i bakgrunden och stöttar de boende i deras vistelse. 
Detta kan förankras i Wiesel och Bigbys (2014) studie om att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan behöva stöd för att ta del av det offentliga rummet, ett sådant 
stöd kan exempelvis vara just stödpersonal (Wiesel & Bigby, 2014). En annan faktor som 
ökade den kognitiva tillgängligheten i de offentliga rummen visade sig vara planering och 
förberedelser. Dels planerades det för att undvika tidpunkter när det är mycket folk på 
platserna och dels planering utifall att ett utåtagerande beteende skulle inträffa. Det 
förbereddes även kring att saker och ting skulle vara betalt i förväg för allt skulle vara 
klart för de boende. Även här lyfts att personalen är viktiga för att de boende ska kunna 
ta del av de offentliga rummen. Genom planering och förberedelser från stödpersonal 
ökar tillgängligheten då de exempelvis har en plan på hur de ska agera utfall boende 
skulle bli utåtagerande. Detta kan möjligtvis bidra till att de känner sig bekvämare med att 
åka till offentliga platser tillsammans med boende vilket påverkar tillgängligheten till det 
offentliga rummet.  
 
I resultatet lyfts det faktum att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna 
ta del av det offentliga rummet precis som personer utan intellektuell 
funktionsnedsättning, vilket Kjellman (2008) beskriver att målgruppen sällan gör. Alla 
har inte möjligheten att ta del av samhället på det viset och de som inte har den 
möjligheten lämnas utanför samhället och därför är det bra med segregerande platser. 
Det offentliga rummet ska inte vara segregerat utan det ska finnas en balansgång mellan 
dessa. I en studie beskrivs att föräldrar till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har det bättre på segregerade platser eftersom att de då kan känna 
välbehag och trygghet samt att de inte utsätts för risker ute i samhället av andra 
medborgare. Samtidigt som de boende ska ta del av samhället på lika villkor som andra 
lyfts ändå att de boende hellre ska få ha fördelar än inga alls. En tanke är att segregerade 
platser eller aktiviteter kan skapa trygghet genom att minimera risker från samhället och 
att detta skapar en kluvenhet i huruvida segregation faktiskt kan vara bra i vissa 
situationer samtidigt som segregation ses som en hämning.  
 
Andra faktorer som påverkar den kognitiva tillgängligheten är ett bra och tillmötesgående 
bemötande av exempelvis servicepersonal. Till de ställen där servicepersonal har ett gott 
bemötande görs återbesök. I en studie beskrivs att omvandlingen av ett spänningsladdat 
möte mellan främlingar med olika förutsättningar görs genom att utveckla stunder där de 
känner igen sig i varandra trots deras olikheter. Dessa möten kallas gemytligheter och kan 
även ske i vardagliga möten, exempelvis kan ett leende gentemot en kund uppfattas som 
välkomnande i ett café (Wiesel & Bigby, 2014). Servicepersonalens goda bemötande kan 
bero på de gemytliga vardagliga mötena och att det finns igenkänning trots olikheter. 
Utifrån detta kan ett bra bemötande avspeglas och ett spänningsladdat möte avledas som 
leder till att de boende vill besöka just det offentliga rummet igen. Möjligheter och 
begränsningar till det offentliga rummet beror också på de boendes individuella 
förutsättningar. Kjellman (2008) lyfter att hur interaktion tar form grundas i egenskaper 
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hos människor. Denna utgångspunkt kopplas i detta scenario till de boendes individuella 
behov, alltså att det också påverkar huruvida ett möte tar form. En fundering är att även 
om de boendes individuella förutsättningar kan spela in på olika vardagliga situationer är 
det av positiv bemärkelse att allmänheten har förståelse och kunskap om målgruppens 
förutsättningar. Genom detta kan allmänheten också lägga en mer positiv prägel till 
huruvida en situation artar sig.  

