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Förord 

2014 års Demokratiutredning har i uppgift att analysera behovet av 
och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engage-
manget inom den representativa demokratin. Utredningen ska även 
föreslå åtgärder i syfte att stärka individens möjligheter till 
delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet 
mellan de allmänna valen. Inom ramen för ovan beskrivna uppgifter 
har utredningen bl.a. fått i uppdrag att se över de fördjupade 
skillnaderna i deltagande mellan olika samhällsgrupper. En grupp 
som särskilt nämns i direktiven är personer med 
funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning och 
funktionshinder är överlag underrepresenterade på alla poster såväl 
inom kommunal som landstingsbaserad verksamhet. 

Ann Simmeborn Fleischer har på uppdrag av 2014 års Demo-
kratiutredning undersökt hur personer med funktionsnedsättning 
och funktionshinder upplever möjligheterna att delta i de politiska 
och demokratiska beslutsprocesserna. Ann Simmeborn Fleischer är 
filosofie doktor i Handikappvetenskap och innehar en magister i 
media- och kommunikationsvetenskap. Hon arbetar som lektor i 
socialt arbete vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 
universitet. 
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1 Inledning 

Det uttrycks idag en önskan från regeringen om att öka och bredda 
engagemanget inom den representativa demokratin i syfte att 
stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över 
det politiska beslutsfattandet. Jämlikt inflytande mellan de 
allmänna valen är något som betonas i direktivet (dir. 2014:111) till 
2014 års Demokratiutredning. Bakgrunden till detta är den negativa 
utveckling som har ägt rum där väljargrupper med svagare sociala 
resurser, såsom personer med låg utbildning och låg inkomst, 
uppvisar ett allt lägre politiskt engagemang i jämförelse med andra 
grupper. Även bland utrikes födda, unga samt personer med 
funktionsnedsättning är engagemanget något lägre. 

Rapporten handlar om personer med funktionsnedsättningar 
och funktionshinder1 och deras möjligheter att påverka i politiska 
beslutsprocesser mellan de allmänna valen. Rapporten och den 
studie som rapportens resultat utgår ifrån bygger på en 
intervjustudie där 20 personer med olika funktionsnedsättningar 
och olika funktionshinder har medverkat samt två rapporter, en 
från Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) i 
Göteborg och en från Handikappföreningarnas Samarbetsorgan 
(HSO) i Jönköping2.  

                                                                                                                                                          
1 I rapporten kommer både begreppen/orden personer med funktionshinder och personer 
med funktionsnedsättningar att användas. Det är inte personer med funktionsnedsättningar 
allmänt som har svårigheter att delta i de politiska och demokratiska processerna utan det är 
personer som har ett funktionshinder som har ett lägre deltagande. Begreppet 
funktionsnedsättning definieras: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Begrepp funktionshinder definieras: begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det innebär att de 
olika begreppen används utifrån sin betydelse samt vad de som refereras till använder för 
begrepp/ord. 
2 DHR, Göteborgsavdelningen, 2014; Fong, 2012. 
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Rapporten innehåller en beskrivning av hur personer med 
funktionshinder själva upplever att de kan påverka i politiska 
beslutsprocesser samt förslag på åtgärder som kan bidra till att 
personer med funktionsnedsättningar och med funktionshinder 
kan öka sin delaktighet och sitt inflytande mellan valen såväl i 
närtid som på längre sikt. 

Efter en inledande bakgrundsbeskrivning om 
funktionshinderspolitikens utveckling presenteras studiens 
resultat. I resultatet från intervjuerna kommer man personerna nära 
och forskaren låter de medverkandes röster höras och läsaren kan 
därmed få en större förståelse för hur personer med 
funktionshinder resonerar kring frågor om demokratiska och 
politiska processer och vad som gör att de ibland inte engagerar sig. 
Rapporten avslutas med en diskussion i vilken forskarens röst hörs 
som beskriver och besvarar frågeställningarna i rapporten på ett 
syntetiserande sätt. 

Studien3 utgår från personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar, med det är en studie som handlar om de 
funktionshinder som personerna har och som hindrar dem i deras 
möjligheter att kunna agera i politiska sammanhang. Intervjuerna 
har ägt rum i Göteborg och Jönköping under februari och mars år 
2015. Urvalet är ett bekvämlighetsurval4 där forskaren har gjort 
bedömningar av intervjuade organisationer samt övriga intervjuade, 
antal intervjuer och dess längd samt utifrån sakkunskap ”vad gäller 
ämnet för undersökningen”5. I tabell 1 beskrivs de intervjuade.  

 

                                                                                                                                                          
3 Studien är inte prövad via etikprövningsnämnd. All medverkan är frivillig och personerna 
som deltar är över 18 år. Vid början av intervjun har ett informerat samtycke givits och en 
försäkran om att den intervjuade kan avsluta sitt deltagande när man vill utan att ange något 
skäl. 
4  Kvale, 1997. 
5  Kvale, 1997, s. 99. 
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6

                                                                                                                                                          
6 Politiskt orienterad kan innebära att man är eller varit med i ett politiskt parti och suttit i 
någon nämnd eller liknande eller om man funnits med i olika råd för kommun- eller 
landstingsnämnder. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att undersöka hur delaktigheten och 
inflytandet för personer med funktionshinder kan öka genom ett 
bredare och djupare politiskt engagemang, både i valtider men 
också i mellanvalstider. 

Syftet är också att undersöka om det finns skillnader mellan 
olika funktionsnedsättningar och kön i dessa frågor samt vilka 
åtgärder som behövs för att möjliggöra för personer med funk-
tionshinder att engagera sig aktivt politiskt. Frågeställningarna i 
studien är följande: 

 Hur ser möjligheterna ut för personer med olika 
funktionshinder att kunna engagera sig politisk genom 
förtroendeuppdrag i kommuner och landsting? 

 Hur ser möjligheterna ut för personer med olika funktions-
hinder att kunna påverka den politiska beslutsprocessen i 
kommuner och landsting? 

 Påverkas möjligheterna att kunna engagera sig och påverka 
politiskt bland personer med funktionshinder av vilket kön man 
har? 

 På vilket sätt bjuds personer med funktionshinder in att lämna 
medborgarförslag samt delta i medborgardialoger, och vilka 
möjligheter finns det att delta i dessa forum? 

 Vilka åtgärder skulle behöva genomföras för att möjliggöra att 
fler personer med olika funktionshinder kan åta sig politiska 
uppdrag i kommuner och landsting? 
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2 Bakgrund 

Frågor som rör personer med funktionsnedsättning och 
funktionshinder är inte så framträdande i debatter och media. 
Diskussionen sker i det tysta för den stora allmänheten. Det finns 
även en, relativt sett, betydande politisk tystnad om dessa frågor. 
Trots detta är ett politiskt arbete för att förbättra situationen för 
personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder 
etablerat.  

