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1 Inledning 
Det här är en uppsats om makt och ideologi. Det är också en uppsats om funktionshinder inom högre 

utbildning. Dessa ämnen brukar inte behandlas tillsammans, i synnerhet inte i den svenska 

forskningen. Även om vi vet att personer med funktionsnedsättningar missgynnas på något sätt, brukar 

vi inte tala om detta som ett problem relaterat till politik och makt. Den vanliga uppfattningen är att 

funktionsnedsatta missgynnas av sin funktionsnedsättning. Att funktionsnedsatta som grupp skulle 

missgynnas av sociala, politiska och ekonomiska strukturer, är en tanke som vi inte ofta konfronteras 

med. Jag hoppas att denna uppsats kan bidra till att öka medvetenheten om att maktperspektivet kan 

och bör appliceras även på forskning om funktionshinder. 

Det är också en uppsats om högre utbildning. Detta kan rättfärdigas med att högskolan är en viktig 

samhällsinstitution. Efter sex års högskolestudier kändes det dessutom relevant på ett personligt plan. 

Som student med flera funktionsnedsättningar har jag ofta upplevt frustration i kontakt med 

högskolan. Det är en återkommande upplevelse av att bli motarbetad som kan vara hemskt 

frustrerande. Det var när jag uttryckte mitt missnöje över hur jag blev behandlad i en dylik situation 

som en lärare gav mig rådet att söka en ”institutionell förklaring” till min situation. I stället för att vara 

frustrerad över en enskild händelse borde jag lyfta blicken och försöka se hur mina erfarenheter kan 

relateras till en institutionell kontext. Detta lät som en intressant idé, och jag började fundera på hur 

jag kunde använda det i en uppsats. Här är resultatet. 

Vilka som välkomnas och vilka som exkluderas från universiteten, har också konsekvenser för hur 

viktiga politiska frågor formuleras och beskrivs. Om en viss grupp exkluderas eller marginaliseras inom 

högre utbildning, leder detta också till att viktiga perspektiv går förlorade och att frågor som berör 

denna grupp osynliggörs. Det sägs att forskningen bör vara neutral men detta betyder i praktiken inte 

annat än att acceptera dominerande värderingar. Den här uppsatsen handlar ytterst om mänskliga 

rättigheter, och jag varken kan eller vill låtsas att jag är neutral i dessa frågor. 

I syfte att betona den statsvetenskapliga relevansen av denna uppsats vill jag här även påminna om att 

högskolorna i sig är statliga myndigheter vars roll hela tiden förändras med nya politiska beslut och 

direktiv. Som statlig myndighet har högskolor ansvar för att implementera nationella utbildnings- och 

funktionshinderspolitiska mål. Denna uppsats handlar då om hur statliga myndigheter som kommer i 

kontakt med hundratusentals medborgare varje år, förhåller sig till en minoritetsgrupp som utgör 

omkring 20 procent av Sveriges befolkning (Universitets- och högskolerådet [UHR], 2015, s. 8). Min 

undersökning består av två delar. I den första delen analyserar jag policydokument från flera olika 

universitet och högskolor i Sverige. Den andra delen är en litteraturstudie där materialet består av 

tidigare forskning, i vilken forskarna återger diskussioner med kollegor inom högre utbildning. Tanken 

med detta upplägg är att se hur föreställningar och värderingar gentemot studenter med 

funktionsnedsättningar uttrycks både i officiella policydokument, och av enskilda forskare och 

personal. 

Med den här uppsatsen hoppas jag visa att det behövs funktionshinderforskning som utgår ifrån 

kritiska samhällsvetenskapliga perspektiv. Jag hoppas att den läsare som från början undrade hur en 

statsvetenskaplig uppsats om funktionshinder kan vara intressant, eller ens en uppsats, nu har insett 

att det är ett viktigt och relevant ämne, och läser vidare med betydligt större entusiasm än hen kanske 

förväntade sig.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka maktförhållanden och ideologi inom högre utbildning. 

Mer specifik handlar det om vilka attityder och värderingar som präglar högskolan, både i policy och 

regelverk, och hos de som innehar positioner på högskolan, som medför makt över funktionsnedsatta 

studenters möjligheter inom högre utbildning. I detta syfte försöker jag relatera resultatet till kritiska 

teorier som bygger på att det finns maktstrukturer i samhället som marginaliserar och underordnar 

personer med funktionsnedsättningar. Den teoretiska utgångspunkten är teorier från det som jag valt 

att benämna som det ”sociala perspektivet” på funktionshinder, till exempel det som kallas för den 

sociala modellen. 

Den teoretiska utgångspunkten är teorier som utgår ifrån att det finns strukturer och maktordningar i 

samhället som marginaliserar och underordnar personer med funktionsnedsättningar. Ideologier 

antas dölja och rättfärdiga rådande maktordningar genom att framställa dem som naturliga. 

Frågeställningar som studien utgår ifrån: 

 Vilka föreställningar, attityder och normer präglar arbetet med funktionsnedsattas 

rättigheter inom högre utbildning i Sverige? 

 Vilka föreställningar och attityder uttrycks i policydokument och i forskningen om 

högskolepersonalens inställning till personer med funktionsnedsättningar?  

 Hur kan lärosätenas förhållningssätt förstås utifrån teorier om underordning och 

marginalisering av funktionshindrade? 

1.2 Metod 
I syfte att undersöka makt och ideologi inom högre utbildning, analyserar jag två typer av textmaterial, 

som är tänka att representera olika delar av den institutionaliserade maktutövningen inom högskolan. 

Först undersöker jag hur funktionsnedsättning skildras och värderas i likabehandlingsplanerna från 

olika universitet och högskolor, för att se vilken ideologi som döljer sig bakom det till synes neutrala 

språket i dessa officiella policydokument. Jag tittar sedan på några tidigare studier om hur verksamma 

inom högskolan förhåller sig till funktionshinder. Tanken bakom detta är att högskolans institutionella 

makt utövas på två nivåer. Den högre nivån är officiella beslut, som resulterar i regelverk, policy, 

åtgärder osv, och representeras av de officiella policydokumenten. Den lägre nivån av maktutövning 

sker i interaktion mellan studenten och högskolepersonal. Detta nivåer hänger ihop då interaktionen 

student-högskolepersonal delvis formas av regler på institutionell nivå. Genom att undersöka båda 

dessa nivåer hoppas jag kunna ge en helhetsbild av maktförhållanden och ideologi inom högre 

utbildning.   

Materialet består av tolv likabehandlingsplaner för undersökningens första del, och av fyra rapporter 

och avhandlingar, som bygger på intervjuer med högskolepersonal. Likabehandlingsplanen är ett 

dokument som varje utbildningsanordnare enligt lag är skyldig att upprätta varje år, och som ska 

innehålla information om åtgärder för att säkerställa likabehandling och ickediskriminering för 

studenter. Som officiella policydokument är de skrivna i ett till synes neutralt och sakligt språk, men 

syftet med den ideologikritiska textanalysen är att undersöka vilka värderingar och föreställningar som 

döljer sig bakom detta (Beckman, 2005). Likabehandlingsplanerna ska innehålla någon form av 

bedömning av den nuvarande situationen för personer med funktionedsättningar, och redogörelse för 

vilka åtgärder lärosätet ska vidta för att arbeta för likabehandling. Därmed måste det också finnas 

någon sorts ställningstaganden kring frågor av typen  
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 Vad är funktionsnedsättning/funktionshinder?  

 Hur ser man på funktionshindrade individer? 

 Vad innebär likabehandling i en funktionshinderskontext? 

 Vilka rättigheter har studenter med funktionsnedsättning? 

 Vilka skyldigheter har lärosätet? 

Eftersom detta är officiella dokument kan det kanske invändas, att de endast visar det som lärosätet 

vill visa, och att orden inte nödvändigtvis speglar verkligheten. Jag tror dock inte att detta är ett direkt 

problem i sammanhanget. Det är visserligen sant att vi inte bör okritiskt acceptera olika påståenden i 

texten. Om man i likabehandlingsplanen uppger att det till exempel ”råder nolltolerans mot 

diskriminering”, eller att ”vi arbetar alltid för att göra utbildningen tillgänglig för alla”, kan vi inte utifrån 

detta dra några slutsatser om hur mycket man bryr sig om diskriminering och tillgänglighet i praktiken. 

Diskussionerna runtom likabehandling och funktionshinder, trots att de sällan är särskilt djupgående, 

säger förvånansvärt mycket.  

Den andra delen av undersökningen består av analys av tidigare studier, som bygger på intervjuer med 

högskolepersonal och studenter. Att detta är en del av materialet snarare än tidigare forskning, beror 

på att jag analyserar dessa texter utifrån ett helt annat perspektiv än författarna. Jag ser det inte som 

tidigare forskning, utan som personer inom högskolan som återger diskussioner med kollegor. 

Lärare och vissa administrativa personal, befinner sig i en position av auktoritet och makt i förhållande 

till studenter. Studenter med funktionsnedsättningar är ofta tvungna att förhandla med lärare och 

samordnare (den administrativa position som beslutar om ”särskilt pedagogiskt stöd”), om de ska få 

rätt att ta del av utbildningen. I praktiken betyder det att läraren eller samordnaren har möjlighet att 

fatta beslut som antingen utestänger eller inkluderar studenter med funktionsnedsättning. Lärarens 

bemötande har dessutom i sig stor betydelse för hur studenten upplever studierna. För den enskilde 

studenten kan det framstå som att det är läraren eller samordnaren som har den direkta makten över 

studentens studiegång, även om förehållandet mellan högskolepersonal och student också formas av 

policy och beslut på institutionell nivå.  

Det kanske kan tyckas som att det hade varit bättre att fokusera på en aspekt – institutionell policy 

eller interaktion på mikronivå – i stället för att som nu undersöka två väldigt olika typer av material i 

samma uppsats. Det finns dock en viktig orsak till att jag valt det här upplägget. Att enbart analysera 

policydokument skulle kunna ge en bild av ideologi och värderingar som präglar högre utbildning, men 

det hade inte gett någon vidare förståelse för vad detta faktiskt innebär i praktiken, för studenter med 

funktionsnedsättningar. Att enbart fokusera på attityder och värderingar hos de som direkt kommer i 

kontakt med studenterna hade å andra sidan riskerat att osynliggöra den institutionella kontexten som 

interaktionerna mellan studenter och högskolepersonal utspelar sig.  

Målet med textanalysen är att undersöka det ideologiska innehållet i texten. Det är inte i första hand 

en fråga om att undersöka den logiska rimligheten i olika påståenden och argument, men att sätta 

påståenden och utsagor i sitt sociala sammanhang. Detta betyder inte att sanningen är oviktig, men 

huvudsyftet är att undersöka värderingar och föreställningar. Vi kan inte säga att det är sant eller falskt 

att bristande tillgänglighet är diskriminering eller att funktionshindrade har rätt till utbildning. Om en 

student inte klarar en tentamen eftersom hen behöver extra tid, kan vi antingen säga att problemet är 

att studenten är för långsam, eller att tentatiden är för kort. Båda dessa tolkningar är lika sanna men 

det ideologiska innehållet är det motsatta, och de leder till helt olika slutsatser. 
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Syftet med uppsatsen är inte att dra några slutsatser om enskilda lärosäten. Syftet med att jämföra 

likabehandlingsplaner är att identifiera generella mönster som gäller på många lärosäten. De enskilda 

lärosätena bör helt ses som representanter för högre utbildning. Detta gäller självklart även för den 

andra delen av undersökningen. Där är det över huvud taget inte möjligt att säga något intressant om 

enskilda lärosäten, och det är inte heller poängen. Utgångspunkten för hela undersökningen är att 

föreställningar och idéer bör ses som strukturella fenomen, som ingår i vad som inom 

samhällsvetenskapen ibland benämns som ”diskurs”. Föreställningar och antaganden som är vida 

accepterade, och som tas för givet utan att ifrågasättas, kan maskera ojämlikhet och maktordningar i 

samhället. De utgör då en ideologi. 

1.3 Material 
Två typer av material används som underlag för undersökningen. Materialet består dels av 

styrdokument från tolv utvalda högskolor, och dels tidigare forskning där lärare och studenters 

uppfattningar om funktionshinder och högre utbildning framkommer.  

För den första delen av undersökningen tittar jag på likabehandlingsplaner från tolv högskolor. Dessa 

lärosäten är utvalda för att representera en variation i ålder, storlek, geografisk belägenhet samt 

inriktning. De har också gemensamt att de alla bedriver forskning kring funktionshinder. Detta behöver 

inte ha någon betydelse, men det skulle eventuellt kunna betyda att det finns ett större intresse för 

funktionshindersrelaterade frågor på dessa lärosäten1.  

Materialet för den andra delen av undersökningen består av fyra akademiska texter från svensk 

forskning, som alla handlar om funktionshinder och högre utbildning. Vad som är gemensamt för dessa 

artiklar och avhandlingar är att de bygger på intervjustudier och handlar om hur den funktionshindrade 

studentens plats inom högre studier uppfattas av lärare eller studenter. Materialet för denna del av 

undersökning är hämtat från Gustavsson och Holme (2009), Blomberg, Berggren och Bergbeck (2013), 

Milrad (2010) och Fleischer (2013). 

Mitt urvalskriterium har varit att jag letat efter forskning om funktionshinder och högre utbildning, 

som bygger på intervjuer med lärare eller (funktionshindrade) studenter. För att materialet skulle vara 

relativt nutida letade jag efter texter som publicerats 2006 eller senare. Eftersom jag inte hittade 

särskilt mycket forskning som uppfyllde dessa kriterier uppstod heller inget behov av att göra några 

ytterligare gränsdragningar. Jag är endast medveten om en text som jag valt bort trots att den 

uppfyllde kriterierna. Anledningen till att jag valde bort denna var att denna rapport var skriven av en 

av författaren till en annan rapport som ingår i materialet, och jag ville inte använda mig av flera texter 

från samma författare. Dessutom var fyra texter ett hanterbart antal, och jag bedömde inte att det 

behövdes mer. Eftersom jag inte har haft möjlighet att aktivt välja bort något, borde det inte finnas 

några egentliga problem med urvalet ur den synvinkeln.  