6.2 Implikationer för forskning och det sociala arbetets praktik, 
 

Praktiska insatser som kan implementeras är förslagsvis att bygga lekplatser som även är 
anpassade efter vuxet byggda kroppar så att målgruppen lättare kan ta del av redskapen 
på lekplatsen. En annan insats är att ha avskilda platser på både lek- och badplatser i syfte 
att minska intrycken från omgivningen. Genom denna insats hade eventuellt vistelsen för 
de boende kunnat fortsättas istället för att avbrytas för hemfärd. Andra åtgärder för att 
öka den kognitiva tillgängligheten till bad-och lekplatser skulle kunna vara att ha tydligare 
markeringar och beskrivningar kring de olika redskapen. Exempelvis kan bryggor på 
stränderna vara mer tydligt utmärkta samt områden vid gungor för att minska eventuella 
olyckor. För att minska folkmängden på handikappbaden kan fler badplatser 
handikappanpassas så att de boende kan ta del utav dessa.  
 
Under arbetets gång har vi märkt att det finns begränsat med forskning kring området. 
Förslag på vidare forskning är kring vilka insatser som bör implementeras och vilka 
insatser som är gynnsamma för att öka tillgängligheten till det offentliga rummet för unga 
vuxna på gruppbostad. Det hade också varit intressant med en liknande studie men 
utifrån andra teorier, förslagsvis Simmels teori om främlingen. 

6.2.1 Relevans på samhällsnivå,   

Det framgår i LSS-lagen (SFS 1993: 387) och FN-konventionen att personer med 
funktionsnedsättningar och personer på gruppbostad har rättigheter att på samma villkor 
som andra att delta i samhälls-, fritid- och kulturlivet (Ineland, Molin & Sauer 2013). 
Samhället bör därför göra större anpassningar för målgruppen så att deras rättigheter blir 
uppfyllda. Om större anpassningar görs och hinder röjs kommer det offentliga rummet 
att bli mer kognitivt tillgängligt för målgruppen att vistas i. 

6.2.2 Resultatets betydelse för det sociala arbetet 

Utifrån studiens resultat framkommer det att det finns en del begränsningar och 
möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att tillgå det 
offentliga rummet i form av lek- och badplatser. Genom att begränsningarna tydliggörs 
kan både handikappkonsulenter, boendepersonal och andra verksamma inom området 
arbeta för att reducera och motverka begränsningarna så att de boende lättare kan ta del 
av det offentliga rummet. De möjligheter som framkommer i studien kan verksamma 
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lyfta och utveckla ännu mer så att boendepersonal får information om dessa och på så 
vis underlätta för de boende att tillgå det offentliga rummet.  

7. Slutsats  

Den kognitiva tillgängligheten till det offentliga rummet för unga vuxna på gruppbostad 
visade sig vara ganska begränsad. Lekplatser anses vara mer tillgängliga än badplatser 
eftersom att det bland annat vistas färre folk där och att lekplatserna är belägna på en 
mindre yta. Resultatet visar att de främsta faktorerna som begränsar den kognitiva 
tillgängligheten är följande; fördomar och okunskap, utformningen av det offentliga 
rummet och omgivningen. De möjliggör den kognitiva tillgängligheten är främst; 
stödpersonals närvaro och stöd samt förståelse från omgivningen.  
 
De möjligheter som finns för unga vuxna på gruppbostad att tillgå kommunala lekplatser 
är bland annat om lekplatserna ligger avskilt så att de boende slipper konfronteras för sin 
vistelse. På lekplatser är att det oftast färre folk än på badplatser vilket ses som en 
möjlighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De begränsningar som 
finns på kommunala lekplatser är att lekplatserna är byggda för små kroppstyper, att det 
inte finns en tydlighet på lekplatserna kring de olika lekredskapen och inte heller en 
avskild plats för att minska intryck. Lekplatserna visade sig också vara ett ställe som de 
boende tenderar att bli utsatta på av omgivningen. Resultatet visade att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning tenderade att bli uttittade och utsatta för kränkningar 
när de befinner sig på en lekplats. Detta kan förklaras genom Goffmans teori om stigma. 
Eftersom att målgruppens funktionsnedsättning sällan syns kan omgivningen ha samma 
förväntningar på en person med intellektuell funktionsnedsättning som utan. När 
omgivningen uppmärksammar en vuxen person som leker på lekplats ses denne som 
avvikande och bryter mot de förväntningar och sociala normer som finns i samhället. 
Denne tenderar då att bli stigmatiserad och utstött av sin omgivning (Goffman, 1972). 
Vilket i detta fall tas i uttryck i blickar och kränkningar av omgivningen.  
 