Sverige antog år 2008 FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Det präglar det politiska 
arbetet, som bland annat fokuserar på att förbättra och förstärka 
lagar som ska undanröja bland annat diskriminering av och 
funktionshinder med funktionsnedsättningar. Ett beslut av vikt 
som nyligen fattades av riksdagen handlade om ändringar i 
diskrimineringslagen (2008:567).7 Ändringarna ger personer med 
funktionsnedsättning ett starkare skydd mot diskriminering. Sedan 
den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av 
diskriminering i ovan nämnda lag. I samband med ändringen 
ersattes också ordet funktionshinder med funktionsnedsättning. 
Syftet med införandet av bristande tillgänglighet som en 
diskrimineringsgrund var att bidra till att öka tillgängligheten i 
samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på 
likvärdiga villkor.8 Tillägget i diskrimineringslagen kan ses som ett 
resultat av den funktionshinderspolitiska strategi som togs fram av 
den förra regeringen.  

Den funktionshinderspolitiska strategin presenterades år 2011 i 
rapporten En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 

                                                                                                                                                          
7 Diskrimineringsombudsmannen, 2011 (webbsida). 
8 Diskrimineringsombudsmannen 2014 (webbsida). 
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2011–20169. I den fastslogs hur arbetet med implementeringen av 
funktionshinderpolitik i Sverige skulle gå till: ”Syftet med strategin 
är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för 
samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de 
kommande fem åren”10. En viktig utgångspunkt var att det 
funktionshinderspolitiska arbetet behövde bli mer effektivt. 
Arbetet med att röja hinder för tillgänglighet och delaktighet i 
vardagen ansågs viktigt. Lika viktigt var det att dessa insatser skulle 
bli mer systematiska, konkreta och mätbara. Därför utvecklades ett 
nytt, sektorsövergripande uppföljnings- och utvärderingssystem 
som presenterades i samband med strategin. Systemet hade 
följande syften: 

 

 att följa genomslaget för funktionshinderspolitiken, 

 att öka kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funk-
tionsnedsättning, 

 att följa upp insatserna i strategin, 

 att resultera i en samlad utvärdering, samt 

 att vara underlag för kommande strategiperioder11  
 
Tidigare Myndigheten för handikappolitisk samordning 

(Handisam) fick i och med strategin i uppdrag ”att vara ett stöd för 
olika aktörer, ta fram riktlinjer för bland annat tillgänglighet, sprida 
kunskap om metoder för hur funktionshinderperspektivet kan 
integreras i verksamheter och ta fram kvalificerade analyser av 
utvecklingen inom funktionshinderspolitiken”12. Delar av 
Handisams verksamhet har tagits över av Myndigheten för 
delaktighet (MDF) som bildades 1 maj 2014 och som arbetar för 
att alla ska kunna vara delaktiga i samhället, oavsett 
funktionsförmåga. MDF har fortlöpande kontakter med berörda 
brukarorganisationer och man har ett ständigt pågående arbete med 
att utveckla riktlinjer och rekommendationer då tillgänglighet 

                                                                                                                                                          
9 Regeringskansliet, 2011. 
10 Regeringskansliet 2011, s. 4. 
11 Regeringskansliet 2011, s. 6. 
12 Regeringskansliet 2011, s. 10. 
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fortsatt är en angelägen fråga. Myndigheten uttrycker i flera av dess 
skrifter att funktionshinderorganisationerna har stor erfarenhet 
och kunskap och att de spelar en viktig roll i arbetet med att 
genomföra funktionshinderspolitiken. Enligt MDF arbetar 
funktionshinderorganisationerna aktivt med politiska frågor och 
har en ständig kommunikation med beslutsfattare och andra för att 
påverka i riktning mot ett mer tillgängligt samhälle.13 Ett sätt som 
funktionshinderorganisationerna söker påverka på är genom 
medverkan i funktionshinderråd i kommuner och landsting. I 
rapporten används beteckningen brukarorganisationer och det som 
avses är då de råd för samverkan som finns i det stora flertalet 
kommuner och landsting.  
  

                                                                                                                                                          
13 Myndigheten för delaktighet, 2014 (webbsida). 
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3 Resultat 

Resultaten visar att det finns flera utmaningar för personer med 
funktionshinder att engagera sig politiskt. Dels i form av faktorer 
som försvårar ett engagemang, dels avsaknad av arenor som 
möjliggör ett engagemang.  

De sex teman som framkom i analysen14 är: Möjligheter att 
påverka, Avsaknad av arenor, Faktorer som främjar och förhindrar 
engagemang, Möjliggöra engagemang för alla, Intresset av att 
påverka och Politiska partiers ansvar.  

3.1 Möjligheter att påverka 

Den bild som framträder i intervjuerna visar på att de flesta 
intervjuade uppger att det är svårt att påverka i politiska 
församlingar och politiska frågor. Vikten av att vara fler för att 
kunna påverka lyfts av flera av de intervjuade. Flera av de 
intervjuade, oavsett om man tillhör en intresse- eller 
brukarorganisation15 eller inte, menar att det som behövs är 
gemensamma insatser. En av de som blev intervjuade är aktiv i en 
organisation för personer med funktionsnedsättning och hen 
uttrycker16 det på följande sätt:   

                                                                                                                                                          
14Analysarbetet med det transkriberade materialet utgick från Kvale (1997) i termer av 
hermeneutisk tolkning. Graneheim och Lundman (2004) gav inspiration för hur 
meningsbärande enheter arbetades fram medan bildandet av teman inspirerades av Merriam 

(1994). 
15 Kommer i fortsättningen endast skrivas som organisation. 
16 I citaten har författaren lagt in egna ord [Författarens ord] samt ändrat något i ordföljden 
för att citaten ska bli mer läsbara och ge bättre läsförståelse. 
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Man pratar om problem… [men] här sitter vi politiker, tjänstemän och 
vi från handikapporganisationerna och är väldig överens om hur det är, 
men sen då […]. Så många inblandade, det är inte lätt, behövs samlad 
aktion. (Intervjuperson 3) 
 

Sex av de som medverkar i studien är eller har tidigare varit 
ledamöter i kommunala nämnder, alternativt funktionshinderråd 
eller motsvarande, och de tycker att de i många fall har svårt att 
utöva sitt inflytande. Tre av de som suttit eller sitter i 
handikapprådet tycker dock att det finns möjligheter att påverka: 

 
[Jag] sitter i handikapprådet och där känner jag [att jag] får vara 
delaktig i beslut. (Intervjuperson 10) 
 

Bland de som inte har varit engagerade i en organisation eller har 
haft ett politiskt uppdrag i en kommun, menar att de saknar 
kunskap om de möjligheter som finns att påverka i politiska beslut. 
Flera ger uttryck för att det skulle vara bra att engagera sig i olika 
organisationer och även intressepolitiskt. Intervjupersonerna 
framhåller även vikten att personer med funktionsnedsättning och 
funktionshinder försöker påverka på olika sätt:  
 