I efterhand har det som ett resultat av forskningsprocessens gång, att mycket fokus hamnar på två av 

texterna, av Milrad (2010) och Gustavsson och Holme (2009). Dessa har ett likartat upplägg då båda 

bygger på intervjuer med fokusgrupper bestående av akademiska lärare, där man diskuterar hur man 

ser på funktionsnedsatta studenter inom högre utbildning. Det kan ju frågas om jag verkligen borde 

                                                             
1 De tolv lärosätena är: Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Karolinska institutet, Kungliga tekniska 
högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms 
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Örebro universitet. 
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försökt använda samtliga fyra texter. Att försöka rensa bort dem i efterhand vore dock mycket besvär 

till lite nytta. 

I stället för att utgå ifrån tidigare studier baserade på intervjuer, vore det uppenbara alternativet att 

genomföra egna intervjuer. Det skulle finnas flera potentiella fördelar med det men eftersom det av 

rent praktiska skäl hade varit omöjligt finns det ingen poäng i att fundera över om jag ”borde” ha 

använt den metoden i stället. En fördel med att använda tidigare forskning är dock att forskaren ju 

själv är en del av den akademiska världen, och forskarens egna tolkningar kan också vara av intresse. 

Från början till slutet av arbetet med uppsatsen har det varit nödvändigt att fatta en rad beslut, där 

det inte alls är uppenbart vilket alternativ som är bäst. Och även om många beslut är möjliga att 

rättfärdiga i efterhand, är det alltid svårt att veta säkert vad som hade varit bäst. Det vore möjligt att 

göra en liknande uppsats men använda andra typer av material (andra policydokument, annan typ av 

litteratur osv.) Vore det varit bättre att göra en mer systematisk och djupgående litteraturstudie och 

helt strunta i policydokumenten? Eller hade det tvärtom varit bättre att fokusera ännu mer på 

policydokument, och strunta helt i del två av undersökningen? Det fanns viktiga skäl till att jag valde 

just detta upplägg, men jag tvivlar inte på att det även går att ange starka skäl till att jag borde gjort på 

något annat sätt. Det finns många alternativ som skulle passa för mitt syfte, och det är omöjligt att 

säga vilket som vore det objektivt bästa. Men även om det inte går att säga att upplägget för den här 

uppsatsen är det objektivt bästa, kan det förhoppningsvis sägas att det är bra nog.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande vis. Efter det inledande kapitlet, som inte behöver beskrivas då 

läsaren antingen läst eller valt att hoppa över det, kommer det andra kapitlet med bakgrund till ämnet. 

Detta kapitel är indelat i tre underrubriker. Först beskrivs bakgrund om funktionshinderforskning i 

Sverige och internationellt. Därefter följer kortfattad genomgång av fakta och statistik om 

funktionsnedsättningar i Sverige. I den tredje och sista delen av kapitlet beskrivs kortfattat relevant 

politisk bakgrund, såsom funktionshinderpolitiken och högskolepolitiken i Sverige under modern tid, 

och relevanta lagar och dokument.  

Det tredje kapitlet om teoretiska perspektiv inleds med en diskussion om teoretiska begreppen 

funktionshinder och funktionsnedsättning, och även ableism. Därefter följer en översiktlig genomgång 

av de vanligaste teoretiska synsätten, som kategoriseras som två grundläggande perspektiv på 

funktionshinder. Efter detta följer en djupare redogörelse för kritiska funktionshinderteori som är 

utgångspunkten för den här uppsatsen. 

Den fjärde delen av uppsatsen innehåller bakgrund i form av tidigare forskning om funktionshinder 

och högre studier, utifrån ett kritiskt socialt perspektiv. Det femte kapitlet är resultatdelen, där 

textmaterialet presenteras och analyseras. Undersökningen är uppdelad i två delar. I den första delen 

analyseras de tolv likabehandlingsplanerna, i den sista analyseras de fyra akademiska texterna med 

fokus på innehållet i intervjuerna som presenteras. Det sjätte och sista kapitlet innehåller den 

avslutande diskussionen. 
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2 Bakgrund 
Forskning som berört funktionshindrade har bedrivits sedan lång tid. Från 1800-talet och fram till långt 

in under 1900-talet var det medicinska perspektivet helt dominerande. Utöver det bedrevs även en 

del pedagogisk forskning som exempelvis syftade till att lära döva att tala. Sedan andra hälften av 1900-

talet har forskningen även fått ett psykologiskt perspektiv. Gemensamt för forskningen har varit 

ambitionen att normalisera de avvikande. Funktionshindrade har ofta behandlats illa inom 

forskningen, och de behandlingar som utvecklades var ofta till mer skada än nytta, då de prioriterade 

normalisering framför individens välbefinnande (Gardeström, 2006, s. 8). 

Den samhällsorienterade funktionshinderforskningen började växa fram under 70-talet, då 

funktionshinder började studeras ur sociologiska och statsvetenskapliga perspektiv. Här finns det en 

stor skillnad mellan den skandinaviska och den anglosaxiska forskningstraditionen. I båda fallen 

uppstod nya forskningsområden i samband med den politiska utvecklingen, men på olika sätt. Den 

anglosaxiska forskningen har haft kopplingar till politiska rörelser. I England utvecklades under 80-talet 

en social modell med utgångspunkt i ny-marxistiska teorier, som har haft stort inflytande inom den 

anglosaxiska funktionshinderforskningen (Goodley, Hughes, & Davis, 2012). I USA dominerar vad som 

ibland kallas för en ”minoritetsmodell” där funktionsnedsatta ses som en marginaliserad minoritet. 

Inom den svenska forskningen dominerar den ”relationella” modellen, som fokuserar mer på 

individens funktionsnedsättning än på samhällsstrukturer.  

2.1 Funktionshindersforskningen i Sverige 
Medan den engelska forskningen bygger på samhällskritik, har den svenska forskningen rötter i social 

ingenjörskonst. Detta medför att den svenska forskningen har en mycket mer positiv syn på staten 

(Lindberg, 2016). Enligt den svenska konsensusmodellen är relationen mellan stat och medborgare i 

grunden präglad av gemensamma intressen. Ur det perspektivet är det meningslöst att tala om 

intressekonflikter och ojämlika maktförhållanden i samhället. 

Att den svenska funktionshinderforskningen är starkt präglat av detta synsätt har historiska 

förklaringar. Forskningen har alltid haft starka kopplingar till välfärdsstaten. Den tidiga svenska 

forskningen var inriktad på att utvärdera sociala reformer. Tidiga forskningsprojekt fokuserade på att 

främja det som politiska beslutsfattare såg som idealformen för sociala relationer. I början fokuserade 

man mycket på hur personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle integreras i samhället när 

de särskilda institutionerna avvecklades. Idealet för integrering var en person med 

funktionsnedsättning som ägnade sig åt ”spontan, frivillig interaktion med personer utan 

funktionsnedsättning”. Social interaktion mellan personer med funktionsnedsättning ansågs således 

inte som önskvärt. Forskningen gjorde beslutsfattarnas mål och värderingar till sina egna, och såg som 

sin uppgift att främja statens politiska ambitioner (Söder, 2009, s. 70). 

Handikappförbunden publicerade 2006 en rapport om relationen mellan funktionshinderforskningen 

och förbundens medlemsorganisationer. Enligt rapporten anser många intresseorganisationer att de 

har för lite inflytande och önskar en betydligt större delaktighet. I intervjuer med forskningskunniga 

personer inom handikapprörelsen framkommer att det finns ett missnöje med att det medicinska 

perspektivet dominerar alltför mycket. Forskningen fokuserar på rehabilitering och anpassning av 

individen, medan forskning som ser funktionshinder ur ett samhällsperspektiv oftast hamnar i 

skymundan. Dessutom förekommer mycket ”eländesforskning”, forskning som endast beskriver 

problem utan att vara praktiskt tillämpbar. Bland de handikappforskare som intervjuas i samma studie 
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anser en del att det är självklart att de människor som forskningen berör ska vara delaktiga i 

forskningen. Andra forskare menar dock att de som berörs är för okunniga för att kunna delta i 

forskningen (Gardeström, 2006, s. 6).  

Handikappförbundens medlemmar uttrycker ett mycket starkt stöd till såväl individbaserad som 

samhällsbaserad forskning (Gardeström, 2006, s. 14). Den medicinska forskningen kritiseras dock för 

att fokusera alltför lite på livskvalitet och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. 

Samtidigt finns det generellt sett en uppfattning om att den mediciniska forskningen är alltför 

dominerande och att detta har negativa konsekvenser för funktionshindrade. Fokus hamnar på att 

anpassa individen i stället för att acceptera att människor som de är och anpassa samhället efter det. 

Ett problem som beskrivs är att den här forskningen vanligen bygger på ett ”funktionstypiskt” 

perspektiv, vilket leder till att man utvecklar behandlingar och hjälpmedel som inte alls efterfrågas av 

de berörda personerna. Fokus hamnar inte på det som är viktigt för funktionshindrade. (a.a., s. 19).  

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) genomförde på regeringens uppdrag en 

kartläggning av den svenska forskningen om funktionsnedsättning och funktionshinder under åren 

2002 – 2010.  Resultat visar att den totala forskningsfinansieringen har ökat från omkring 35 till 150 

miljoner kronor. Det är den individinriktade, medicinska/vårdvetenskapliga forskningen som 

dominerar, både till antal forskningsprojekt och till finansiering, medan samhällsvetenskap och 

humaniora är desto mer eftersatt (Rönnberg, Classon, Danermark, & Karlsson, 2011).   

På senare tid har regeringen uppmärksammat bristen på samhällsrelaterad forskning som ett problem. 

I regeringsuppdraget (S2011/1516/FST) påtalas ”vikten av att stimulera utvecklingen av den forskning 

som tar sin utgångspunkt i funktionshindrande mekanismer i samhället, i syfte att fördjupa kunskapen 

kring vad som förhindrar delaktighet och skapar utanförskap för personer med funktionsnedsättning”. 

Om det stämmer att funktionshinderforskningen i Sverige anpassar sig efter statens politiska 

ambitioner, borde detta bidra till ett ökat intresse för samhällsstrukturer inom forskningen i framtiden, 

men det har i så fall inte märkts av än så länge. Enligt en rapport som Hörselskadades Riksförbund gav 

ut 2016 visar en enkätundersökning att svenska forskare inom funktionshinderområdet inte bara är 

allmänt skeptiska till den engelska traditionen av Disability Studies, men vet ofta inte ens vad Disability 

Studies är (Lindberg, 2016).  

2.2 Högskolepolitiken och funktionsnedsättning 
När vi talar om funktionshinder inom högre utbildning är det två politikområden som främst berörs: 

utbildningspolitiken och funktionshinderpolitiken. Utbildning är också ett av de politikområden som 

ingår i Regeringens funktionshinderpolitiska strategi för perioden 2011-2016, där det står att 

utbildning är ”mycket viktigt för den enskilde personens framtid, för deltagandet i samhällslivet och på 

arbetsmarknaden” (Regeringskansliet, 2011, s. 22). Detta gäller alla delar av utbildningssystemet, från 

förskola till universitet. Högre utbildning ses idag som något som alla eller de flesta bör ha möjlighet 

att ta del av. Så har det inte alltid varit. Fram till mitten av 1900-talet var det endast en väldigt liten elit 

som hade tillgång till högre utbildning. Decennierna efter andra världskriget kännetecknades av 

ekonomisk expansion och en kraftig utvidgning av den offentliga sektorn. Båda dessa processer 

medförde ett ökat behov av kvalificerad arbetskraft inom både offentlig och privat sektor. Under 50 

och 60-talet var det också allt fler som fick en gymnasial utbildning, vilket innebar att allt fler också 

blev behöriga till högskolan. (Askling, 2012, s. 41).  Enligt Rothstein (2006) kännetecknas den 

nuvarande högskolepolitiken en strävan mot decentralisering. Högskolan är en institution som 

kännetecknas av en hög grad av autonomi gentemot statsmakten. Högskolan förväntas kunna 
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självständigt anpassa sig till medborgarnas krav för att kunna uppfylla de generella mål som satts upp 

av politiker (a.a., 258).  

Högre utbildning har gått från att vara stängd för alla utom ett priviligierat fåtal, till att öppnas upp och 

bli tillgänglig för en allt större del av befolkningen. Högskolans demokratisering följer ett internationellt 

mönster, där liknande övergångar från elitutbildning till massutbildning skett i många länder i 

västvärlden under samma tid. I samband med detta har högre utbildning också allt mer kommit att 

diskuteras som ett verktyg för att uppnå ekonomiska mål, som att skapa mer produktiv arbetskraft 

(Öst, 2009). Samtidigt som de ekonomiska nyttoargumenten har blivit mer framträdande, har det länge 

funnits konflikter inom högskolevärlden på den punkten. Det är långt ifrån alla av de som arbetar inom 

högskolan, som vill se utbildning som enbart ett verktyg för att uppnå ekonomiska mål (Askling, 2012). 

Kraftig expansion och övergång mot en mer marknadsorienterad logik, är två viktiga tendenser som 

kännetecknar högskolesystemets utveckling sedan andra hälften av 1900-talet. 2012 var det knappt 

44 procent av befolkningen under 25 som påbörjat högskolestudier, vilket är något lägre än 

utbildningspolitikens 50-procentsmål (Amnéus, 2012). 

Länge då man talade om att höra högskolan tillgänglig för fler, var det inte tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättningar som avsågs. Tillgänglighet och funktionshinder började kopplas ihop först 

på 80-talet. 1980 inrättades den statliga myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, med 

uppdraget att förse i första hand synskadade med litteratur. De tillhandahöll talböcker till synskadade 

studenter, och senare även studenter med andra funktionsnedsättningar som rörelsehinder och 

dyslexi. På 80-talet började högskolorna också avsätta en liten del av utbildningsanslagen, 0,1-0,2 

procent, till stödåtgärder för studenter med funktionsnedsättning. Sedan 2004 är detta höjt till 0,3 

procent (Milrad, 2010, s. 78). Under 1990-talet började man i den offentliga debatten allt mer tala om 

behovet av att fler personer med funktionsnedsättning skulle få tillgång till högre utbildning. Det sades 

att detta skulle leda till samhällsekonomiska vinster, ökad rättvisa och större mångfald (Milrad, 2010, 

s. 79). 

2.3 Statistisk om funktionsnedsättning inom högre utbildning i Sverige 

Funktionshindrade personer utgör en stor minoritet av landets befolkning. Begreppen är svåra att 

definiera och det finns ingen samlad statistik. Universitets- och högskolerådet (UHR, 2015) förklarar 

att statistiken varierar mellan olika källor, och tar upp två stora undersökningar från 2011 som exempel 

på detta. Enligt en undersökning av SCB är andelen funktionsnedsatta 25,2 procent i ålderns 16-65 år. 