De möjligheter som finns för unga vuxna på gruppbostad att tillgå allmänna badplatser är 
bland annat att det finns badplatser som är handikappanpassade där boende känner en 
trygghet. De begränsningar som råder på allmänna badplatser är främst folkmängden, en 
stor del av handikappbadets besökare är platsen inte avsedd för. Det finns heller inte 
någon avskild plats att söka sig till vid behov för det. Den fysiska miljön kunde anpassas 
mer genom att bland annat göra det tydligare med kontraster och markeringar. Detta för 
att målgruppen tenderar att ha sämre perceptionsförmåga. Resultatet visade att personer 
med intellektuell funktionsnedsättning rörde sig mer begränsat på handikappbad 
eftersom att de inte vill vistas på platsen om de inte var andra personer med 
funktionsnedsättningar som vistades där samtidigt. Genom att applicera Bourdieus teori 
kan vi förstå att personer med liknande habitus, exempelvis funktionsnedsättningar, 
befinner sig närmare varandra i de sociala fälten (Bourdieu, 1995). Utifrån individernas 
liknande habitus har det troligtvis också mer gemensamt och trivs bättre ihop än med 
personer utan funktionsnedsättningar som de befinner sig längre ifrån i de sociala fälten. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi heter Emelie Persson och Julia Cadjo och läser vår sista termin på programmet 
“Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning socialt arbete” på Högskolan 
i Halmstad. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete och syftet med studien är att beskriva 
tillgängligheten till det offentliga rummet för unga vuxna som bor på gruppbostad utifrån 
stödpersonals perspektiv. Definitionen av det offentliga rummet är platser i samhället 
som till exempelvis, badhus och lekplatser. Frågeställningarna i studien berör de 
möjligheter och begränsningar som finns för unga vuxna som bor på gruppbostad att 
vistas i och utnyttja det offentliga rummet. 
Vi vänder oss nu till dig som personal på gruppbostad och som har kunskap och 
erfarenhet kring ämnet. Vi kommer att genomföra intervjuer som är cirka 30-45 minuter 
långa och ditt deltagande är helt frivilligt. Ni kan när som helst välja att avbryta er 
medverkan. Det material som vi samlar in från intervjuerna kommer att behandlas 
konfidentiellt, alltså kommer inte era svar kunna identifieras av andra som tar del av 
studien. Intervjuerna kommer endast att användas för vårt examensarbete. Ni kommer 
även ha möjlighet att ta del av det färdiga resultatet om så önskas. 
 
Vid intresse att delta i intervjuerna kontakta gärna oss via mail eller sms så kan vi 
återkomma till er för att boka en tid för intervju som passar er. Intervjuerna planeras att 
genomföras mellan vecka 15-17 men detta kan anpassas efter era önskemål.  
 
Om frågor eller funderingar finns får ni gärna kontakta oss eller vår handledare, 
 
Stort tack på förhand!  
 
Vänliga hälsningar, 
Julia Cadjo: XX@student.hh.se 
Telefon: XX 
Emelie Persson: XX@student.hh.se 
Telefon: XX 
 
Handledare,  
Jessica Arvidsson  
Universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.  
XX@hh.se  
Telefon: XX 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för stödpersonal/stödpedagog 
 

Syfte och frågeställning,  
Syftet är att beskriva den kognitiva tillgängligheten till det offentliga rummet för unga 
vuxna som bor på gruppbostad.  

• Vilka möjligheter finns de för unga vuxna på gruppbostad att nyttja/tillgå 
kommunala lekplatser och allmänna badplatser?  

• Vilka begränsningar finns de för unga vuxna på gruppbostad att nyttja/tillgå 
kommunala lekplatser och allmänna badplatser?  

 
• Definiera kognitiv tillgänglighet - I vårt examensarbete avser kognitiv 

tillgänglighet hur väl personer med intellektuell funktionsnedsättning tillägnar sig 
information och intryck från omvärlden. Intryck och information bidrar till en 
förståelse för hur omvärlden fungerar och påverkar i sin tur individers beteende. 
Detta examensarbete behandlar den kognitiva tillgängligheten för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och således hur platser är formade för att 
underlätta och främja vistelsen i det offentliga rummet för dessa. 

• Definiera offentligt rum - Offentligt rum är de platser i samhället som 
allmänheten har tillträde till, exempelvis lekplatser och badplatser.  