Det är viktigt att man engagerar sig politiskt, de utan 
funktionsnedsättning har svårare att sätta sig in i frågor som berör de 
med funktionshinder, frågor om toalett, trappor, tar bättre om det är 
en människa som sitter i rullstol, så är det ju, [det] får folk att reagera 
[och jag kan] visa hur svårt det är. (Intervjuperson 2) 

 
Något som intervjupersonen framhåller i citatet ovan är att de 
erfarenheter som personer med funktionsnedsättning och 
funktionshinder har är viktiga för politikens utformning. Gällande 
möjligheterna att påverka så menar de flesta att de vill kunna 
påverka politikens utformning i högre utsträckning än vad de gör 
idag, men att de inte vet hur man ska göra och vart man ska vända 
sig för att få möjligheten. De intervjuade framför att de inte bara 
vill sitta med som rådgivare i funktionshinderråden utan ha en mer 
tydligt ställning och därmed ett större inflytande. En av 
intervjupersonerna med ett engagemang i en organisation lyfter 
fram att ett politiskt engagemang skulle ge ökade möjligheter att 
föra fram synpunkter. Hen uttrycker det på följande vis: 
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[Det] skulle [kännas] bättre få vara med och [kunna få möjligheten] 

göra motstånd. (Intervjuperson 3) 
 

Det var även något som fördes fram av en annan av de 
intervjuade, hen har dock varit politiskt engagerad tidigare:  

 
Någon måste våga föra de funktionshindrades talan för det är ingen 
[annan] som gör det. (Intervjuperson 1) 

 
Sammanfattningsvis uttrycker de intervjuade tydligt vikten av att 
vara med och påverka. Personer med funktionsnedsättning och 
funktionhinder behövs på den politiska arenan. De kan driva frågor 
utifrån ett annat perspektiv än personer utan 
funktionsnedsättningar och funktionshinder.  

3.2 Avsaknad av arenor 

Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och 
funktionshinder att söka påverka politiska beslutsprocesser är 
avhängigt de arenor som erbjuds. Flera av de intervjuade tog upp 
just den frågan: att det finns så få tillfällen och platser som ger 
möjlighet att beskriva de hinder som uppkommer med anledning av 
funktionsnedsättningen, samt de åtgärder som skulle kunna vidtas 
för att underlätta i vardagen. En av de intervjuade önskade att det 
fanns fler plattformar och forum där man kunde för samtal med 
politiker. Hen menar att det som behövs är:  

 
[Att vi får möjlighet att] vara på plats innan [beslut tas] och kunna 
påverka […][vi] måste därför sitta på såna ställen där man kan göra sin 
röst hörd, i alla fall som ger en möjlighet till eftertanke hos politikerna. 
(Intervjuperson 20) 

 
Av de 20 som har intervjuats anser det stora flertalet, 17 personer, 
att det är svårt, näst intill omöjligt att påverka om man är ensam. 
När man går samman får man ett helt annat genomslag:  

 
Man behöver vara många inblandade åh, det är inte lätt […] det behövs 
[en] samlad aktion, annars händer inget. [Det är ] inte lätt att fixa en 
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större grupp [som kan arbeta intressepolitiskt] men då får [vår röst] 
ett helt annat genomslag. (Intervjuperson 15)  
 

Den samlade aktionen skulle, enligt en av de som intervjuats, också 
underlättas av att gruppen var tillräckligt stor:  

 
Man behöver vara en stor och stark grupp för att kunna påverka. 
(Intervjuperson 3) 
 

De som har engagerat sig i en organisation uttrycker det som en 
trygghet att ha en organisation i ryggen och anser även att de flesta 
organisationerna arbetar intressepolitisk. De med ledande uppdrag i 
organisationerna, som sitter med i styrelsen eller liknande, ger 
oftare uttryck än andra för vikten av att arbeta intressepolitiskt: 

 
[Man] känner trygghet i att ha en organisation i ryggen och det är 
viktigare att arbeta inom en organisation. Det är så vi kan påverka 
politiska beslut [genom] debatter, grupptryck och skrivelser i 
massmedia. (Intervjuperson 10) 
 

Möjligheten att arbeta intressepolitiskt genom organisationer är 
även något som har lyfts även fram av andra personer. En av de 
intervjuade beskrev hur det arbetet kan ta sig uttryck:  

 
[De som arbetar intressepolitiskt inom organisationer] arbetar med 
politiska beslut - genom debatter, grupptryck [och] skrivelser i 
massmedia […] när man kan påverka ja, vi är 80 personer och då är vi 
starka [och då finns det möjlighet att kunna påverka]. (Intervjuperson 
2) 
 

Alla de intervjuade, oavsett om de är med i en organisation, anser 
dock är att det är viktigt att vara med och påverka:  

 
Jag är ju obunden, tillhör ingen förening […] men [jag] försöker 
påverka genom insändare och prata med politiker, men det är väl fråga 
om de där politikerna lyssnar. (Intervjuperson 6) 
 

De som är engagerade försöker på olika sätt att nå politiker och få 
tillträde till de arenor där de politiska besluten fattas, men upplever 
att det är svårt att nå fram. Att de tackat ja till medverka i studien 
uttrycks av en av de intervjuade som påverkansarbete:  
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Kanske jag kan påverka lite i alla fall [genom att exempelvis medverka i 
studien]. (Intervjuperson 5) 
 

Avslutningsvis framkom en tydlig önskan från de intervjuade om 
att kunna få vara med och påverka, men det är svårt att skapa ett 
engagemang om det inte finns möjligheter att få gehör på en 
politiska arena.  

3.3 Faktorer som främjar och förhindrar engagemang  

I intervjuerna lyfte de intervjuade sådant som kunde möjliggöra 
engagemang men även sådant som utgjorde hinder. Det som 
beskrevs som möjliggörande var främst de positiva känslor som 
engagemanget framkallade:  

 
Någon måste våga föra funktionshindrades talan för det är ingen som 
gör det […] och det känns bra att kunna göra det […]. Jag har tur som 
har ett synligt, det finns folk med osynliga, de har det väldigt mycket 
jobbigare, mitt funktionshinder kan man ta på och man ser det direkt 
[och det känns] bra att kunna få göra något. (Intervjuperson 1) 
 

Att det dessutom fanns möjligheter att få tillgång till formella 
inflytande kanaler var även något som uttrycktes:  

 
[Det] är möjligt att engagera sig, [att] få en plats i en nämnd […] det 
innebär förstås massor av jobb och jag ska ju orka med lite fritid också. 
(Intervjuperson 16) 
 

Den fysiska tillgängligheten uttrycktes som en viktig aspekt för att 
främja och möjliggöra engagemang. En av de intervjuade menade 
att utvecklingen gått framåt:  

 
Nya byggnader är funktionshinderanpassade […] och det innebär att 
vi kan komma in lättare. (Intervjuperson 3)  
 