Enligt Folkhälsoenkäten samma år är siffran 19 procent (a.a., s. 8). Olika definitioner och mätmetoder 

ger olika siffror (MFD, 2015, s. 155). All statistik om antalet personer med funktionsnedsättning måste 

tolkas utifrån bakgrunden att det är en väldigt heterogen grupp. Aggregerad statistik kan dölja stora 

variationer inom gruppen. Trots dessa problem är den statistik som finns värdefull, och säger oss 

mycket. I uppföljningen av den funktionshinderpolitiska strategin visar MFD (2015) många exempel på 

hur statistiken visar att personer med funktionsnedsättning missgynnas på i stort sett alla plan 

(folkhälsa, arbetsmarknad, utbildning, mänskliga rättigheter etc). Det finns tyvärr inte plats i uppsatsen 

för någon detaljerad genomgång av statistiken, utan läsaren får ta mitt ord för det (eller kolla källan). 

En kortfattad översikt av viktig statistik om funktionshinder och högre utbildning är däremot på sin 

plats. 

Universitets- och högskolerådet (UHR, 2015) publicerade en rapport om situationen för studenter med 

funktionsnedsättning i Sverige, som bygger på delar av en större undersökning Eurostudent V, som 

genomfördes under läsåret 2012-2013. Undersökningen visar att 17 procent av de svenska 
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studenterna att de har någon funktionsnedsättning. 66 procent av dessa anser att 

funktionsnedsättningen innebär ett hinder i studierna. 11 procent av alla studenter anger alltså att 

funktionsnedsättningen innebär ett hinder. Den vanligaste funktionsnedsättningen enligt 

undersökningen är ”psykiska besvär”, som var tredje student bedömer sig ha. Av de med psykiska 

besvär eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning uppger 90 procent att funktionsnedsättningen 

utgör ett stort hinder i studierna.  

Att 17 procent av studenterna uppger att de har en funktionsnedsättning är inte alls förvånande när vi 

tänker på att nationella undersökningar bedömer att andelen som har en funktionsnedsättning hos 

den totala befolkningen är någonstans mellan 19 och 25 procent. 17 procent är dock väldigt högt i 

jämförelse med högskolornas egen statistik, som ger siffror på endast några procent. Enligt officiell 

statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ, 2014) studerade ca 415 000 studenter vid högskola 

under läsåret 2012/13. Enligt den officiella statistik som Stockholms universitet publicerar på hemsidan 

studeramedfunktionshinder.nu, var medeltalet för studenter under åren 2012 och 2013 9 913 

(Universitetskanslerämbetet, 2014; Stockholms universitet, 2016). Detta ger att andelen 

funktionshindrade studenter är omkring 2,4 procent, om vi utgår ifrån högskolans officiella statistik. 

Detta är långt ifrån de 17 procent som Eurostudent-undersökningen visar. Även om vi jämför med de 

11 procent som uppger att de funktionshindras i studierna, är skillnaden enorm. Orsaken till denna 

dramatiska diskrepans är att högskolornas officiella statistik över funktionshindrade studenter endast 

räknar de studenter som är i kontakt med högskolans samordnare för pedagogiskt stöd. Resultaten 

från Eurostudentundersökningen visar dock att 80 procent av de studenter som funktionshindras inte 

hade tagit kontakt med samordnaren. Detta talar för att det verkliga antalet funktionshindrade 

studenter är omkring fem gånger högre än vad som framgår av högskolornas statistik. Detta stämmer 

också med att Eurostudent-undersökningens 11 procent är nästan precis fem gånger högre än 

högskolornas officiella statistik på omkring 2,4 procent. Antalet funktionshindrade studenter 

underskattas väldigt kraftigt i högskolornas egen statistik (UHR, 2015, s. 6). Relevant att nämna är 

också att en stor andel av de som är i kontakt med samordnare uppger att kontakten inte alls är till 

någon hjälp. 
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3 Funktionshinderteoretiska perspektiv 
Detta kapitel inleds med en genomgång av de viktigaste teorierna om funktionshinder, och en 

diskussion om motsättningarna mellan de teoretiska perspektiv som fokuserar på individen och de 

som fokuserar på samhället. Inom funktionshinderforskningen talar man ibland om två olika teoretiska 

modeller: den medicinska modellen och den sociala modellen. Kortfattat kan sägas att den medicinska 

modellen ser funktionshinder som problem som uppstår till följd hos individuella biomedicinska 

defekter, medan den sociala modellen ser funktionshinder som en form av samhälleligt förtryck mot 

personer med funktionsnedsättning. Den medicinska modellen ser funktionshinder och 

funktionsnedsättning som utbytbara termer, medan den sociala modellen gör skillnad på 

funktionsnedsättningen som är en individuell egenskap, och funktionshinder som skapas av samhället. 

Dessa är dock en förenkling som blir väldigt missvisande. Den sociala modellen är inte den enda 

funktionshinderteorin som har ett kritiskt samhällsperspektiv och analyserar maktrelationer i 

samhället. Samtidigt finns det många teorier utanför den medicinska modellen, som fokuserar på 

individen och inte har någon uppfattning om maktstrukturer i samhället. Därför har jag i den här 

uppsatsen valt att benämna två huvudsakliga teoretiska perspektiv som det individualiserade 

respektive det sociala perspektivet. Den grundläggande skillnaden är huruvida de fokuserar på 

individens funktionsnedsättning eller på relationer mellan samhällsgrupper. 

3.1 Teoretiska begrepp 
Funktionsnedsättning och funktionshinder är de mest centrala begreppen inom alla relevanta teorier 

om funktionshinder. Ableism är också ett viktigt begrepp inom många av de sociala teorierna om 

funktionsnedsättning, som beteckning på en maktordning är funktionsnedsatta personer underordnas. 

Funktionsnedsättning och funktionshinder är begrepp som använda av myndigheter och i lagtexter, 

och har därmed ”officiella” definitioner i dessa sammanhang. Inom den svenska forskningen är det 

vanligt att anamma myndigheters definitioner. Inom den kritiska samhällsforskningen ifrågasätts dock 

dessa definitioner. Forskning om funktionshinder brukar inledas med en diskussion om definitionerna 

kring funktionsnedsättning och funktionshinder. Här brukar man börja med att återge socialstyrelsens 

definitioner av begreppen, innan man går vidare till att diskutera, på ett inte alltid helt tillfredsställande 

sätt, de olika teoretiska modellerna. I resten av texten används begreppen ofta som synonymer, vilket 

gör det svårt att se poängen med att definiera dem i det inledande kapitlet. Eftersom begreppen brukar 

användas på ett sätt som inte alls överensstämmer med hur de definieras, kan det kännas meningslöst 

att diskutera definitioner. Men precis för att begreppen används så, är det viktigt att diskutera hur de 

används.  

3.1.1 Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Enligt såväl den sociala modellen som den miljörelativa modellen görs en viktig begreppsmässig 

åtskillnad mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. Funktionshinder definieras på olika sätt, 

men båda är överens om att det är något som, i någon bemärkelse, uppstår i en social kontext. En 

miljörelativ definition rekommenderas av socialstyrelsen, och svenska forskare hänvisar ofta till 

myndighetens definition. Dessa definitioner har dock ifrågasätts av de som menar, att en strikt 

uppdelning är omöjlig att upprätthålla. De som kritiserar den binära uppdelningen mellan 

funktionsnedsättning och funktionshinder hävdar ofta att även funktionsnedsättningen måste förstås 

utifrån en social kontext. För medan det finns oräkneliga fysiska och mentala variationer mellan 

människor, finns det ingen klar definition för vad som ska räknas som en funktionsnedsättning. Vilka 

olikheter som lyfts fram och betraktas som problematiska beror på det sociala och historiska 

sammanhanget (Hydén, Nilholm, & Karlsson, 2003, s. 322). 
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Det finns väldigt många saker som vi kan ha lätt eller svårt för, men bara vissa saker räknas som en 

funktionsnedsättning. Vad vi har lätt och svårt för påverkas av biologiska faktorer, men det är den 

sociala kontexten som avgör om det är en funktionsnedsättning eller inte. Den sociala kontexten har 

dock ingen plats i de vanliga definitionerna av funktionsnedsättning. Dessa definitioner kan därför inte 

förklara vad som är och inte är en funktionsnedsättning. Utan förkunskap om hur samhället är 

organiserat är det inte möjligt att avgöra vad som är en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. 

En funktionsnedsättning är i själva verket ett funktionstillstånd som är stigmatiserat och nedvärderat, 

på grund att det avviker från rådande funktionsnormer. Detta betyder inte att alla de svårigheter som 

individen upplever på grund av funktionsnedsättningen, beror på sociala faktorer. Men begreppet 

”funktionsnedsättning” i sig är inte en medicinsk term, utan en social kategori. 

3.1.2 Ableism 

Ableism är ett begrepp som på senare tid blivit viktigt inom funktionshinderforskningen. Ibland likställs 

det med diskriminerande attityder till funktionshindrade, men som begrepp har det en annan 

innebörd. Ableism kan definieras på olika sätt men anses vanligtvis innebära ett system där människor 

värderas utifrån förmågor och funktionstillstånd. Williams & Mavins (2012) beskriver ableism som en 

”organiserande princip”. Hierarkiska olikheter ”konstrueras, reproduceras och upprätthålls genom 

organiserande processer och praktiker” på sätt som marginaliserar de som faller utanför ”normativa 

förväntningar” (Williams & Mavin, 2012, s. 160) Funktionalitet kan ses som en av flera sociala 

kategorier som används för att placera in människor i hierarkier av över- och underordning. 

Uppdelningen i det normala och det avvikande legitimerar den underordnade position som vissa 

individer har, utifrån deras avvikelse från en godtyckligt konstruerad funktionsduglig ordning (Liasidou, 

2014, s. 727).  

I den binära uppdelningen mellan ”funktionsfullkomlig” och ”funktionsnedsatt” privilegieras de som 

anses följa normen, medan de som avviker marginaliseras (Solis, 2007, s. 151) Ableism kan ta sig olika 

uttryck, men det finns två beståndsdelar som alltid är centrala. Dessa är idén om det ideala normativa 

funktionstillståndet, och upprätthållandet av en skarp gräns mellan det normala och det avvikande, 

patologiska. Ableism innebär att alla människor värderas utifrån ett ideal om ”funktionsfullkomlighet”. 

Den som inte når upp till detta ideal betraktas som avvikande och lägre stående. Därmed upprätthålls 

en skarp gräns mellan det normala och det funktionsnedsatta (Campbell, 2009, s. 6) 

3.2 Två perspektiv på funktionshinder 

Som nämns i kapitlets inledning är det vanligt att tala om den medicinska och den sociala modellen, 

som de två teoretiska modellerna inom funktionshinderforskning. Föreställningen om att det finns två 

motsatta teoretiska modeller, i kombination med det faktum att få personer uttryckligen tar ställning 

för en medicinsk modell, har lett till att många forskare, inte minst i Sverige, har kommit att använda 

begreppet ”social modell” som beteckning på allt som inte är den renodlade mediciniska modellen. 

Men detta är inget fruktbart sätt att diskutera de verkliga skillnaderna mellan olika perspektiv på 

funktionshinder. Uppdelningen i de individualiserade och de sociala perspektiven är inte allmänt 

vedertagen, men jag tror att det i sammanhanget ger en mycket bättre bild av de grundläggande 

skillnaderna mellan de olika synsätten.  
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Tabell 1 - Två perspektiv på funktionshinder 

 Individualiserat perspektiv Socialt perspektiv 

Teoretiska modeller Medicinska modellen. 

Miljörelativa modellen. 

Sociala modellen. 

Kulturella modellen/ 

Minoritetsmodellen. 

Funktionsnedsättning Individuell avvikelse. Social kategori. 

Funktionshinder Konsekvens av 

funktionsnedsättning och 

missanpassning mellan individ 

och miljö. 

Strukturella hinder. Socialt 

förtryck. 

Person med 

funktionsnedsättning 

Individ med nedsatt förmåga/ 

biologiskt betingade 

svårigheter.  

Medlem av marginaliserad 

social grupp. Socioekonomisk 

klass/ kulturell minoritet. 

Mål med forskning Normalisering. Kompensera för 

individens 

funktionsnedsättning. 

Möjliggöra integrering av 

funktionsnedsatta i samhället. 

Social och ekonomisk rättvisa. 

Mänskliga rättigheter. 

Undanröja strukturella hinder. 

Individuella insatser ska främja 

individens välbefinnande, inte 

normalisering. 

 

De två perspektiven är inte två olika teorier, utan bredare kategorier under vilka olika 

funktionshinderteorier kan inordnas. Det individualiserade perspektivet representerar de teorier och 

modeller enligt vilka funktionsnedsättning betraktas som en privat angelägenhet, och funktionshinder 

som rent praktiska problem. Det sociala perspektivet representerar de teorier som ser 

funktionsnedsättning som en social kategori. Från ett individualiserat perspektiv bör fokus för 

funktionshindersforskning vara att undersöka individens brister och vilka anpassningar som är 

nödvändiga för att integrera individen i mainstreamsamhället. Från ett socialt perspektiv bör analysen 

fokusera på hur mainstreaminstitutioner exkluderar och skapar stigmatisering för personer med 

funktionsnedsättning (D'Alesso, 2013, s. 95). 

De två teoretiska perspektiven bör inte ses som två teorier som är lämpade för olika sammanhang. 

Olika teorier kan ha olika användningsområden, men båda de bredare perspektiven kan i princip 

appliceras i alla tänkbara sammanhang. Även forskning inom till exempel medicin och vårdvetenskap 

kan i princip utgå ifrån ett socialt perspektiv, även om detta i praktiken är ovanligt. Teorier om 

internaliserat förtryck kan till exempel ge nya perspektiv på vad som påverkar individens psykiska 

välbefinnande, och vad individen kan behöva hjälp med. Det individualiserade perspektivet kan också 

appliceras i samhällsforskning, och detta är inte alls ovanligt. De två perspektiven representerar olika 

värderingar och uppfattningar om vilka mål och medel som är lämpliga. 