• Definiera sociala koder - Sociala koder är normer och värderingar som utgör vad 
som är socialt bejakat samt accepterat att göra och inte göra i samhället till 
exempel hur personer ska föra sig i sociala sammanhang.  

 
1. Kvinna/man 
2. Hur gammal är du? 
3. Vilket boende? 1 eller 2? 
4. Vad är din högsta avslutade utbildning? 
5. Hur länge har du jobbat som stödassistent på gruppbostad?  
6. Hur länge har du jobbat på just DEN gruppbostaden?  

 
7. Hur ofta upplever du att du tillsammans med boende vistas utanför 
gruppbostaden?  
8. Vilka offentliga rum är det ni främst tillgår? 
9. Hur tillgängligt upplever du att de offentliga rummen är för de boende?  
 
10. Hur ofta besöker du tillsammans med boende olika badplatser?  
11. Går ni till en/flera specifika badplatser? I sådana fall varför just till den platsen? 
Vad är bra med den badplatsen? 
12. Hur upplever du besöken tillsammans med boende på badplatser? 
13. Upplever du att de boende kan tillgå badplatser på samma sätt som en person 
utan intellektuell funktionsnedsättning?  
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14. Om inte, vilka begränsningar upplever du att de finns för de boende på 
badplatser utifrån sociala koder, exempelvis det sociala uppträdandet gentemot andra 
badgäster?  
15. Upplever du att badplatser möter de boendes behov av att få bada i en miljö som 
inte påverkar utagerande/oroligt beteende? På vilket sätt? 
16. Upplever du att det finns stöd på badplatser som underlättar för de boende 
utifrån sociala koder, exempelvis, om det skulle finnas ett avskilt ställe där boende skulle 
kunna vara för att avleda ett negativt socialt uppträdande gentemot andra badgäster?  
17. Skulle du vilja att de skedde några förändringar på badplatserna för att öka 
tillgängligheten för de boende?  
 
18. Hur ofta besöker du tillsammans med boende lekplatser? 
19. Går ni till en/flera specifika lekplatser? I såfall vad just till den platsen? Vad är 
bra med den lekplatsen? 
20. Hur upplever du besöken tillsammans med boende på lekplatser?  
21. Upplever du att de boende ka tillgå lekplatser på samma sätt som en person utan 
intellektuell funktionsnedsättning? 
22. Om inte, vilka begränsningar upplever du att de finns för de boende på lekplatser 
utifrån sociala koder, exempelvis det sociala uppträdandet gentemot andra som befinner 
sig på lekplatsen? 
23. Upplever du att lekplatser möter de boendes behov av att få leka i en miljö som 
den boende känner sig tillfreds med och som inte påverkar utåtagerande/oroligt 
beteende? På vilket sätt?  
24. Upplever du att det finns stöd på lekplatser som underlättar för de boende 
utifrån sociala koder, exempelvis ett avskilt ställe där boende skulle kunna vara för att 
avleda ett negativt socialt uppträdande gentemot andra personer som besöker lekplatsen? 
25. Skulle du vilja att de skedde en förändring på lekplatserna för att öka 
tillgängligheten för de boende?  
 
26. Vilka likheter och skillnader ser du mellan badplatser och lekplatser utifrån 
tillgängligheten för de boende?  
27. Anser du att det finns andra platser som skulle kunna uppfylla de boendes behov 
av att delta i samhällslivet?  
28. Vill du berätta om en situation som du anser har fungerat extra bra för den 
boende? Vad är det som har varit så bra?  
29. Vill du berätta om en situation som du anser har fungerat mindre bra för den 
boende? Vad är det som inte har fungerat bra?  
30. Är det något vi har glömt som du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 3 

Intervjuguide för handikappkonsulenter 
 
Syfte och frågeställning,  
Syftet är att beskriva den kognitiva tillgängligheten till det offentliga rummet för unga 
vuxna som bor på gruppbostad. 

• Vilka möjligheter finns de för unga vuxna på gruppbostad att nyttja/tillgå 
kommunala lekplatser och allmänna badplatser?  

• Vilka begränsningar finns de för unga vuxna på gruppbostad att nyttja/tillgå 
kommunala lekplatser och allmänna badplatser?  