Den intervjuade syftar på att det blir lättare att engagera sig när det 
är fysiskt möjligt att komma in med sin rullstol eller andra större 
hjälpmedel så att man kan delta på samma villkor som andra. 
Behovet av anpassade möteslokaler var något som lyftes av flera i 
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studien. En av de intervjuade som är politiskt aktiv berättar att hen 
har fått frågan om vad hen har för behov av hjälpmedel när hen har 
medverkat vid politiska möten: 

 
[När jag var med så] frågade [man] - vad vill du ha? men har man inte 
kunskapen själv så blir det svårt […] de var väldigt på, [var väldigt 
måna om] att det skulle fungera. (Intervjuperson 9)  
 

Intervjuperson tyckte och upplevde att det fungerade bra och att 
hen fick de hjälpmedel som behövdes. Bilderna går emellertid isär 
gällande den fysiska tillgängligheten. En av de intervjuade beskriver 
en annan situation där hen känt sig särbehandlad genom att man 
försökt hitta andra lösningar än för resten av de förtroendevalda:  

 
[Man tyckte att jag] ”inte behövde gå upp i talarstolen som de andra 
gjorde” utan kunde ta ”en mick och sitta kvar vid platsen”. 
(Intervjuperson 1)  
 

Att hindren för medverkan tilltar för kvinnor och även för 
personer med utländsk bakgrund var även det något som lyftes 
fram i intervjuerna:  

 
Man uppskattar att det kommer kvinnor i vissa [politiska] 
sammanhang, att vara både kvinna och ha en funktionsnedsättning kan 
ju påverka, men det beror på hur bra man gör ifrån sig, värre [är det] 
att vara från ett annat land, [det] handlar om att behärska det svenska 
språket. (Intervjuperson 14) 
 

Det var många hinder som beskrevs, både fysiska och ekonomiska. 
Sjukersättning/aktivitetsersättning är ett sådant:  

 
[Det] kan skapa problem så det är bara en viss grupp som kan ta 
exempelvis arvoderade uppdrag, man måste ha mycket styrka för du 
kan ju aldrig vara ledig på en sådan post. (Intervjuperson 2) 
 

Andra hinder som lyftes var att det tar mycket tid och att det är 
trögt att få gehör för sina krav:  

 
[Det handlar om] orken, att inte ha tillräckligt med ork [jag skulle] 
behöva få mer energi – men kan inte [engagera mig] på heltid och då är 
det svårt. (Intervjuperson 15) 
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De intervjuade talade om att vikten av energi – att man inte orkar 
på heltid och då är det svårt. Ytterligare något som lyftes var att det 
finns yttre förhållanden som påverka samt att personer med 
funktionsnedsättning och funktionshinder även tenderar att ha 
sämre hälsa:  

 
Folk är ju sjuka då och då – på grund av sin sjukdom [olika 
funktionsnedsättningars som går i] skov17 [men det är också sådana 
saker som problem med] tekniska saker, tolkar osv. (Intervjuperson 
20)  

 
En intressant frågeställning som lyftes var möjligheterna till delat 
mandat:  

 
Tänk hur blir det om man skulle komma in i riksdagen och bara kan 
jobba halvtid, kan man dela mandatet då med någon person till, skulle 
det kunna fungera, om man inte orkar med. (Intervjuperson 13) 

 
Andra aspekter som kom upp var att det krävs mycket mer av 
personer med funktionshinder och att det är ett stort steg att 
engagera sig partipolitiskt:  

 
[Jag] tror inte att man går in i ett politiskt pari från en dag till en 
annan utan det är ett stort steg. (Intervjuperson 1)  
 

Att det politiska engagemanget kräver mer av personer med 
funktionshinder uttrycks av ytterligare en person:  

 
[Det] krävs mycket mer av mig som funktionshindrad […] att knyta 
nya kontakter, var står de andra, man ska göra så mycket som tar tid 
[gå på toaletten], och man måste göra det i pausen och det tar tid så 
när man är klar är minglet över […] och spelar ju roll när man ska 
etablera kontakter och få nya uppdrag och så. (Intervjuperson 5) 
 

                                                                                                                                                          
 
17 En del funktionsnedsättningar, som exempelvis Multipel skleros, MS, oftast går 
sjukdomen i skov, det vill säga man har perioder med besvär. 



       

18 

I många fall kan det handla om att man inte har kunskapen hur man 
går till väga för att engagerar sig och som en av de intervjuade 
uttrycker det:  

 
Har man inte kunskapen så vet man inte heller vart man ska vända sig 
man vill gå med i ett parti exempelvis. (Intervjuperson 1)  
 

En fråga som kom upp var om det fanns någon politiker med 
funktionsnedsättning på riksnivå. En av de intervjuade menade att 
hindren nog var större på nationell nivå:  

 
På kommunal och landstingsnivå ”går det att fixa till det med 
tillgänglighet men […] Rosenbad är ett problem. (Intervjuperson 13)  
 

Sammanfattningsvis är möjligheterna att engagera sig något som 
väcker många viktiga frågor: måste man göra det på heltid och vilka 
möjligheter finns det att kunna medverka inte bara på lokalnivå 
utan också på riksnivå om man har en funktionsnedsättning, och 
som en av de intervjuade uttryckte det att: 

 
[Det är viktigt att] få utrymme och chans att vara med”. 
(Intervjuperson 19) 

3.4 Möjliggöra engagemang för alla 

Något som framkommit är att arbetet för att främja engagemang 
utgör en viktig del av organisationernas arbete.  I 
Handikapporganisationerna (HSO) Jönköping, har man aktivt 
arbetat för att få unga personer med funktionsnedsättning att bli 
mer medvetna om hur politiska processer och demokrati fungerar. 
Arbetet för att främja ungas inflytande har bland annat inneburit 
att man informerat om hur man arbetar politisk och hur den 
politiska organisationen i kommuner och landsting är uppbyggd. 
Under en treårsperiod arbetade man med projektet Agera mera, 
Ungt engagemang, Drömmar, Mål som riktade sig till unga med 
olika funktionsnedsättningar. Projektet resulterade i att en 
kombinerad rapport och folder producerades där de ungas 
engagemang, drömmar och mål tydligt lyfts fram.  I projektets regi 
anordnades föreläsningar, träffar med politiker och även 
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seminarium där färdigheter såsom att skriva debattartiklar. Vidare 
arrangerades flera resor till bland annat Sveriges riksdag. Resornas 
syfte var att skapa gemenskap och ge tillfällen att bilda politiska 
kunskaper i gruppen via de diskussioner som initierades av 
projektansvarig och deltagarna. Inom ramen för projektet 
anordnades en tävling i tillgänglighet. Till tävlingen inbjöds 
kommunalråd, representanter från olika nämnder samt idrottare 
(för att få mer media).  