3.2.1 Det individualiserade perspektivet 

Det individualiserade perspektivet kännetecknar de teorier som fokuserar på individen och individens 

funktionsnedsättning. Arketypen för detta synsätt är den ”medicinska modellen”. Den medicinska 

modellen är inte en sammanhängande teoretisk modell på samma sätt som de andra modeller som 

kommer diskuteras i detta kapitel. Själva termen ”medicinska modellen” myntades av kritiker mot den 

dominerande medicinska diskursen. (Grue & Sherry, 2015). De som förespråkar en medicinsk modell 
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brukar inte själva tala om olika teorier eller modeller, då den medicinska modellen snarare tas för givet. 

Den medicinska modellen beskriver funktionsnedsättning och funktionshinder i strikt medicinska 

termer. Problemet är att individen avviker från normen, och lösningen är normalisering av individen. 

Den medicinska modellen gör ingen skillnad på begreppen ”funktionsnedsättning” och 

”funktionshinder”. Alla hinder som individen råkar ut för antas vara direkta konsekvenser av 

funktionsnedsättningen. 

Det individualiserade perspektivet omfattar även i det som kallas för det ”miljörelativa” eller 

”relationella” synsättet (dessa termer betyder samma sak). Den miljörelativa modellen utgår ifrån en 

begreppsmässig skillnad mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. Funktionsnedsättningen är 

en individuell biologisk brist, medan funktionshinder uppstår när individen på grund av sin 

funktionsnedsättning inte lever upp till omgivningens krav (Engwall, 2014). Den miljörelativa modellen 

har stort inflytande inom den svenska forskningen. I Sverige förekommer det ofta att den miljörelativa 

modellen förväxlas med den sociala, trots att dessa teorier är i grunden väldigt olika. En möjlig orsak 

till missförståndet är att båda modellerna utgår ifrån en viktig distinktion mellan funktionshinder och 

funktionsnedsättning som begrepp. Den miljörelativa modellen bygger till skillnad från den sociala 

modellen inte på samhällskritik. I stället uppfattar man en hög grad av gemensamt intresse mellan stat 

och medborgare (Grue & Sherry, 2015, s. 34). 

3.2.2 Sociala perspektiv på funktionshinder 

Det sociala perspektivet syftar på de teorier som fokuserar på samhället och hur funktionsnedsatta 

som grupp underordnas. Hit hör den sociala modellen, där funktionsnedsatta föreställs som en 

underordnad samhällsklass, och den kulturella modellen som ser funktionsnedsatta som 

marginaliserade kulturella identiteter. Den sociala modellen har störst inflytande i England och har ett 

materialistiskt ekonomiskt perspektiv som kan härledas från dess marxistiska rötter. Den kulturella 

minoritetsmodellen har större inflytande i USA, där funktionshinderstudier är mer kopplade till 

humaniora än samhällsvetenskap och det finns ett starkt fokus på identitet och kulturella rättigheter 

(Grue & Sherry, 2015). Den kulturella modellen hämtar influenser från andra teorier om social rättvisa, 

som feminism och intersektionalitet.  

Den sociala modellen 

Den sociala modellen har rötter i ny-marxistisk teori, och riktade tidigt ett stort fokus på materiella och 

ekonomiska strukturer. Den utgår ifrån binär begreppsmässig uppdelning mellan funktionshinder och 

funktionsnedsättning. Precis som den miljörelativa modellen gör man skillnad på funktionsnedsättning 

och funktionshinder. Funktionsnedsättning betraktas som en biomedicinsk egenskap hos individen, 

men funktionshinder är något som samhället skapar. Det är inte individers funktionsnedsättningar som 

skapar problem, utan ett förtyckande och diskriminerande samhälle (Söder, 2009, s. 68). Social 

exkludering, otillgänglighet, institutionaliserad diskriminering och en ideologi som värderar människor 

utifrån förmåga, skapar ett socialt förtryck av personer med funktionsnedsättning.  

Den sociala modellen kritiseras ofta av de som företräder ett individualiserat perspektiv för att går för 

långt genom att lägga för mycket ansvar på samhället. Gustavsson och Holme (2009) kritiserar den 

sociala modellen för att göra allt till en ”social konstruktion” och därmed förneka funktionshindrets 

realitet, vilket är ett problem då ”erfarenheter av till exempel skador, svårigheter, diskriminering och 

vardagliga hinder är en realitet och inte sociala konstruktioner” (a.a., s. 13). På liknande sätt menar 

Engwall (2014) att den sociala modellens ”ensidiga fokusering” på samhället inte tar hänsyn till att 

”kroppsliga erfarenheter är svåra att förklara enbart utifrån diskriminerande strukturer” (a.a., 2014, s. 
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9). Sådan kritik är vanligt förekommande i synnerhet inom den svenska forskningen, men bygger i 

grunden på en missuppfattning om vad den sociala modellen innebär. Den sociala modellen fokuserar 

på samhället och intresserar sig därför inte för individens kroppsliga upplevelser. Detta är dock inte 

detsamma som att den försöker förklara individuella kroppsliga upplevelser utifrån sociala faktorer.  

Den sociala modellen har också kritiserats för att inte ifrågasätta den medicinska modellens tolkning 

av funktionsnedsättning. Kritiker menar att den sociala modellen genom att separera funktionshindret 

från funktionsnedsättningen, och helt bortse från det senare, ger den medicinska forskningen fortsatt 

tolkningsföreträde då det gäller att bedöma vad funktionsnedsättningen betyder för den individen. 

Personer med funktionsnedsättningar nekas rätten att tolka sina egna upplevelser. Den medicinska 

vetenskapen får därmed fortsatt tolkningsföreträde i dessa frågor. (Söder, 2009, ss. 71-72). Andra 

teorier inom det sociala perspektivet betonar i stället vikten av att undersöka hur vissa fysiska och 

mentala olikheter blir till funktionsnedsättningar, och vilka funktionstillstånd som betraktas som 

problematiska (Hydén et al., 2003, s. 320).  

Den kulturella modellen/minoritetsmodellen 

Den kulturella modellen eller minoritetsmodellen, är benämningar på funktionshinderteoretiska 

modeller som har stort inflytande inom den amerikanska funktionshinderforskningen. Den kulturella 

modellen har kopplingar till feminism, queerteori och postkolonialism. Minoritetsmodellen har stort 

inflytande i USA och betraktar funktionsnedsatta som marginaliserade kulturella minoriteter, som bör 

ha samma medborgerliga och sociala rättigheter som andra grupper (Gabel, Reid, Pearson, Ruiz, & 

Hume-Dawson, 2016). Minoritetsmodellen har ett starkare fokus på kultur och identitet, jämfört med 

den brittiska som har ett materialistiskt ekonomiskt perspektiv. Den kulturella modellens synsätt 

återspeglas i synnerhet i vissa funktionshinderrörelser. Ett tydligt exempel är dövrörelsen, där man 

ofta betonar teckenspråkets kulturella betydelse och funktionsnedsättningen ses som en positiv del av 

individens identitet (Grue & Sherry, 2015, s. 37). Neurodiversitet är ett perspektiv på neuropsykiatriska 

och psykologiska variationer som bygger på ett liknande synsätt. 

Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet används för att visa hur olika kategorier och maktordningar samverkar 

och formar livsvillkoren och identiteter inom marginaliserade grupper. Begreppet har sitt ursprung i 

70-talet i USA och den kritik som svarta feminister riktade mot den dominerande feminismen, som 

anklagades för att främst bry sig om vita kvinnor. Intersektionalitet har senare kommit att användas 

för att analysera hur olika former av underordning, diskriminering och marginalisering samverkar. 

Funktionsnedsättningar har dock vanligen utelämnats från dessa analyser, som i första hand fokuserar 

på klass, kön och ”ras” (Söder, 2009, s. 74) 

Intersektionella feministiska analyser har på senare tid också använts för att undersöka hur 

funktionsnedsättning samverkar med andra grunder för marginalisering och förtryck. Det 

intersektionella perspektivet ser samhället som präglat av olika överlappande maktordningar som 

delar in människor i över- och underordnade. Det förtryck som en individ utsätts för ses inte som 

summan av olika former av underordning, utan som en konsekvens hur olika maktordningar 

samverkar. För att bekämpa förtryckande sociala strukturer räcker det inte att tackla enskilda frågor 

för sig, utan det är nödvändigt att ta sig an olika maktstrukturer samtidigt (Liasidou, 2013, s. 301). 
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3.3 En social teori om funktionshinder 
Det finns en mängd olika teoretiska synsätt inom det breda område som här betecknas som det sociala 

perspektivet på funktionshinder. Samtidigt är detta område relativt nytt jämfört med andra kritiska 

samhällsteorier, och det de teorier som finns är långt ifrån lika genomarbetade eller omfattande som 

inom andra områden som feminism. Jag ska i resten av kapitlet ändå försöka att presentera en 

grundläggande kritisk social funktionshinderteori, med bakgrund i den litteratur jag tagit del av. Rocco 

och Delgado (2011) beskriver en social funktionshinderteori med fyra grundläggande element, som 

tillsammans beskriver hur samhället upprätthåller en ojämlik fördelning av makt och resurser. Som en 

variant på den sociala modellen är den tydligt inspirerad av marxistiska tankegångar. De fyra 

elementen är:  

1. Politisk ekonomi 

2. Kultur och trosuppfattning 

3. Falskt medvetande och alienering 

4. Makt och ideologi. 

Den första punkten relaterar funktionshinder till det ekonomiska och politiska systemet. Under den 

globala kapitalismen inordnas Individer ett system där ett fåtal kontrollerar produktions- och 

tvångsmedel. Det globala ekonomiska systemet håller funktionsnedsatta i fattigdom, arbetslöshet, och 

upprätthåller en industri som tjänar på förtrycket mot personer med funktionsnedsättningar. 

Funktionsnedsatta blir utslagna, överskottsarbetskraft och klasslösa, då de saknar en plats i det 

kapitalistiska ekonomiska systemet (Rocco & Delgado, 2011). Tillgången till ekonomiska resurser och 

politiskt deltagande begränsas även av de barriärer som uppstår då samhället är utformat utan hänsyn 

till personer med funktionsnedsättningar.  

Den andra punkten handlar om hur vår kultur upprätthåller negativa och diskriminerande attityder till 

funktionsnedsättning. Kulturell ableism befäster negativa attityder om att funktionsnedsättning som 

en tragedi och ett mindre värdigt tillstånd av varande. Dessa föreställningar legitimerar underordning 

av funktionsnedsatta. Den tredje punkten, falsk medvetenhet och alienering, innebär att 

funktionsnedsatta lär sig att acceptera sin underordnade plats i samhället. Personer med 

funktionsnedsättningar lär sig ta för givet att deras utsatta situation är en naturlig och rättvis 

konsekvens av att deras inneboende dålighet. Därmed hindras individen från att se det sociala 

sammanhanget, i vilket funktionsnedsatta systematiskt underordnas (Rocco & Delgado, 2011). 

Den fjärde punkten handlar om hur den överordnade gruppen använder makt och ideologi för att 

upprätthålla status quo. De som har makten använder olika maktmedel för att bevara den. Ideologin 

är samtidigt viktig för att rättfärdiga makten eller rentav dölja den. Här tjänar utbildning en viktig roll, 

som verktyg för att upprätthålla maktstrukturer genom att lära ut eftergivenhet och samtycket till 

maktordningen (Rocco & Delgado, 2011). Ideologi som rättfärdigar systematiskt förtryck av personer 

med funktionsnedsättningar kallas för ableism. De fyra punkterna som författarna beskriver används 

här som utgångspunkt för att strukturera resten av den teoretiska diskussionen.  

3.3.1 Politisk ekonomi 

Politisk ekonomi betyder hur samhället fördelar makt och resurser. Det materialistiska perspektivet på 

funktionshinder, som återfinns inom den sociala modellen, lägger stor vikt vid materiella strukturer. 

Den sociala modellen har rötter i marxistisk teori, och det är vanligt att lyfta fram hur kapitalismen och 

produktionsförhållanden påverkar personer med funktionsnedsättningar. Kapitalismen bygger på att 
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arbetaren säljer sin arbetskraft, och den som inte har någon arbetskraft att sälja har heller ingen plats 

i kapitalismen. Den som inte kan arbeta döms inte bara till fattigdom, utan blir dessutom stigmatiserad 

och utestängd från sociala sammanhang. Individens arbetsförmåga beror både på individens egna 

förutsättningar och på hur arbetet organiseras. De sociala och ekonomiska följderna av att inte kunna 

arbeta bestäms av hur samhället är organiserat. Individens arbetsförmåga kan därför inte betraktas i 

isolering. Fattigdom och social isolering är inte en konsekvens av nedsatt arbetsförmåga, utan av hur 

samhället bestraffar nedsatt arbetsförmåga. 

När samhället utformas utan att ta hänsyn till olika sätt att fungera, leder det till att personer med 

funktionsnedsättningar exkluderas. Funktionsnedsatta hindras från att vara delaktiga i samhället på 

samma villkor som andra. Ett otillgängligt samhälle begränsar tillträde till offentliga platser och 

möjlighet att delta i det offentliga livet för funktionshindrade. Funktionsnedsatta får sämre tillgång till 

sjukvård och utbildning och andra offentliga tjänster. Otillgänglighet i utemiljöer och kollektivtrafik 

begränsar funktionsnedsattas rörlighet. Förutom att det leder till sociala problem som social isolering, 

begränsar det även möjligheten för funktionshindrade som grupp att delta i politiken. Den 

konstruerade miljön kan göra det svårt eller omöjligt för vissa att engagera sig i politiska partier, delta 

i protester och aktioner, eller delta i den formella demokratin.  

Tillgänglighet handlar inte bara om den fysiska utformningen av arkitektur, utan mer generellt om vilka 

krav som ställs på individens funktionsförmåga för att få tillgång till en plats eller utnyttja tjänster och 

produkter. När samhället utformas på ett sätt som inte tar hänsyn till att människor fungerar på olika 

sätt, blir konsekvensen att de som avviker från normen systematiskt utestängs. Den politiska och 

ekonomiska betydelsen av tillgänglighet bör inte underskattas. Bristande tillgänglighet kan utestänga 

människor från alla delar av samhället och begränsa tillgången till grundläggande resurser. 