 
• Definiera kognitiv tillgänglighet - I vårt examensarbete avser kognitiv 

tillgänglighet hur väl personer med intellektuell funktionsnedsättning tillägnar sig 
information och intryck från omvärlden. Intryck och information bidrar till en 
förståelse för hur omvärlden fungerar och påverkar i sin tur individers beteende. 
Detta examensarbete behandlar den kognitiva tillgängligheten för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och således hur platser är formade för att 
underlätta och främja vistelsen i det offentliga rummet för dessa. 

• Definiera offentligt rum - Offentligt rum är de platser i samhället som 
allmänheten har tillträde till, exempelvis lekplatser och badplatser.  

• Definiera sociala koder - Sociala koder är normer och värderingar som utgör vad 
som är socialt bejakat samt accepterat att göra och inte göra i samhället till 
exempel hur personer ska föra sig i sociala sammanhang.  

 

1. Kvinna/man 
2. Hur gammal är du? 
3. Vad är din högsta avslutade utbildning? 
4. Vad är din yrkes- /befattningstitel? 
5. Hur länge har du jobbat med/som ovanstående? 
6. Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? 

 
7. Hur arbetar ni med tillgängligheten för personer med intellektuell  
funktionsnedsättning?  
8. Hur arbetar ni för att få kunskap kring de möjligheter och begränsningar som 
finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning att tillgå det offentliga rummet? 
9. Vilka utmaningar finns inom detta område?  
10. Vilka förbättringar har gjorts inom detta område?  
11. Hur tänker ni framåt kring kognitiv tillgänglighet? Vad är er vision? 
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12. Vilka offentliga rum anser ni är tillgängliga för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning? Varför? Vad är det som gör den platsen tillgänglig? 
13. Vilka offentliga rum anser ni är begränsade för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning? Varför? Vad är det som begränsar den platsen? 
14. Hur tänker ni att de offentliga rummen ska vara formade/byggda för att vara så 
tillgängliga som möjligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Är det något 
speciellt som behövs finnas på platserna? 
 
15. Anser ni att en person med intellektuell funktionsnedsättning kan tillgå en 
badplats på samma sätt som en person utan intellektuell funktionsnedsättning? Om inte, 
vad skiljer sig och hur jobbar ni med detta?  
16. Anser ni att de olika badplatserna är anpassade för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning? På vilket sätt? Varför inte?  
17. Vilka begränsningar ser ni att det finns på olika badplatser? Hur kan badplatserna 
förbättras?  
 
18. Anser ni att en person med intellektuell funktionsnedsättning kan tillgå en 
lekplats på samma sätt som en person utan intellektuell funktionsnedsättning? Om inte, 
vad skiljer sig och hur jobbar ni med detta? 
19. Anser ni att lekplatserna är anpassade för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning? På vilket sätt? Varför inte?  
20. Vilka begränsningar ser ni att det finns på olika lekplatser? Hur kan lekplatserna 
förbättras?  
  
21. Vilka likheter och skillnader ser ni mellan badplatser och lekplatser utifrån 
tillgängligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning? 
22. Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 4 

 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

“Det kommer att ta 
jättelång tid för de 
är, alltså för svår 
förståelse, vuxen 
förståelsen 
framförallt.” 

Det är svår 
förståelse för de 
vuxna.  

Det är mindre 
förståelse för 
vuxna med 
intellektuell 
funktionsnedsätt
ning 

Mindre 
förståelse 

Fördomar och 
okunskap 

“Det är mycket 
planering. Vilken tid 
på dagen man åker, 
man tar alltså i den 
mån man kan när de 
är minst folk.” 

Planering inför 
besöken. Vilken 
tid åker man på 
dagen, beroende 
på folkmängd.  

Förbereder 
innan avfärd.  

Förberedelser Få plats - ta plats 
Säga att vi hade 
problem 
eftersom att det 
blev typ en 
”slask” så vi 
bollade med vår 
handledare och 
tyckte att det 
generellt passade 
allt..? 
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Bilaga 5 

 
 

Respondenter Kön Befattningstitel 

Respondent 1  Kvinna Stödassistent 

Respondent 2  Kvinna Stödassistent 

Respondent 3  Kvinna Stödassistent 

Respondent 4  Kvinna Stödassistent 

Respondent 5 Kvinna Handikappkonsulent 

Respondent 6 Man Handikappkonsulent 

Respondent 7 Kvinna Stödpedagog 
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