Tävlingen var utformat i stationer med en syn-, två rörelse- samt 
en kognitivgren18.  De tävlande fick bland annat prova att ha 
ögonbindel och vitt käpp och bli ledsagade runt en bana och de fick 
åka rullstol i en klädaffär. Tanke var att kommunalråden och 
representanter för nämnder skulle få en inblick i hur 
tillgängligheten är i centrum och hur det är att ha ett 
funktionshinder. Tävlingen hölls mitt i centrum i Jönköping, i syfte 
att få så mycket uppmärksamhet som möjligt.19 

I projektet lät man deltagarna välja ett politiskt parti och 
projektets ansvarig skapa en mentorskontakt med en politiker från 
det partiet som deltagaren valt. Under en period fick deltagarna i 
projektet träffa politiker under varierade former. En del fikade 
medan andra deltagare i projektet fick möjlighet att närvara vid 
olika politiska möten. Resultatet blev att två, av de tio deltagarna i 
projekt, är politiskt aktiva idag. Projekt har möjliggjort politiskt 
engagemang för ungdomar och unga vuxna med 
funktionsnedsättningar mellan 15–30 och genom foldern kan andra 
återskapa projektet.  

Även Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 
Göteborgsavdelningen har under 2014 haft ett projekt Din vardag – 
Vår politik som avslutades med en rapport. I projektet har DHR 
intervjuat medlemmar i funktionshinderrörelsen om deras politiska 
engagemang. Varför man har engagerat sig politisk och om 
funktionsnedsättningen varit ett hinder för ett politiskt 
engagemang är några av de områden som behandlas i rapporten. 
Hur och vilka frågor som de olika politiska partierna driver, samt 
tillgängligheten vid valstugorna 2014 är även det frågor som 
behandlas i DHR:s rapport. Avslutningsvis så ställs frågan om vad 

                                                                                                                                                          
18 Fong, 2012. s. 51 
19 Fong,(2012). 
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otillgängligheten kostar samhället20 frågan ställ i rapporten men 
också utifrån det som framkom vid intervjuerna.  

3.5 Intresset att påverka 

Dom tror att det är så jävla märkvärdigt att engagera sig politisk. Man 
tror att politiker är så jävla märkvärdiga det är dom ju inte, dom är som 
alla andra som man är som mest. (Intervjuperson 2) 

 
Den bild som tecknas ovan, är inte ett utryck för frustration eller 
ironi utan ett konstaterande och det kanske är just detta som gör 
att tröskeln blir lite hög för att ta ett politiskt uppdrag. Det är dock 
flera av de intervjuade som är aktiva och sitter med i olika råd 
såsom funktionshinderråd. Motiven som anges är framförallt att 
man via sitt engagemang kan bistå andra genom att driva frågor av 
vikt för personer med funktionsnedsättning: 

 
Våra frågor är viktigt, att vi hjälper andra […] det är viktig att bli 
delaktig” i de politiska processerna. (Intervjuperson 3) 

 
Flera av de intervjuade lyfter vikten av erfarenhet, både av 
funktionsnedsättningar och av funktionshinder samt hur det 
fungerar inom politiken och menar att det är en förutsättning för 
att kunna göra skillnad:  

 
Behöver ha med personer med erfarenhet i politiken […] det räcker 
inte med att jag har ett [funktionshinder] jag måste ju kunna veta 
reglerna också annars blir man ju inte tagen på allvar. (Intervjuperson 
6) 

 
Flera har ett intresse av att få verka inom ett politiskt parti, men 
beskriver att det är svårt att komma med. En av de intervjuade 
berättar att hen har sökt sig till ett parti men inte fått en chans att 
komma med:   
 

Jag har inte fått någon möjlighet, ingen har frågat om jag vill vara med 
trots att jag har ringt och velat bli medlem. När jag hade bestämt mig 

                                                                                                                                                          
20 DHR Göteborgsavdelningen,(2014). 
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för att engagera mig och ringde till ett parti och ville vara med fick jag 
hänvisning om att man har en ”vinprovarkväll som vi lockar nya 
medlemmar med ”och det är ju inte det jag vill göra, det sociala klarar 
jag själv.  Jag sa då att jag ville prata politik men fick svaret att det är 
”mest för förtroendevalda” och då tappade jag intresset. 
(Intervjuperson 4)  
 

Det är flera som beskriver liknande situationer men samtidigt så 
framhåller flera vikten av att våga pröva: 

 
 [Jag] känner mig inte inkluderar [och det] utifrån tidigare 
erfarenheter{så] sätter det käppar [i hjulen] för mig men det handlar 
om att våga pröva.  (Intervjuperson 5) 
 

Beskrivningen av att man vill påverka och att man i många fall har 
ett stort intresse av det framkommer under alla intervjuerna. Det 
framhålls att man är intresserad av politiska frågor och även att 
man skulle vilja vara med och påverka. Något som dock lyfts som 
ett hinder är tid och ork:  

 
[Jag] är intresserad, ja men jag orkar inte på heltid. Politiken tar 
ganska mycket tid men man ska ju orka med lite fritiden också […] 
och det tar på krafterna, med mitt funktionshinder, ändå. 
(Intervjuperson 6) 
 

Även avsaknad av kunskap, som ju nämnts tidigare som ett hinder, 
framkommer i intervjuerna:  

 
[Det är svårt när] man inte alltid vet hur det går till, vet när man ska 
engagerar sig, hur gör man till valet? (Intervjuperson 16)  
 

Några av de intervjuade beskriver att det skulle vara intressant att 
vara med vid valperioderna, bli en valarbetare och kunna finnas med 
vid exempelvis torgmöten för att finnas till och svara på 
funktionshinderpolitiska frågor. Det finns dock en tydlig osäkerhet 
om hur man gör, konkreta frågor om vem man tar kontakt med. 
Att personer med funktionsnedsättning inte är en prioriterad 
grupp av de politiska partierna lyfts:  
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Under valet i höstas så stannade ingen mig vid valstugorna [och 
frågade exempelvis om jag var intresserad och ville information] frågan 
är vad det kan bero på. (Intervjuperson 13)  
 

Ytterligare en person med liknande erfarenheter lyfter utmaningen 
med att attrahera de politiska partiernas intresse:  

 
[Frågan är om] man som rullstolsburen är osynlig, eller är man inte 
intressant som väljare? (Intervjuperson 7)  
 

En av de intervjuade är politiskt aktiv och har förtroendeuppdrag i 
flera nämnder. Erfarenheten som hen ger uttryck för är:  

 
Teater ska spegla verklighet och då måste alla grupper vara 
representerade på en scen och detsamma gäller politiken. 
(Intervjuperson 1)  

 
Hen understryker att någon måste våga föra personer med 
funktionshinders talan för det är ingen annan som gör det. De 
hinder som hen ser handlar i första hand om tillgängligheten:  

 
[De, som arrangerar mötena]måste tänka hela tiden, var de lägger sina 
möten, [att det finns] ramper osv.[när jag ] inte [kunde komma] upp i 
talar stolen [så] först säger de det tar vi sen […] sen säger de du kan 
sitta vid din plats åh då menar jag alla andra går ju upp, de har ju val 
möjligheten […] så alla fick möblera om och sådant är bra, jävligt bra.  
(Intervjuperson 1) 
 

Hen menar i citat ovan att det är bra när man lyckas visa så 
påtagligt att det finns hinder och att dessa hinder kan tas bort. I 
detta fall ganska enkelt genom att möblera om. 