3.3.2 Kultur och föreställningar 

Inom kulturella studier beskrivs kulturella föreställningar om funktionsnedsättningar ofta som 

präglade av en ”tragedimodell”, vilket innebär att funktionsnedsättningen framställs som en tragedi 

för såväl individ som familj. Enligt Swain och French (2000) är tragedimodellen dominerande i ”mediala 

representationer, kulturella föreställningar, forskning, policy och yrkespraktik” (a.a., s. 572). Enligt 

tragedimodellen är livet med funktionsnedsättning en pågående tragedi, inte sällan till den grad att 

det anses vara bättre att vara död än funktionsnedsatt2. Wachsler (2008) beskriver några verkliga och 

högst allvarliga konsekvenser av sådana föreställningar i USA. Det förekommer det att personer med 

synliga funktionsnedsättningar nekas akutvård av vårdpersonal som tar för givet att de inte kan vilja 

leva. För att undvika det bär en del funktionsnedsatta personer bär brickor runt halsen där de förklarar 

att de vill leva (Wachsler, 2008, s. 9). Funktionsnedsatta personer utmålas även som tärande för 

omgivningen och samhället. Lisadiou (2014) relaterar detta till den kapitalistiska ekonomins krav på 

arbetsförmåga. Den som inte kan arbeta utan är beroende av samhällets stöd, hamnar längst ner i en 

social hierarki där människor värderas efter sin förmåga att bidra till den kapitalistiska produktionen 

(a.a. s. 728). Den andra sidan av myntet är ”inspirerande berättelser” (eller ”inspirationsporr” enligt 

kritiker) om hur personer med funktionsnedsättningar ”övervinner” sin funktionsnedsättning (Hehir, 

                                                             
2 Ett aktuellt exempel på detta är hollywoodfilmen ”Me Before You” som mötts omfattande protester från 
funktionshinderorganisationer. Nätverket Not Dead Yet sammanfattar filmen så här: ”A young man becomes 
disabled, he falls in love with his ‘carer’ and they have a fantastic year together but despite her protests, he 
decides to end his life at Dignitas so she can move on and he is no longer a burden to her.” (Se länk: 
http://notdeadyetuk.org/film-premiere-protest-ndyuk) 

http://notdeadyetuk.org/film-premiere-protest-ndyuk/
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2002, s. 4). Den funktionsnedsatta kan undkomma ödet som vandrande tragedi, antingen genom att 

arbeta hårt för att närma sig idealtillståndet som icke funktionsnedsatt, eller genom att ha en 

kompenserande ”superkraft” som så att säga ”väger upp” funktionsnedsättningen (Mapley, 2015, s. 

905). 

Föreställningar om vad funktionsnedsättningar innebär 

Föreställningar om funktionsnedsättningar handlar inte bara om hur funktionsnedsättningen värderas, 

men också föreställningar om vad det rent praktiskt innebär. Om personens funktionsnedsättning 

ifrågasätts eftersom den inte följer allmänna föreställningar om vad en funktionsnedsättning är, kan 

det leda till att hen nekas vård eller hjälp som hen behöver. Ett exempel är föreställningen om statisk 

funktionsförmåga, som innebär att en person med funktionsnedsättning bör ha samma svårigheter 

hela tiden, och om personen klarar att göra något en gång så klarar hen det varje gång. När förmågan 

varierar tolkas det ofta som bevis för att personen egentligen bara låtsas vara funktionsnedsatt för att 

undvika att göra saker hen inte vill.  

En negativ attityd till att göra anpassningar för personer med funktionsnedsättningar kan också 

relateras till en vanlig men ogrundad föreställning om att funktionsnedsättningar ”förvärras” om man 

gör det lättare att vara funktionsnedsatt. Funktionsnedsatta uppmanas att inte använda hjälpmedel 

eftersom de annars riskerar att ”bli beroende” av hjälpmedlet. I stället för personer med 

funktionsnedsättningar låta utsätta sig för påfrestande och potentiellt skadliga situationer i syfte att 

”träna bort” funktionsnedsättningen. Den tragiska ironin i detta är att många svårigheter som följer 

med funktionsnedsättningar inte går att träna bort, utan tvärtom förvärras av överansträngning och 

påfrestningar (Wachsler, 2008).  

3.3.3 Internaliserad ableism 

Internaliserat förtryck innebär att människor får lära sig att ta förtryckande normer och värderingar 

som givna, självklara fakta. För den som ingår i en marginaliserad grupp innebär internalisering av 

förtryck att den förtryckande ideologin blir en del av personens självbild. Med ableism är det väldigt 

tydligt, hur detta går till. Under hela våra liv möts vi av budskap om att vara funktionsnedsatt är att 

”mindre än”. Funktionsnedsättningen är något i grunden negativt, en negativ aspekt av personen, som 

i bästa fall kan ”tolereras” men aldrig ses som något positivt (Campbell, 2009, s. 18). För personer med 

funktionsnedsättningar innebär internaliserad ableism att förakta sig själv och acceptera sin 

underordnade ställning i samhället som en naturlig följd av individuella biologiska defekter. För 

personer utan funktionsnedsättningar innebär internaliserad ableism i stället att man kan ta sin 

priviligierade situation som en naturlig konsekvens av sin inneboende överlägsenhet. Internaliserad 

ableism får särskild styrka av att funktionsnedsatta ofta har en låg medvetenhet om sig själva som en 

grupp. Jämfört med Till skillnad från andra minoritetsgrupper har funktionsnedsatta haft färre tillfällen 

att utveckla kollektiva identiteter och kulturer. (Campbell, 2009, s. 23). 

Campbell (2009) beskriver hur personer med funktionsnedsättningar hanterar internaliserad ableism 

genom en tvådelad strategi, bestående av ”emulering” och ”spridning”. Emulering innebär att 

individen accepterar den förtryckande ideologin som nedvärderar den egna gruppen, och försöker 

undkomma sin underordnade position genom att anpassa sig efter den dominerande normen. 

Individen försöker visa att hen inte är som andra i sin grupp. Spridning innebär att personer inom en 

marginaliserad grupp strävar efter att inte beblanda sig med andra som avviker för mycket från 

normen, då man anser att detta skulle bidra till ytterligare stigmatisering. Även i ett sammanhang som 
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är till för personer med funktionsnedsättningar, anses det viktigt att framhäva att grupper inte är alltför 

avvikande (Campbell, 2009; Liasidou, 2014). 

3.3.4 Makt och ideologi 

En ideologi som försvarar en maktordning som nedvärderar och underordnar personer med 

funktionsnedsättningar, kallas för ableism. Det medicinska perspektivet på funktionsnedsättningar är 

en central komponent i den ableistiska ideologin. Den medicinska vetenskapen definierar vad som ska 

betraktas som patologiskt, och det som är patologiskt ska om möjligt korrigeras på medicinsk väg. Att 

avlägsna eller korrigera har varit det moderna samhällets primära strategier för att hantera personer 

med funktionsnedsättningar. Individen ska antingen bli normal, eller hålla sig ur andras åsyn, Båda 

dessa strategier förmedlar samma budskap att den funktionsnedsatta individen representerar ”vad 

man inte ska vara” (Goodley et al., 2012, s. 17).  

Den medicinska modellens fokus på rehabilitering och normalisering bidrar till att behandlingar som 

prioriterar normalisering framför välmående. Den terapi som erbjuds den funktionshindrade individen 

syftar till att anpassa individen efter normen, och gör därför inget för att hjälpa personen att hantera 

de skador som uppkommit som en följd av att leva som funktionsnedsatt i ett ableistiskt samhälle 

(Campbell, 2009, s. 21). Detta trots att stigmatisering och diskriminering har direkta hälsokonsekvenser 

för funktionshindrade (Emerson,  et al., 2011).  

Arbetsförmåga är det vanliga slutmålet för den rehabiliterande terapin. Att fokus ofta är på just 

arbetsförmåga visar på en koppling mellan nyliberala, kapitalistiska värderingar och ableism. Den 

funktionshindrade förväntas göra allt den kan för att ”övervinna” sin funktionsnedsättning så att den 

åtminstone för en tid kan uppfylla sin plikt att arbeta på samma villkor som normalt arbetsföra 

individer. Alla kan bidra till samhället, och den som saknar arbetsförmåga behöver bara rycka upp sig. 

Individens rättigheter är vad hen kan vinna på arbetsmarknaden. Fattigdom är ett lämpligt straff för 

brottet att sakna arbetsförmåga (Goodley, Lawthom, & Runswick-Cole, 2014). 
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4 Det sociala perspektivet och högre utbildning 
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning om funktionshinder och högre utbildning, som utgår ifrån det 

sociala perspektivet på funktionshinder. Teorin tar upp sådant som fördelning av ekonomiska resurser, 

kultur och föreställningar, internaliserad ableism, samt maktutövning och ideologi. Individens 

möjligheter inom högre utbildning påverkas så klart av faktorer utanför högre utbildning. Här kommer 

jag dock att fokusera på strukturer inom högskolan. Hit kan vi räkna exempelvis tillgänglighet i lokaler 

och i undervisning, policy och regelverk på organisationsnivå, utformning av utbildning, samt sociala 

barriärer. Inflytandet av kulturella föreställningar återspeglas både i policy och regelverk på 

organisationsnivå, och i hur lärare väljer att förhålla sig till funktionsnedsatta studenter. Internaliserad 

ableism kan även leda till att studenten ”självmant” avstår från att ansöka om hjälp och stöd för att 

inte behöva associera sig med den stigmatiserade beteckningen funktionsnedsatt. För att kunna börja 

förstå konsekvenserna av de institutionaliserade maktförhållanden som råder inom högskolan är det 

viktigt att förstå hur dessa olika faktorer samverkar. 

4.1 Tillgänglighet 
Att något är tillgängligt betyder att alla kan ta del av det. Tillgänglighet kan bland annat innefatta 

tillgänglighet i fysisk miljö, information och kommunikation, men även bemötande är viktigt (Schenker, 

2007, s. 23). Tillgänglighet berör egentligen alla, men ordet får en särskilt viktig betydelse när det gäller 

möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Tillgänglighet inom utbildning innebär att hela 

utbildningssammanhanget är utformat så att studenter har möjlighet att tillgodogöra sig den oavsett 

eventuella funktionsnedsättningar. Det finns olika former av tillgänglighet. Viktiga aspekter av 

tillgänglighet innefattar fysisk tillgänglighet, tillgänglig information och kommunikation, samt 

pedagogisk tillgänglighet. Alla delar av studiesituationen måste vara tillgängliga om inte personer med 

funktionsnedsättningar ska exkluderas. Detta innebär inte bara att undervisningen i sig måste vara 

tillgänglig, utan även att andra delar av studentutbudet, som sociala mötesplatser och aktiviteter, görs 

tillgängliga för alla (Frid & Krantz, 2013, s. 14). 

Fysisk tillgänglighet betyder att den fysiska miljön är utformad för att inte utestänga någon. Den 

konstruerade miljön förutsätter vissa förmågor och ”belönar” majoriteten men ”straffar” personer 

som saknar de förmågorna (Livingston, 2000). De mest uppenbara exempel är hur avsaknad av hissar, 

ramper och dörröppnare utestänger personer med nedsatt rörelseförmåga. I dessa fall är 

utestängningen väldigt tydlig. Den funktionsnedsatta individen kan bokstavligen inte ta sig in. 

Byggnader kan dock vara otillgängliga även på andra sätt. Till exempel kan undermålig ljud- och 

ljusmiljö vara extremt påfrestande för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Madriga (2010) beskriver hur dålig ljudmiljö kan vara exkluderande för autistiska studenter i flera 

sammanhang. 

Tillgänglighet i kommunikation och information innebär att studenten inte hindras i kommunikationen 

med högskolan och att viktig information är lättillgänglig. Det handlar bland annat om hur man 

utformar hemsidor och tillhandahåller samt presenterar information. Studenter med exempelvis 

kognitiva funktionsnedsättningar eller nedsatt syn kan stöta på hinder om hemsidor och studentwebb 

inte är utformat med detta i åtanke. Om väsentlig information endast tillhandahålls i samband med 

föreläsningar drabbas studenter som har begränsad möjlighet att närvara vid sådana tillfällen.  

Pedagogisk tillgänglighet innebär att alla har möjlighet att ta del av undervisningen på samma villkor. 

Det finns potentiellt väldigt många saker som påverkar undervisningens tillgänglighet, beroende på 
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studenternas behov, vilket ämne det är osv. Tillgänglighet i undervisningen handlar både om hur 

föreläsningar och andra aktiviteter är utformade, och om att studenter har möjlighet att få tillgång till 

olika former av anpassningar vid behov, exempelvis talböcker, anpassad examination, och så vidare. 

Hur man väljer att reglera tillgången till stöd och anpassningar är en mycket viktig fråga, som jag nu 

kommer att gå närmare in på under nästa rubrik. Forskning visar att studenter med 

funktionsnedsättningar upplever just otillgänglig undervisningsmiljö som det största hindret i 

studierna (Frid & Krantz, 2013). 

En otillgänglig utbildning innebär att vissa studenter inte kan slutföra sina studier, eller att de inte kan 

tillgodogöra sig innehållet på samma villkor som andra. Priset för att klara studierna kan också bli 

högre, då studenten måste arbeta för att klara studierna trots hinder. Att hela tiden behöva lösa 

funktionshinderrelaterade problem samtidigt som man försöker klara studierna kan leda till ökad 

stress för studenter med funktionsnedsättningar. Många studenter med funktionsnedsättning 

upplever att högskolan är ovillig att göra verksamheten tillgänglig för alla. Detta orsakar inte enbart 

praktiska problem för studenten som inte får en fungerande studiegång, utan det påverkar även 

studentens självkänsla negativt då budskapet blir att personer med funktionsnedsättning varken är 

välkomna eller önskvärda inom högre utbildning (Frid & Krantz, 2013).  

4.2 Reglering av anpassningar och stöd 
Många funktionsnedsatta studenter är beroende av särskilda anpassningar för att klara studierna. Det 

finns dock en rad barriärer som gör det svårt eller omöjligt att få de anpassningar som behövs. Det är 

vanligt att tillgången till stöd och hjälp är hårt reglerad. Detta rättfärdigas utifrån vanliga ableistiska 

antaganden och fördomar. Föreställningar om att anpassning är sämre och ger orättvisa fördelar, 

rättfärdigar behovet av att kontrollera tillgången till hjälpmedel och stöd. Studenter ska endast få hjälp 

om det helt nödvändigt, och även då kan rätt till stöd nekas med hänvisning till att det skulle ha 

negativa följder för undervisningskvalitén. För att få rätt till stöd är det vanligt att studenter måste ha 

läkarintyg på funktionsnedsättningen, vilket innebär att en den funktionsnedsatta måste få sina behov 

utvärderade av läkare.  