De som är engagerade i olika brukarorganisationer är väldigt 
tydliga med att man arbetar med intressepolitiska frågor:  

 
Vi måste lyfta våra frågor [det] är lättare att lyfta frågor när man har 
en intresseorganisation bakom sig, man kan inte köra över då när man 
har det, [en organisation] bakom sig. (Intervjuperson 10) 
 

Tryggheten i att ha en organisation i ryggen är särskilt viktig i 
ljuset av de utmaningar som finns av att ta sig in i politiska partier. 
När man väl tagit det steget är det nya svårigheter som uppstår. 
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Alla dessa erfarenheter som de intervjuade berättar om kan 
sammanfattas med att många har ett stort intresse av politiska 
frågor, vill vara politiskt aktiva och få vara med och påverka, men 
att det i första hand sker genom aktiv medverkan i 
brukarorganisationer. Man känner sig mer hemma och trygg i en 
brukarorganisation och känner att man får ett helt annat genomslag 
i politiska beslut.  

Arbetet inom ramen för funktionshinderrörelsen beskrivs som 
ett arbete som utmärks av samarbete och att man arbetar 
gemensamt, vilket gör att man kan ta det lite lugnare och, som en 
av de intervjuade uttryckte det: 

 
[Det finns förståelse] för att man inte orkar och slipper bli uttröttad 
(intervjuperson 9).  
 

Ytterligare en av de jag intervjuat lyfte fram att det är mycket 
”solidaritetsarbete i organisationen” och en annan underströk 
vikten av samlad aktion för att åstadkomma förändring.  

Sammanfattningsvis är intresset för att påverka väldigt stort, 
men orken finns inte för att bli politiker. Dessutom finns det en 
barriär för att komma in i ett parti och det är svårt att komma med 
på partiernas valsedlar. 

3.6 Politiska partiers ansvar 

Det framkom väldigt tydligt att man anser att politiska partier inte 
är speciellt intresserade av att ha personer med 
funktionsnedsättningar och funktionshinder på 
förtroendeuppdrag: 

 
Trots att jag arbetat politisk för ett parti så känner jag mig inte 
inkluderad […] det finns lite funkofobi. ( Intervjuperson 5) 
 

Ytterligare en av de intervjuade ger uttryck för utmaningarna hen 
har mött:  

 
[Jag] blir särbehandlad - inte diskriminerad. [Ibland har] partier sökt 
kontakt, vanligt [är] att oppositionspartier tar kontakt [och då vill 
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man] få styrka av intresseföreningar för att föra 
[funktionshinderfrågor som] oppositionsparti. (Intervjuperson 10) 
 

De som intervjuats tycker generellt att politiska partier inte är 
speciellt intresserade av funktionshinderfrågor. Det är få partier 
som har någon strategi för att få in personer med 
funktionsnedsättning i partierna. Som en av de intervjuade 
uttryckte det:  

 
Några har lite symbolhandlingar [genom] att ha med någon [med en 
funktionsnedsättning] längst ner på listan. (Intervjuperson 14) 
 

Att det är tuff konkurrens om platserna på valsedlarna uttrycks av 
en av de intervjuade: 

 
[Det är] ingen som frågar om man vill vara med – dom slåss ju för sin 
plats att vara med på kartan. (Intervjuperson 20) 
 

Många av de intervjuade tycker att de olika politiska partierna 
behöver arbeta mer strategiskt med frågorna: 

 
[Partierna behöver] komma med mer [konkreta förslag, exempelvis], 
ha ett funktionshinderpolitiskt nätverk, där de som är intresserade av 
[funktionshinder] frågor kan medverka och det skulle ge inträde till 
ett [politiskt] parti. (Intervjuperson 10).  
 

Genom ett nätverk av det slag som föreslås ovan är förhoppningen 
att vägarna in till politiska partier underlättas. Motivet för att öka 
andelen personer med funktionsnedsättning i partierna är att alla 
har en rätt att höras, vilket uttrycks nedan:  

 
Demokratin blir inte fullständig om inte alla är med och det är viktigt, 
för att man glömmer lätt av att vi finns. (Intervjuperson 20)  
 

Utmaningarna med att få funktionshinderfrågorna att vara kvar på 
den politiska dagordningen kan i vissa fall kvarstå, trots att det 
finns personer med funktionsnedsättning med i partierna. En av de 
intervjuade beskriver:  

 
[När man väl är med så] hinner man inte med våra frågor, eller så 
försvinner de på vägen och man kan känna att man glömmer lätt bort 
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att vi finns […] att få [våra] frågor att gå vidare till politiker 
[politikerna säger] ja det ska vi ta med oss, men inget händer. 
(Intervjuperson 17) 
 

Det är många av de intervjuade som beskriver situationen runt 
valtiden, då partierna bjuder in allmänheten till olika politiska 
arrangemang. En av de intervjuade beskrev det på följande sätt:  

 
[Det skulle vara bra om man] skriver i inbjudan att man exempelvis 
har hörselslinga i lokalen, bara ha det i sitt tänk att man öppnar upp 
aktivt, visar på att man är intresserad av att jag kommer, såna små men 
ändå stora saker, [det] skulle vara uppskattat och [att man på] 
inbjudan ynliggjorde funktionhinder, inget stort men, hörslinga inga 
trappor till lokalen – en beredskap. (Intervjuperson 5) 
 

Något som intervjuperson 4 berättade handlade om de utmaningar 
som är förknippade med att personrösta och behålla val-
hemligheten för de med nedsatt syn. Om man inte ser namnen på 
valsedlarna och därmed inte kan kryssa i rutan blir man tvungen att 
be någon om hjälp, något hen menar är särbehandling. Ytterligare 
en aspekt som togs upp var avsaknaden av företrädare i de politiska 
partierna att rösta på:  

 
Det känns begränsande när det inte finns någon politiker att 
personrösta på som kan föra min talan. (Intervjuperson 8) 

 
Intervjupersonernas berättelser vittnar om att det finns för få 
aktiva politiska partier och politiker som driver frågor som berör 
funktionsnedsättningar och funktionshinder. Det gör att många 
personer med funktionsnedsättning inte känner så stort intresse för 
att arbeta politiskt i ett parti. Det blir lättare att hitta andra vägar, 
och i många fall väljer man att bli aktiv en organisation. Att ha en 
funktionsnedsättning och funktionshinder bidrar enligt 
intervjupersonerna även till att man inte blir inbjuden lika mycket 
till möten vilket gör det svårare att arbeta aktivt inom politiska 
partier. Några av intervjupersonerna beskriver att det blir det ännu 
svårare om man är en kvinna.  

När det gäller uppfattningen om kön påverkar möjligheten att 
engagera sig politisk går åsikterna isär:  
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Jämställdhetsdebatten svämmat över lite, samtidigt tycker jag också att 
det är viktigt att lyfta frågan men [det] kan vara svårare [att vara 
kvinna] i partier som är mansdominerade. (Intervjuperson 4) 

 
Det är dock inte alla som upplever att det finns särskilda 
utmaningar för kvinnor med funktionsnedsättning:  

 
Jag tänker inte så mycket på det och nä jag upplever det inte så. 
(Intervjuperson 13)  
 

Det bekräftas av ytterligare en person, som dock lyfter fram att 
etniciteten spelar roll vad gäller möjligheterna att kunna delta i den 
politiska debatten: 

 
Det finns ingen skillnad om man är man eller kvinna, då är det svårare 
om man har annan etnicitet. (Intervjuperson 7) 

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla de intervjuade var 
överens om att de politiska partierna tar väldigt lite ansvar för att, 
som en intervjuperson uttrycker det: 

 
[Att] allas röster ska höras. (Intervjuperson 19) 

 
Intervjuperson 6 får avsluta avsnittet med sin beskrivning av hur 
den demokratiska tanken inte styr i politiken: 

 
[…] utan var och en slåss för sin plats på listan och den platsen vill 
man inte dela med någon annan. 
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4 Diskussion 

Frågan som undersökts i rapporten är hur man kan få personer med 
funktionsnedsättningar/funktionshinder att bli mer politiskt 
aktiva. En av de intervjuade är mycket politiskt aktiv och anser att 
det inte är lätt att engagerasig politiskt, vare sig man har ett hinder 
eller ej. Det är flera som har varit politisk aktiva och ännu fler som 
har en önskan om att engagera sig. Det finns flera olika orsaker till 
att man inte kommer längre än till tanken, och vissa intervjuade har 
försök att bli aktiva i ett politiskt parti. Många tycker att det är 
både lättare och tryggare att arbeta intressepolitiskt genom 
brukarorganisationer och man upplever att organisationer är en bra 
kanal att nå politiker genom. Även om de intervjuade beskriver att 
politikerna lyssnar så menar de att det sker få förändringar i frågor 
som berör funktionshinderspolitiska frågor. 

Den fråga som prioriteras högst av brukarorganisationer rör till-
gängligheten. Det som framkom i intervjuerna var att oavsett om 
man arbetar aktivt i en brukarorganisation eller inte så anser de 
intervjuade att tillgänglighetsfrågan är central vid politiskt arbete. 
De som är engagerade trycker på att tillgängligheten till den 
politiska arenan fortfarande är ett problem. Det är olika former av 
tillgänglighet som handlar om vitt skilda saker, såsom trappor, 
möblering, och talarstolar för de som är rullstolsburna eller har 
andra gånghjälpmedel. Det handlar om hörslingor, att alla 
intervjuade på möten pratar i mikrofoner och att man tänker på det 
även vid pauser osv. För personer med synnedsättningar, dyslexi 
och andra lässvårigheter handlar det om att få ut material som 
behöver läsas in i tid, och att det finns teknik så att man kan få 
material uppläst när det lämnas ut vid sittande bord. Tillgänglighet 
handlar inte bara om tekniska hjälpmedel och övertänkt möblering, 
det handlar även om tid. Har man en rullstol eller annat 
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gånghjälpmedel så tar det längre tid att komma på plats, att ta sig 
från platsen och man kan inte springa iväg på toalett i pausen och 
ändå hinna med fika och att nätverka. Detsamma gäller för 
personer med många andra funktionsnedsättningar. Har man en 
synnedsättning är det svårt att hitta, har man värk går det saktare, 
har man en hörselnedsättning behöver man ordna med hörapparat 
osv. Därmed sagt att tid är en viktig aspekt att hantera för att skapa 
politisk tillgänglighet. 

Ytterligare ett tidsperspektiv är mängden av arbete man har som 
fritids- och heltidspolitiker. Många personer med funktions-
nedsättningar har inte orken att arbeta heltid. För många innebär 
det att man på grund av sin funktionsnedsättning och de hinder 
som uppstår i arbetslivet arbeta på kvarts- eller halvfart. Det blir då 
svårt att ta ett uppdrag som fritidspolitiker. Har man ersättning 
från Försäkringskassan blir det i många fall omöjligt även om man 
skulle kunna orka sitta i handikappråd eller vara rådgivande vid 
nämnder och på politiska möten. Det finns de som gör det, och i 
några fall avstår man från arvode vilket innebär att man inte deltar 
på lika villkor. De intervjuade lyfte frågan om att man borde kunna 
få dela på politiska platser, eller att det på något sätt skulle finnas 
en möjlighet att arbeta politiskt på deltid och då inte bara som 
fritidspolitiker. 

Alla de ovanstående argumenten beskriver varför personer med 
olika funktionsnedsättningar och funktionshinder har svårt att 
delta i det politiska arbete och att vara en del i den demokratiska 
processen. De som ändå vill påverka i poliska frågor gör det ofta via 
brukarorganisationer. Där finns tillgängligheten och förståelsen för 
hur mycket man orkar. Man känner trygghet, styrka och att man 
blir lyssnad på när man är många. Brukarorganisationer blir då och 
då kontaktade för att medverka vid olika utredningar gällande 
funktionshinder och exempelvis så står Myndigheten för 
delaktighet i ständig kontakt med brukarorganisationer för att 
verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela 
samhället. 

Har man en funktionsnedsättning och vill arbeta med politiska 
frågor är det väldigt ofta så att man får arbeta, utreda och lämna 
utlåtanden i frågor som berör funktionsnedsättningar och 
funktionshinder. Detta är ett lite av ett bekymmer. För många av 
de som arbetar eller har arbetat som politiker får man nästan enbart 
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arbeta med frågor gällande funktionshinder vare sig man vill eller 
inte. Att engagera sig i andra områden, såsom skola, sjukvård, miljö 
och försvarsfrågor uppfattas automatiskt som inaktuellt just på 
grund av att man har en funktionsnedsättning. 

Den kanske främsta orsaken till att personer med 
funktionshinder inte är politiskt aktiva är att de inte får 
möjligheten att representera att ett politiskt parti vare sig vid 
valtider men också mellan valen. Man har svårt att få ett politiskt 
parti att ge en plats. Det är få politiska partier som arbetar aktivt 
med funktionshinderfrågor, man tänker inte så ofta på personer 
med funktionsnedsättningar och de hinder som finns i samhället. 
Vid valen ser man sällan personer med funktionsnedsättning som 
väljare och man vänder sig sällan till någon med synliga 
funktionsnedsättningar vid torgmöten och valstugor. Vid inbjudan 
till möten och andra aktiviteter som de olika politiska partierna 
anordnar visar man inte att det är tillgängligt för personer med 
olika funktionsnedsättningar. Det saknas information i 
inbjudningar om att lokaler har hörslingor och hiss eller att 
material och broschyrer finns tillgängligt i en lättläst version eller i 
punktskrift. Det saknas även tydliga sidhänvisningar till en 
webbsida som kan läsa upp innehållet med talsyntes. De 
intervjuade beskrev på olika sätt att politiska partier inte är speciellt 
intresserade av att engagera personer med olika funktions-
nedsättningar i den politiska och demokratiska processen. 