Rocco (2011) och Hehir (2002) med flera beskriver hur strategier och teknik som är anpassat efter 

normen automatiskt anses vara överlägset, medan alternativa sätt att göra på nedvärderas. Man utgår 

ifrån att det är bättre att tala än att teckna, att gå än att använda rullstol, att läsa tryckt text än att läsa 

blindskrift och så vidare. Dessa föreställningar återspeglas inom utbildningssystemet, där alternativa 

strategier och metoder för inlärning nedvärderas (Hehir, 2002, s. 3). Funktionsnedsatta studenter 

måste ofta be om tillåtelse innan de får använda digitala hjälpmedel för att dokumentera en lektion, 

vilket innebär att möjligheten att spara information regleras och begränsas på ett sätt som inte gäller 

för studenter som använder papper och penna för att nedteckna information (Rocco, 2011). Ett annat 

problem är när studenter visserligen får tillgång till hjälpmedel, men inte får någon hjälp att lära sig 

hur de ska använda dem i en akademisk kontext (Getzel, 2008) 

Om en examination är otillgänglig inverkar det negativt på testets kvalitet, åtminstone om vi utgår ifrån 

att målet är att objektivt bedöma studentens kunskap och förståelse för ämnet. En otillgänglig 

examination missgynnar funktionsnedsatta studenter genom att testa förmågor som testet inte 

egentligen är avsett att mäta (Hehir, 2002). Det betyder att ett test bör ställa specifika krav på en viss 

förmåga, endast om testet är till för att mäta just denna förmåga. En förmåga som inte är kopplad till 

det som testet utger sig för att mäta, bör inte heller inverka på testresultatet. Om ett test är till för att 

mäta studentens läsförmåga, försvinner validitet om studenten får texten uppläst för sig. Men om 
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testet är till för att mäta matematisk förmåga, minskar validiteten om en student med läs och 

skrivsvårigheter inte får frågorna upplästa för sig (a.a., s. 20). När vissa sätt att lära privilegieras över 

andra uppstår situationer där personer som egentligen skulle behöva lära på ett annat sätt, i stället 

tvingas arbeta mycket hårdare för att hålla jämna steg med andra (Katari, 2015). 

4.2.1 Individuell behovsprövning 

Mycket av arbetet med att tillgodose funktionsnedsatta studenters behov, sker genom särskilda 

stödinsatser som beviljas enskilda studenter efter att de genomgått en omfattande behovsprövning. 

Detta stöd är alltså inte generellt tillgängligt utan endast studenter som uppfyller vissa kriterier får 

tillgång till dem. De kan således jämföras med välfärdspolitiska program som bygger på 

behovsprövning i motsats till de som bygger på generalitet. Enligt Rothstein (2006) är tanken bakom 

de behovsprövade insatserna att de skall riktas in just på de som bäst behöver dem. Nackdelen med 

en sådan modell är dock att det kräver en större byråkratisk kontrollapparat och riskerar bidra till 

stigmatisering av den grupp som behöver hjälp. 

Att studenten får rätt tillgång till rätt stöd är viktigt för att hen ska ha likvärdiga chanser att klara av 

studierna. Här spelar det väldigt stor roll vilka attityder mot funktionshindrade som råder på högskolan 

(Frid & Krantz, 2013, s. 13). Innan en funktionshindrad student alls kan förvänta sig någon form av 

anpassning måste hen ha intyg på och kartläggning av sina svårigheter. Studenten förväntas ofta delge 

känslig information om sig själv, för att ”bevisa” att hen faktiskt har de svårigheter som hen upplever. 

Det kan vara uppgifter som är väldigt privata för studenten, och som hen ogärna vill dela. Hur mycket 

hen ska berätta för lärare och annan personal, är alltid en avvägning av risker mot fördelar. Att dela 

personlig information är att göra sig själv potentiellt sårbar. Hur öppen studenten är med sin 

funktionsnedsättning avgör hur mycket stöd hen får från högskolan (Frid & Krantz, 2013).  

Funktionsnedsatta studenter har ofta en tung bevisbörda att bära. Innan studentens behov erkänns 

som legitima och relevanta av systemet, måste hen intyg från en tredje part som bekräftar att hen talar 

sanning och att funktionsnedsättningen är verklig. För att få rätt till anpassad studiegång måste 

studenten först ha fått sina svårigheter utredda och bekräftade av en läkare eller motsvarande3. Det 

är obligatoriskt för studenten att tillkännage sig själv som funktionsnedsatt. Att acceptera en 

stigmatiserad beteckning är ett första krav för att få tillgång till stöd och anpassning. Att 

funktionsnedsättningen måste utredas och dokumenteras innebär rent praktiska problem. 

Utredningar kan ta många år, så en student som inte redan har en diagnos kan ställas inför valet att 

försöka studera utan de anpassningar som hen egentligen behöver, eller skjuta upp sin utbildning till 

en avlägsen framtid. Krav på att studenter ska genomgå läkarutredningar och delge personlig 

information rättfärdigas med att de måste bevisa att de verkligen har behov av anpassningar, eftersom 

det annars vore orättvist mot medstudenter (Blockmans, 2015). 

Enligt Frid och Krantz (2013) leder informationsplikten, tillsammans med ett system som fokuserar på 

speciallösningar i stället för generell tillgänglighet, till att funktionsnedsatta studenter drabbas av 

stigmatisering och utanförskap. Att avskaffa informationsplikten och se tillgänglighet som något som 

gynnar alla, ser de som en åtgärd för att motverka stigmatisering och utanförskap. ”Genom att göra 

förbättringar i undervisningssituationen och den fysiska tillgängligheten för alla, kan personer som 

                                                             
3 I vissa sammanhang kan intyg på funktionsnedsättning även utfärdas av andra yrkeskategorier än läkare, till 
exempel specialpedagog eller logoped, även om läkarintyg som regel har högst status.  
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ogärna berättar om sin eventuella nedsättning få tillräckligt stöd utan att behöva förklara eller 

motivera detta för lärare och/eller för studiekamraterna” (a.a., s. 16). 

När studenten måste navigera genom högskolebyråkratin för att få rätt till anpassningar, ställer detta 

särskilda krav på den funktionshindrade studenten. Hen måste känna till lagar, policy och procedurer, 

och vart hen ska vända sig. Hen måste följa procedurer, skaffa intyg på sin funktionsnedsättning, och 

vara villig att delge personlig och potentiellt känslig information. Därmed innehåller systemet flera 

mekanismer för att avlägsna funktionshindret, att göra det osynligt så att lärosätet inte behöver tänka 

på det. Systemet ger flera tillfällen där funktionsnedsättningen kan avlägsnas som ett resultat av att 

studenten saknar information om sina rättigheter, att hen saknar möjlighet att bevisa att hen är 

berättigad, av ovilja att avslöja personlig information om sin funktionsnedsättning, och institutionella 

beslut om att studenten inte är berättigad till ett visst stöd (Gabel & Miskovic, 2014, s. 1149). 

Gabel och Miskovic (2014) beskriver hur högskolans policy fyller en funktion för att undanröja och 

osynliggöra funktionsnedsättning. Genom att utgå ifrån legalistiska definitioner av vem som är och inte 

är funktionsnedsatt, och anpassa policy efter kulturella föreställningar om vad funktionsnedsättning 

innebär, sätter man upp snäva gränser för vem som har rätt till stöd och anpassningar. Tidsmässiga 

begränsningar tar inte hänsyn till att funktionsnedsättningar inte är statiska, och kan innebära 

svårigheter vid vissa tidpunkter eller sammanhang men inte andra. Regelverken är anpassade efter 

vanliga föreställningar om vad en funktionsnedsättning innebär, vilket många gånger inte stämmer 

överens med vad det faktiskt innebär. Kulturella skildringar av funktionsnedsättning som en individuell 

medicinsk patologi, vilken måste utredas och diagnosticeras av en medicinsk expert, skapar hinder för 

studenter som inte har möjlighet att utreda sina svårigheter, eller som väljer att inte göra det för att 

undvika stigmatisering. Policy och regelverk samverkar på så sätt med kulturella attityder. Regelverken 

kräver att individen ska acceptera beteckningen funktionsnedsättning, vilket redan utesluter de som 

inte har möjlighet att genomföra en utredning. Samtidigt utgör negativa kulturella attityder gentemot 

funktionsnedsättning starka skäl för individen att inte vilja se sig själv som funktionsnedsatt (Gabel & 

Miskovic, 2014, s. 1150).  

Studenter med funktionsnedsättning osynliggörs även i högskolornas officiella statistik. Gabel och 

Miskovic (2014) beskriver hur detta kan se ut i USA, där ett en högskolan officiella statistik visar att en 

procent samtidigt som oberoende undersökningar visar att den verkliga siffran kan vara tio gånger så 

hög (vi har redan sett hur samma mönster förekommer i den svenska statistiken). Genom att 

osynliggöra 90 procent av de funktionsnedsatta studenterna blir det lättare att tala om dessa studenter 

som några få individer som behöver särskilda punktinsatser. När man i stället ser att funktionsnedsatta 

studenter utgör 10 procent eller mer av studentpopulationen, blir det också tydligare att bristande 

tillgänglighet för funktionsnedsatta studenter är ett strukturellt problem som kräver systematiska 

åtgärder (a.a., s. 1150) 

4.3 Makt och kontroll 
Den svenska högskolan är en offentlig institution som präglas av en hög grad av autonomi gentemot 

beslutsfattare. Högskolor och universitet är statliga myndighet under utbildningsdepartementet. 

Samtidigt har de en betydande självständighet gentemot den centrala statsmakten. Rothstein (2006) 

säger att universiteten därför snarare bör betraktas som ”delvis autonoma institutioner” som utför 

uppgifter på eget ansvar och inte kan ses som en del av staten (a.a., s. 255). De måste efterleva centralt 

fastställda kriterier, men de måste också anpassa sig till medborgarnas krav (till exempel eftersom de 

måste locka till sig studenter).  
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Som statlig myndighet har den ett särskilt ansvar för implementering av politiska beslut och verka för 

diverse mål ska uppnås. Samtidigt har högskolan stort handlingsutrymme i hur de ska göra detta. Enligt 

en modell som presenteras av Rothstein (2006) kan offentliga åtgärder betraktas utifrån två 

dimensioner. Dels huruvida insatser är reglerande eller interventionistiska, dels om de operativa 

förhållandena är statiska eller dynamiska. En stor del av högskolans arbete med att verka för 

funktionshindrades rättigheter inom högre utbildning faller inom det som enligt modellen kan klassas 

som dynamisk interventionism, vilket är den mest komplicerade typen av offentliga program (a.a., s. 

96). Detta innebär att det krävs olikartade åtgärder i olikartade fall, och att det därför inte är möjligt 

för de centrala politiska organen att formulera några detaljerade föreskrifter för hur de lokala organen 

ska hantera situationen. I stället är det den operativa personalen som möter medborgaren ges stort 

handlingsutrymme och ansvar för att bedöma vilka slags åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet. 

Följden av detta är enligt Rothstein att ”det är summan av [den operativa personalens] handlingar som 

blir det offentliga åtgärdsprogrammet” (s. 98). 

Den operativa personalen i högskolan är de lärare och andra yrkesgrupper som har inflytande över 

studentens utbildning. Ett problem med dynamisk interventionism är enligt Rothstein (2006) att det 

försvårar det demokratiska ansvarsutkrävandet, då de offentliga politiska organen har begränsad 

förmåga att styra åtgärdsprogrammens utformning. Det är mycket svårare att ändra attityder och 

beteenden hos fältpersonal, än det är att ändra nivån i barnbidraget. Styrningen blir också en enormt 

komplicerad process av att den måste gå från centrala politiker till ämbetsmän till mellanchefer till 

operativ personal innan det slutligen når fram till medborgaren (a.a., s. 101). När det gäller högskolor 

är dessa dessutom unika som svenska myndigheter, eftersom varje högskola är en egen självständig 

myndighet. Här är högskolor en unik kategori bland statliga förvaltningsmyndigheter i Sverige4. Varje 

högskola är en egen myndighet som är oberoende av andra högskolor, vilket leder till att det potentiellt 

kan råda stora olikheter mellan olika högskolor. Högskolan har stor handlingsfrihet i förhållande till 

den centrala statsmakten, samtidigt som fältpersonalen har stor handlingsfrihet i förhållande till den 

lokala ledningen. Avståndet är stort mellan de ofta ganska abstrakta målsättningar som uttrycks i lagar 

och politiska målsättningar, och den faktiska utformningen av studentens studiesituation. 

Det är viktigt att förstå att högskolan är en institution som har sina egna hierarkier och 

maktförhållanden. Alla som är involverade inom högre utbildning påverkas i sitt handlande, av den 

institutionella roll som personen råkar inneha. Relationer mellan dessa olika roller formas av den 

institutionella kontexten. Ur studentens perspektiv finns det två relationer som är av särskild 

betydelse: relationerna till andra studenter och relationen till lärare. Relationen mellan studenter är 

horisontell, som studenter är de formellt sätt likvärdiga. Ojämlikheter och hierarkier som ändå finns 

mellan studenter är återspeglingar av hur det ser ut i resten av samhället, och har inte att göra med 

deras position som studenter. I relationen mellan student och lärare är det annorlunda. Lärare och 

student är två olika positioner och relationen mellan individer i dessa positioner kommer oundvikligen 

att präglas av de olika institutionella rollerna. Relationen mellan student och lärare är ojämlik, och det 

                                                             
4 Jag tittade på SCB:s register över statliga förvaltningsmyndigheter 
(http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx). Det enda exemplet som alls kan jämföras är 
Länsstyrelser, där varje län har en egen förvaltningsmyndighet. Utan att göra någon närmare jämförelse (det 
vore alltför mycket av ett sidospår) kan vi dock konstatera att dessa myndigheter är jämnt fördelade utifrån det 
centralt fastställda direktivet att det ska finnas en sådan myndighet i varje län, och en snabb titt på 
länsstyrelsernas hemsida (http://www.lansstyrelsen.se) bekräftar också att dessa myndigheter är betydligt mer 
centraliserade (bara det att alla har samma hemsida). Därför vill jag påstå att den decentraliserade högskolan 
verkligen inte har någon motsvarighet bland andra myndigheter. 

http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/
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är inte svårt att se vem som har övertaget. Det existerar alltid en maktobalans mellan lärare och 

student (Hobson & Morrison-Saunders, 2013, s. 781). Läraren har auktoritet i egenskap av lärare, och 

detta påverkar relationen med studenten. Hur läraren hanterar att hen befinner sig i denna särskilda 

position är avgörande för studentens möjligheter i undervisningen (Chang 2005; Hazari, Cass, & 

Beattie, 2014). 