I studien framkom det således att det är svårt att engagera sig 
politiskt, att få möjlighet att få förtroendeuppdrag och att kunna få 
möjlighet att påverka den politiska beslutsprocessen. Åsikterna går 
isär huruvida det är svårare om man är kvinna med en 
funktionsnedsättning att få sin röst hörd, men det är svårare om 
man har en funktionsnedsättning och en annan etnicitet. Bland de 
intervjuade finns det en uppfattning om att personer och grupper 
med olika funktionsnedsättningar enbart inbjuds till politiska 
möten om man ”vill plocka poäng” som oppositionsparti eller om 
man har ett specifikt möte som gäller frågor om funktionshinder. 

För att öppna upp för att fler personer med funktions-
nedsättning ska finnas med i de politiska och demokratiska 
processerna måste det finnas en genuin vilja från olika politiska 
partier att bli mer tillgängliga för gruppen. Man behöver ha mer 
aktiva strategier för att bjuda in personer med funktions-
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nedsättning och öppna upp för att få personer med funktions-
nedsättning på listorna till valen. Det politiska systemet behöver ha 
med ett tillgänglighetstänk vid val av möteslokaler och tala om att 
man har det vid möten osv. Ytterligare förslag är att man arbetar 
mer aktivt för att engagera ungdomar med funktionsnedsättning. 
HSO:s arbete i Jönköping21 med att i projekt arbeta för att 
ungdomar ska få en förståelse vad det innebär att arbeta politisk 
och skapa kontaktyta mellan ungdomarna och politiska partier är 
ett bra exempel på initiativ. Ett sådant arbete skulle kunna finnas på 
permanent basis och politiska partier borde då finnas med som en 
av de drivande parterna. Arbetet skulle kunna ske på 
studiecirkelbasis (lite i den formen som DHR Göteborgs-
avdelning22 arbetar i sitt projekt), där ungdomar med funktions-
nedsättningar blir inbjudna via olika kanaler, såsom brukar-
organisationer, skola, sjukvården osv.  Studiecirkelns syfte skulle 
vara att ge kunskap hur politiskt arbete går till, hur de politiska och 
demokratiska processerna fungerar, och varje deltagare skulle få en 
mentor från det politiska parti man vill välja. Mentorns arbete 
skulle vara att praktiskt visa på det politiska arbetet och låta 
ungdomen få en inblick i hur man arbetar och följa med på möten. 
Men den omvända bildningen är också viktig, nämligen att politiska 
företrädare på detta sätt får inblick i hur dessa ungdomar tänker 
och vilka frågor som är viktiga för dem. Arbetet skulle bli som en 
tvåvägskommunikation – ungdomar med funktionsnedsättning får 
en inblick i politiskt arbete, blir synliga i olika politiska partier – 
politiker skulle får en inblick i hur ungdomar ser på 
funktionshinderfrågor och hittar samtidigt nya medlemmar till 
partiet. Detta kanske också skulle ge politiker kunskap om hur man 
arbetar och bemöter personer med funktionsnedsättning och 
därmed minska den funkofobi som finns. 

Sammanfattningsvis finns det behov av mer aktivt arbete från de 
politiska partierna i samråd med organisationer, men viktigare är att 
arbeta aktivt med att ha med i sina inbjudningar att man har en god 
tillgänglighet för olika funktionshinder.  

 

                                                                                                                                                          
21 Fong, 2012. 
22 DHR Göteborgsavdelning, 2014. 
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4.1 Tack 

Jag vill framföra ett stort tack till alla som har medverkat i studien. 
Ni har varit fantastiskt generösa med er tid och genom att ni velat 
berätta om er erfarenhet.  Utan er skulle rapporten inte varit möjlig 
att skriva.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Information om studien 

Mitt namn är Ann Simmeborn Fleischer och jag arbetar som lektor 
och forskare på institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs 
Universitet. Jag gör en del-undersökning för Demokratiprojektet 
2014 där jag ska undersöka hur man kan möjliggöra ett 
engagemang för att öka möjligheterna för delaktighet och 
inflytande inom politiska uppdrag för personer med funktions-
nedsättning. 

Syftet med rapport är att undersöka hur man kan möjliggöra ett 
engagemang för att öka möjligheterna för delaktighet och 
inflytande inom politiska uppdrag för personer med funktions-
nedsättning. Syftet är också att se på om och i så fall vilka 
skillnader det kan finnas mellan kön samt olika funktions-
nedsättningar i dessa frågor samt vilka åtgärder behövs för att 
möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att engagera 
sig politiskt. 

Frågor 

Lite basfrågor: 

 Vilket eller vilka funktionsnedsättningar har du? 

 Hur gammal är du? Mellan 10-tal, 20, 30 osv. 

 Har du någon sysselsättning/arbete? 
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 Har du varit eller är du politiskt aktiv idag? 

Hur ser du på delaktighet och inflytande i politiska frågor: 

 Vilka möjligheter ser du att du har att vara delaktig i politiska 
beslut? 

 Hur ser du på möjligheten att kunna vara politiskt aktiv? 

 Är intresserade av politiska frågor? 

 Vad är det som göra att du är det/ eller inte är det? 

 Vad skulle det betyda/vad betyder det att du får möjligheter att 
påverka och bli mer delaktig i politiska beslut? 

 Är det viktigt att kunna få inflytande i och på politiska beslut? 

 På vilket sätt är det viktigt? 

– För dig? 

– För personer med olika funktionsnedsättningar? 

 Vilka möjligheter finns det för att du ska kunna vara politiskt 
aktiv? 

 Tillhör du någon organisation? 

– Är den organisationen aktiv och arbetar för mer delaktigheter i 
politiska 

– Har ni blivit tillfrågade att medverka och ge er/din synpunkt på 
eventuella beslut som skulle röra er i frågor från kommun eller 
landsting? 

 Hur/vad skulle kunna göras för ut att du skulle bli mer 
engagerad i kommun eller landstings politik? 

 Hur/vad skulle kunna göras för ut du skulle bli mer engagerad 
och bli mer delaktig i politiska beslut? 

 Har du någon gång varit du aktiv under valen? 

– Genom exempelvis att ställa frågor eller annat till 
valarbetarvalarbetare? 

– Tagit kontakt med något parti för att få mer information? 
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 Finns det andra hinder utöver att du har en 
funktionsnedsättning? 

 Tror du det påverka, vilka möjligheter man har att vara politiskt 
aktiv, om man är man eller kvinna? 