Shannon, Schoen och Tansey (2009) beskriver fem typer av social makt enligt sociologisk maktteori (se 

Tabell 2). Dessa fem maktdimensioner förekommer på olika sätt i alla sociala relationer. Olika individer 

har olika möjligheter att utöva dessa maktformer i olika sammanhang. Den referentiella makten har 

att göra med individens personliga egenskaper, och har betydelse i relation mellan personer som 

formellt sätt befinner sig i samma position. Lärarens makt i en akademisk kontext måste dock förklaras 

utifrån lärarens formella position. Läraren kan använda en kombination av betvingande makt, 

belöningsmakt, formell makt och expertmakt, gentemot studenter (a.a., s. 13).  

Tabell 2 - Former av social makt 

Typ av makt Beskrivning 

Belöningsmakt Att kunna utdela eller undanhålla belöningar 

Formell makt Makt som följer en viss formell position  

Referentiell makt (karismatisk makt) Individen har personliga egenskaper som andra värderar 

Expertmakt Att anses inneha kunskap som andra värderar 

Betvingande makt Att kunna att utdela bestraffning 

 

Läraren har direkta maktbefogenheter över studenten, medför betvingande och belönande makt. Det 

är läraren som betygsätter studentens prestationer, och bedömer om hen ska godkännas eller 

underkännas. Ur lärarens perspektiv kanske detta inte uppfattas som maktutövning utan bara som 

vanligt arbete, men lärarens val att godkänna eller underkänna har direkta och kännbara konsekvenser 

för studentens finansiella säkerhet och framtidsmöjligheter. Det kan ha mer eller mindre allvarliga 

konsekvenser beroende på den individuella studentens situation, men det är ett maktmedel som 

läraren har tillgång till. Detta betyder inte nödvändigtvis att läraren utnyttjar sin maktposition, eller 

ens vinner några som helst fördelar av den. Lärarens möjligheter att göra det begränsas också av lagar 

och regler som är till för att garantera rättssäkerhet. Inte desto mindre är det en omständighet som 

ger läraren makt över studenten, och något som både lärare och student måste förhålla sig (O'Brien, 

2010, s. 113). 

Utöver den direkta formella makten innehar läraren i regel även betydande grad av expertmakt. 

Läraren anses inneha värdefull kunskap, som är särskilt åtråvärd för de studenter läraren undervisar. 

Expertmakten bidrar till lärarens sociala makt och auktoritet. Enligt Hoffman (2014) visar forskningen 

tydligt på betydelsen av positiva interaktioner mellan lärare och student. Positiva interaktioner, där 

läraren bemöter studenten med respekt och omtanke, inverkar positivt på akademiska resultat och 

studenters självkänsla, medan negativt bemötande minskar självkänsla och studiemotivation. 

Möjligheterna till positiv akademisk interaktion formas både av den institutionella kontexten, och av 

den individuella lärarens attityder (a.a., s. 14).   

Kim (2014) visar att det finns skillnader i hur personalen på högskolor i USA interagerar med studenter 

tillhörande olika etniska grupper, och hur detta missgynnar minoriteter. Detta visar att det är viktigt 

att ta hänsyn till hur studentens och lärarens grupptillhörighet påverkar interaktionen. Chang (2005) 
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talar om det hur det ”institutionella klimatet” främjar vissa beteenden och attityder, vilket påverkar 

minoriteter i den akademiska interaktionen. Katari (2015) diskuterar hur maktdynamiken mellan lärare 

och student påverkas då lärare undervisar om sociala grupper som de själva inte tillhör, exempelvis 

lärare utan funktionsnedsättningar som undervisar i funktionshinderstudier. Enligt Shannon et al. 

(2009) är expertmakten den maktdimension som har störst betydelse för att påverka attityder, och 

lärarens interaktion med studenterna kan påverka attityder gentemot personer med 

funktionsnedsättningar i antingen positiv eller negativ riktning (a.a., s. 16). 

En annan makt som läraren har som inte är uppenbar i de flesta fall men som har väldigt stor betydelse 

för studenter med funktionsnedsättning, är makten över utformning av utbildningens innehåll. Med 

detta menar jag inte att läraren väljer vad studenterna ska läsa om eller vilka frågor som kommer på 

en tentamen. Att fatta sådana beslut är inte att utöva makt, utan att utföra en arbetsuppgift som 

innebär att planera kursinnehållet. Det blir dock ett maktmedel då läraren kan fatta beslut som har 

möjlighet att antingen utestänga eller inkludera vissa studenter. Om studenten behöver en viss 

anpassning för att tillgodogöra sig kursinnehållet, eller för att kunna genomföra en examination, och 

läraren har möjlighet att genomföra denna anpassning, är läraren i en position där hen kan välja att 

utestänga studenten. I vissa fall kan konsekvenserna bli desamma, som om läraren hade rätt att direkt 

förbjuda studenten att delta i undervisningen eller genomföra en examination. 

O’Brien (2010) beskriver maktobalansen som följer med lärarens makt att betygsätta och ”döma” 

studenten, som ett hinder för positiv interaktion mellan student och lärare (a.a., s. 113). Kontrollen 

över utformningen av undervisning och examination innebär samtidigt att läraren har makten att vidta 

åtgärder som antingen inkluderar eller utestänger, och detta har särskild betydelse för studenter med 

funktionsnedsättningar som medför behov av anpassad undervisning. 

Makten över utformning av undervisning och examination är makt som läraren har över studenten, i 

och med det institutionellt bestämda förhållandet mellan lärare och student. Läraren behöver inte 

reflektera över eller utnyttja sin maktposition för att det ska påverkar studenten. Enligt Matthews 

(2009) är det tvärtom ett problem att man sällan diskuterar eller reflekterar över hur strukturella 

maktförhållanden påverkar undervisningen (a.a., 236). För studenter med funktionsnedsättningar kan 

detta maktförhållande få en helt annan betydelse än för de flesta andra studenter. När den 

funktionsnedsatta studenten måste förhandla med läraren om sin rätt att genomföra sina studier, 

uppstår en situation då läraren har reell makt att antingen bevilja eller avslå studentens önskemål. När 

läraren har denna makt blir lärarens attityder avgörande. Negativa attityder hos lärare är enligt Beilke 

och Yssel (1999) en av de viktigaste orsakerna till att studenter med funktionsnedsättningar misslyckas 

inom högre utbildning. De menar att lärare ofta motsätter sig att anpassa undervisningen, och att det 

ofta finns en misstänksamhet mot studenter med så kallat ”osynliga” funktionsnedsättningar. De 

negativa attityder som Beilke och Yssel beskriver är så klart inte kopplade till just högskolelärare eller 

någon annan särskild yrkeskategori. Konsekvenserna av dessa attityder i högskolekontexten måste 

dock förstås i den institutionella kontexten för relationen lärare – student. 

Den institutionella kontexten formas av både institutionell policy och av lagar och regler som 

högskolorna i sin tur måste förhålla sig till. Beslut på institutionell och på politisk nivå sätter ramarna 

för lärarrollens handlingsutrymme. Lagar och regelverk sätter inte bara absoluta gränser mellan vad 

som är tillåtet och vad som är förbjudet, utan de kan även göra det lättare eller svårare att göra vissa 

saker, de kan uppmuntra vissa handlingsmönster och motverka andra. Här spelar resursfördelning in, 

både den hur mycket tid och resurser som den enskilda läraren har tillgång till i allmänhet, och om det 
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finns särskilda resurser tillgängliga just för ändamålet att anpassa undervisningen. Det kan även vara 

en fråga om huruvida personalen får utbildning och kunskap i viktiga frågor som rör 

funktionsnedsättning och tillgänglig utbildning. Enligt Matthews (2009) är det viktigt att diskutera hur 

maktstrukturer påverkar inlärning. Lärarpraktiker och undervisningsmiljön beskrivs som de viktigaste 

barriärerna för många funktionshindrade högskolestudenter. En inkluderande utbildning förutsätter 

både att undervisningen från början är utformad med varierande förutsättningar i åtanke, och att det 

institutionella klimatet är sådant att studenter känner sig trygga med att berätta om individuella behov 

(a.a., 234). 

För studenter med funktionsnedsättningar tillkommer även ett annat maktförhållande, som kanske 

inte är aktuellt för de flesta andra studenter, nämligen i förhållande till administrativ personal. På 

svenska högskolor är det särskilt samordnaren för pedagogiskt stöd som är av betydelse. Det är 

samordnaren som avgör om studenten ska berättigas stöd, och vilket stöd som i så fall ska tillåtas. 

Samordnaren kan även rekommendera anpassningar av undervisningen, även om det är upp till läraren 

att följa rekommendationerna eller inte. Även om samordnaren tekniskt sett har samma befogenheter 

mot alla studenter oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte, är det av naturliga skäl främst 

studenter med funktionsnedsättning som påverkas i praktiken. Det är de som blir tvungna att 

förhandla om sin rätt att få en tillgänglig utbildning, i ett system där utgångsläget är att de inte har den 

rätten.  

Studentens möjligheter påverkas även av faktorer som lärare och personal inte har någon kontroll 

över, såsom fysisk tillgänglighet. Och det finns en samverkan. Om vi tänker oss att vissa 

föreläsningssalar är tillgängliga för studenter med en viss funktionsnedsättning, medan andra är helt 

otillgängliga, och om läraren har möjlighet att bestämma vilken sorts föreläsningssal som kommer att 

användas, då har läraren möjlighet att antingen inkludera eller exkludera studenter med 

funktionsnedsättningen. Men om samtliga föreläsningssalar vore tillgängliga, kommer lärarens beslut 

om undervisningslokal inte längre att påverka studenten. Lärarens befogenheter är desamma, men 

skillnader i utformning av den fysiska miljön har långtgående konsekvenser för studenten. Om 

studentens enda problem var att vissa föreläsningssalar var otillgängliga, har vi gått från en situation 

då studenten måste förhandla med läraren och riskerar att utestängas, till en situation där hen inte 

alls behöver tänka på detta. Ett beslut om utformning av arkitektur som formellt sett inte har något 

att göra med lärarrollen, kan alltså ha långtgående konsekvenser för vad maktförhållandet mellan 

student och lärare i praktiken innebär. 
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5 Undersökning och textanalys 
Undersökningen består av två delar. I den andra delen undersöker jag likabehandlingsplaner från tolv 

universitet, för att se vilken syn på funktionshinder och funktionsnedsättning som framkommer i 

dessa. I den andra delen utgår jag ifrån tidigare studier som undersöker hur lärare och personals 

inställning till funktionshinder, studenter med funktionsnedsättning, samt tillgänglighet och 

anpassning. Syftet är att ge en någorlunda heltäckande bild av vilka ideologiska föreställningar som 

formar möjligheterna inom högre utbildning för personer med funktionsnedsättningar. Tabell 3 

sammanfattar skillnaderna mellan de två perspektiv på funktionshinder, som definierats i tidigare 

kapitel. I princip kan vi tänka oss att vi skulle kunna finna, att attityderna inom högskolan präglas av 

vilket som av dessa två perspektiv, eller båda två. Med utgångspunkt i teorin om att det finns en 

maktordning som rättfärdigas utifrån en dominerande ideologi (ableism) kan vi dock göra några 

förutsägelser (det korrekta ordet är ”hypotes”, fick jag senare förklarat för mig): 

(1) Det dominerande perspektivet är individcentrerat och nedvärderar funktionsnedsättning. 

(2) Det dominerande perspektivet tas för givet. 

För det första borde det individualiserade/medicinska perspektivet vara dominerande. För det andra 

borde vi inte förvänta oss att man uttryckligen tar ställning för det dominerande perspektivet eller mot 

alternativa synsätt. Detta är vad vi kan förvänta oss utifrån den sociala teorin om funktionshinder. 

Tabell 3 - Det individualiserade och det sociala perspektivet 

 Individualiserat perspektiv Socialt perspektiv 

Teoretiska modeller Medicinsk modell.  

Miljörelativ modell. 

Social modell. 

Minoritetsmodell. 

Funktionsnedsättning Individuell avvikelse, 

biomedicinsk defekt. 

Medicinsk eller social kategori. 

Funktionshinder Konsekvens av 

funktionsnedsättning och 

missanpassning mellan individ 

och miljö. 

Strukturella hinder. Socialt 

förtryck. 

Person med 

funktionsnedsättning 

Individ med nedsatt förmåga/ 

biologiskt betingade 

svårigheter.  

Medlem av marginaliserad 

social grupp. Socioekonomisk 

klass/ kulturell minoritet. 

Tillgänglighet Miljöns krav anpassas efter 

individens förmågor 

Avlägsna hinder som 

exkluderar personer med 

funktionsnedsättningar 

Anpassningar och stöd Hjälper individen genom att 

kompensera för hens 

svagheter 

Kompenserar för bristande 

tillgänglighet. Utjämnar 

skillnader mellan grupper. 

 

5.1 Likabehandlingsplaner 
I den här delen av uppsatsen undersöker jag likabehandlingsplanerna från 12 olika universitet och 

högskolor. Syftet med undersökningen är att analysera textinnehållet för att se vilka värderingar och 

attityder präglar högskolornas inställning till studenter med funktionsnedsättningar. Vi kan relatera 
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attityderna till skillnaderna mellan de två teoretiska perspektiven som beskrivs i Tabell 3. Med denna 

utgångspunkt vill jag undersöka hur likabehandlingsplanera besvarar följande frågor:  

 Missgynnas funktionshindrade studenter av institutionell diskriminering eller av sina egna 

brister och tillkortakommanden?  

 Betraktas funktionshindrade som en missgynnad samhällsgrupp eller som individer som 

behöver hjälp för att övervinna sina svårigheter?  

 Är målet med likabehandlingspolicy att identifiera och ta bort orättvisa hinder, eller att erbjuda 

extra hjälp till individer med särskilda behov?  

För att undersöka vilka förhållningssätt som uttrycks i likabehandlingsplanerna är det viktigt att titta 

både på vad som uttryckligen sägs, men också på vilka budskap och antaganden som att säga är 

underförstådda. Om en föreställning är en del av vad vi kan kalla för en dominerande ideologi, bör vi 

inte förvänta oss att man argumenterar för att detta är rätt. Tvärtom, om man ofta argumenterar för 

en viss ståndpunkt tyder det på en medvetenhet om att denna ståndpunkt inte är självklar. 

Likabehandlingsplanerna är inte långa resonerande texter (även om de innehåller vissa resonemang) 

men vad som sägs och inte sägs i dessa kan ändå vara talande.  

5.1.1 Vad är en likabehandlingsplan? 

Likabehandlingsplanen är ett styrdokument som beskriver lärosätets arbete med att främja lika 

rättigheter för alla studenter och motverka diskriminering. Enligt diskrimineringslagen (2008: 567) är 

en utbildningssamordnare skyldig att varje år upprätta en likabehandlingsplan som ska innehålla: 

(1) En översikt över de åtgärder som krävs för att främja lika rättigheter och möjligheter för 

studenter, oavsett tillhörighet/diskrimineringsgrunder 

(2) Förebygga och förhindra trakasserier 

(3) Redovisning av hur föregående års åtgärder genomförts 

De säger inte nödvändigtvis om hur situationen verkligen ser ut för studenter eller anställda på 

universitetet. Det säger dock något om hur man på högsta beslutande nivå tolkar och framställer dessa 

frågor. 

Tabell 4 listar de 12 lärosäten vars likabehandlingsplaner ingår i undersökningen. Statistiken på antalet 

studerande och anställda är för att ge en uppfattning om storleken på lärosätet ifråga. Årtalet är för 

den tidsperiod som likabehandlingsplanen gäller för. Lärosätet ska upprätta en ny plan varje år, men 

eftersom de inte måste göra detta i början av året, kan en likabehandlingsplan gälla mellan två år. 

Karolinska institutet har dock en handlingsplan som gäller för tre år. De kompletterar med årliga 

redogörelser för åtgärder för likabehandling av studenter men dessa var svåra att hitta och gav ingen 

ny relevant information. 

Tabell 4 - Lista på de lärosäten som ingår i studierna 

 Statistik (Källa: UKÄ, 2016) 

 Registrerade 

studenter 

(HT 2014) 

Totalt antal 

anställda 

(2014) 

Tidsperiod för 

handlingsplanen. 

Göteborgs universitet 29 402 5 192 2015 - 2016 

Linköpings universitet 19 895 3 432 2016 
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Högskolan Kristianstad 7 512 489 2014 - 2015 

Karolinska institutet  7 300 4 791 2013 - 2015 

Linnéuniversitetet 18 143 1 704 2015 - 2016 

Kungliga tekniska 

högskolan 

15 002 3 875 2015 

Malmö högskola  15 051 1 487 2014 - 2015 

Sveriges 

lantbruksuniversitet  

4 569 3 015 2016 

Stockholms universitet 35 692 4 578 2015 

Örebro universitet  10 408 1 048 2014 – 2015 

Lunds universitet  30 599 7 166 2015 

Umeå universitet  20 367 3 897 2014 - 2015 

 

Trots att det enligt lagen är obligatoriskt att upprätta en likabehandlingsplan varje år, är det inte alla 

universitet som gör detta. Några lärosäten har inte heller fullständiga likabehandlingsplaner. I dessa 

fall har jag för säkerhets skull kontaktat lärosätet och frågat efter deras likabehandlingsplan, för att 

försäkra mig om att det inte bara är jag som missat rätt version. Jag har gjort mitt bästa för att hitta 

den mest aktuella och kompletta likabehandlingsplanen för varje lärosäte. Att de är från olika år är 

dock inget problem i sig, eftersom det inte finns någon anledning att tro att innehållet förändrats 

radikalt mellan åren. Om inställningen till funktionshinder var helt annorlunda nu jämfört med förra 

året vore den här undersökningen ändå meningslös. 

5.1.2 Hur lärosätet ser på funktionsnedsättning/funktionshinder 

Något som kan säga en del om perspektivet på funktionshinder, är hur man väljer att definiera och 

använda sig av termerna ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder”. En viktig fråga är om man 

skiljer på funktionshinder och funktionsnedsättning som begrepp. Både den miljörelativa och den 

sociala modellen är överens om att det är viktigt att skilja på funktionshinder och funktionsnedsättning 

som begrepp, även om de har olika uppfattningar om vad funktionshinder innebär. Även social-

styrelsen rekommenderar numera att begreppen ska hållas isär. Trots detta är det fortfarande vanligt 

att begreppen används synonymt, i enlighet med den medicinska modellen. Detta visar sig även gälla 

i de flesta likabehandlingsplaner. Om begreppet ”funktionshinder” används är det i de flesta fall som 

synonym till funktionsnedsättning. 

Val av terminologi har kopplingar till teoretiska modeller. Det är av intresse att se om och i vilken 

utsträckning likabehandlingsplanen diskuterar funktionshinder i en social/politisk kontext. Det finns nu 

en stor skillnad mellan handlingsplanerna, i hur man över huvud taget har en politisk analys av olika 

problem. En del handlingsplaner innehåller diskussioner och problembeskrivningar kring de olika 

diskrimineringsgrunderna. Det förekommer analyser där diskrimineringsgrunden sätts i en viss 

samhällskontext. Här råder en stor skillnad mellan olika lärosäten. Endast vissa väljer att relatera 

handlingsplanen till bredare sociala sammanhang på detta sätt. När det gäller diskrimineringsgrunden 

funktionshinder är det väldigt sällan som man nämner kritiska sociala/politiska teorier (sådant är 

vanligare när man talar om andra diskrimineringsgrunder). Vanligare är att den politiska kopplingen är, 

att likabehandling av funktionshindrade relateras till nationella politiska mål. Hur man förhåller sig till 

den politiska kontexten har här delats in i tre kategorier. 
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Till den första kategorin hör de likabehandlingsplaner där man inte alls relaterar funktionshinder till 

någon politisk kontext. I den andra kategorin hör de likabehandlingsplaner där man hänvisar till 

nationella politiska mål. I den tredje kategorin hör de som på något sätt kopplar funktionshinder till 

kritiska sociala perspektiv. Ribban för den tredje kategorin har satts väldigt lågt. Det räcker att på något 

sätt erkänna möjligheten att det finns kritiska sociala perspektiv som kan vara relevanta för att förstå 

funktionsnedsattas situation. Även utifrån en väldigt generös tolkning är det svårt att hitta exempel på 

att likabehandlingsplanerna tar med dessa perspektiv.  

Hur funktionshinder och funktionsnedsättning definieras 

Myndigheter som Socialstyrelsen och DO rekommenderar definitioner av funktionsnedsättning och 

funktionshinder utifrån en miljörelativ modell. Lärosätena måste dock inte göra så, utan kan även välja 

att problematisera de vanliga definitionerna och lyfta fram alternativ. De kan också välja att använda 

en strikt medicinsk modell. Undersökningen av definitioner talar för att lärosätena utgår helt eller 

delvis från den medicinska modellen, och nästan inte alls talar om det sociala perspektivet. Tabell 5 

visar att begreppet funktionshinder inte förekommer i alla likabehandlingsplaner, men i de åtta fall då 

begreppet förekommer används det i sju av dessa som synonym till funktionshinder.  

Tabell 5 - Definitioner och politiskt perspektiv 

 Funktionsnedsättning Funktionshinder Politisk kontext 

GU Individuell egenskap Förekommer inte Ingen 

LiU Individuell egenskap Miljörelativ definition men även 

synonym. 

Nämner existensen av 

kritiska perspektiv men 

använder inte dessa. 

HKR Individuell egenskap Synonym Inget 

KI Individuell egenskap Synonym Inget 

LNU Individuell egenskap Miljörelativ definitioner Nationell politik 

KTH Individuell egenskap Synonym Inget 

MaH Individuell egenskap Förekommer inte Nationell politik 

SLU Individuell egenskap Synonym Inget 

SU Individuell egenskap Förekommer inte Nationell politik 

ÖrU Förekommer inte Synonym Nationell politik 

LU Individuell egenskap Förekommer inte. Nämner begreppet 

”ableism” men använder 

det inte. 

UmU Individuell egenskap Lärosätet förklarar att man 

väljer att inte använda 

begreppet men använder det 

ändå som synonym. 

Normkritik, 

intersektionalitet, socialt 

perspektiv. 

Samtliga lärosäten utom ett använder funktionsnedsättning enligt den allmänt vedertagna 

definitionen som en nedsatt förmåga hos individen. Undantaget är Örebro universitet som inte 

använder begreppet alls. De använder endast begreppet funktionshinder, men använder det då som 

beteckning på individuella egenskaper. I de fall då handlingsplanerna uttryckligen definierar termerna, 

utgår de ifrån officiella definitioner (myndigheter eller lagtexter), men man är i regel inte tydlig med 

var definitionerna kommer ifrån. Detta ger ett intryck av att definitionerna är objektiva sanningar, 

snarare än definitioner som förespråkas av en viss myndighet eller används i en viss lagtext. Till 
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exempel definierar Linköpings universitet funktionsnedsättning som ”någon form av nedsättning av en 

persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga” som kan ”kan bero på skador eller 

sjukdomar som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå” (LiU, 2015, s. 21). 

Definitionen är hämtad från DO som i sin tur utgår ifrån diskrimineringslagen, men i och med att 

universitetet inte anger varifrån denna definition kommer eller varför de anger just den och ingen 

annan definition, blir det som att de själva tar ställning för just denna definition.  

Linnéuniversitetet visar hur det som låter som ett neutralt konstaterande i själva verket kan vara ett 

ställningstagande, de då förklarar att en funktionsnedsättning är ”något som en person har, inte något 

som en person är” (Lnu, 2015, s. 14). Detta är ett kontroversiellt ställningstagande men framställs som 

ett enkelt konstaterande. De tar ställning för synsättet att det är viktigt att ”skilja på personen och 

funktionsnedsättning”, och mot det alternativa perspektivet att funktionsnedsättningen kan vara en 

positiv del av individens identitet. Enligt teorier om internaliserad ableism är detta synsätt potentiellt 

skadligt då det uppmanar funktionsnedsatta individer att distansera sig från en del av sig själv. 

Trots att likabehandlingsplanerna i legalistisk anda utgår ifrån myndigheters definitioner av 

funktionsnedsättning, är det förvånansvärt få som följer samma myndigheters riktlinjer, när det gäller 

att särhålla begreppen ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder”. Endast två av 

likabehandlingsplanerna utgår ifrån miljörelativa definitioner av funktionsnedsättning och 

funktionshinder. Av dessa är det endast ett lärosäte som konsekvent undviker att sammanblanda 

begreppen, medan det andra ändå sammanblandar begreppen vid ett tillfälle. I den 

likabehandlingsplan där begreppet funktionshinder används utan att sammanblandas med 

funktionsnedsättning, förekommer ordet ”funktionshinder” endast då ordet definieras. Ytterligare ett 

universitet (Umeå) hävdar att de gör någon sorts åtskillnad. Det är dock oklart vilken, och i resten av 

texten sammanblandas begreppen ändå. 

Linköping definierar funktionshinder som ”den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen”, men använder ändå begreppen som synonymer till exempel 

genom att tala. Man förklarar också att ”lagens skydd omfattar även dem som har mindre omfattande 

nedsättningar/hinder.” Linköping använder därmed en miljörelativ definition, men använder ändå 

termerna som utbytbara. Lund använder inte termen funktionshinder alls. Däremot växlar de mellan 

att använda andra ”synonymer” till funktionsnedsättning. När de räknar upp lagens 

diskrimineringsgrunder använder de ”funktionsförmåga”, ”funktion” och ”funktionalitet” som 

synonymer till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Detta kan möjligen tolkas som att man 

vill undvika det negativt laddade begreppet ”nedsättning”, men eftersom det ordet också används 

många gånger är det svårt att förstå syftet med dessa olika alternativa beteckningar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att likabehandlingsplanernas definitioner och bruk av 

begreppen speglar ett individualiserat perspektiv på funktionsnedsättning. Definitionerna motiveras 

inte utan tas för givna, och det är sannolikt att man ser det som återgivande av fakta snarare än ett 

ställningstagande för en vis teoretisk/ideologisk position framför andra. Det är dock intressant att en 

majoritet av handlingsplanerna använder funktionshinder som synonym till funktionsnedsättning, 

trots att detta går emot vedertagna definitioner som används av auktoriteter som socialstyrelsen och 

DO. Att använda begreppen som utbytbara är i linje med den medicinska modellen. Allt som allt kan vi 

se drag av såväl den medicinska modellen som den miljörelativa, men inte mycket som går utanför 

individualiserade definitioner. 
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Syn på funktionshinder och politik 

Nästa fråga är hur och på vilket sätt som handlingsplanerna behandlar funktionshindrades rättigheter 

som en fråga som rör samhälle och politik, snarare än enbart problem hos individen. I någon mening 

måste alla likabehandlingsplanerna betrakta funktionshinder som en samhällsfråga. De utgår ifrån 

diskrimineringslagen och måste erkänna personer med funktionsnedsättningar som en grupp utsätts 

för diskriminering, och att lärosätet har ett ansvar att förebygga sådan diskriminering. Det intressanta 

är då om likabehandlingsplanerna säger något om detta utöver att funktionsnedsättning är en 

diskrimineringsgrund enligt lagen, till exempel genom att relatera situationen för funktionsnedsatta 

som grupp till bredare samhällsfrågor eller teorier om social rättvisa. 

Upplägget på likabehandlingsplanerna varierar och en del har ingen tydlig politisk analys av några 

frågor alls, men det finns också flera som innehåller någon form av samhällsanalys i diskussionerna 

kring de olika diskrimineringsgrunderna. Det är dock väldigt svårt att hitta några sådana diskussioner 

som har koppling till funktionshinder. En del likabehandlingsplaner har en uttalad ambition om att 

anlägga ett kritiskt samhällsperspektiv på olika frågor. Detta visar sig i att man i flera fall talar om vikten 

av att ha med perspektiv som ”intersektionalitet” eller ”normkritik” för att förstå hur olika grupper 

diskrimineras. Dessa perspektiv förekommer oftast när man talar om andra grupper än just 

funktionsnedsatta. 

Tabell 5 visar att det i fem av likabehandlingsplanerna inte förekommer någon diskussion om 

funktionshinder som kan kopplas till bredare politiska eller samhälleliga frågor. Fyra av 

likabehandlingsplanerna hänvisar till nationella politiska mål. I dessa fall talar man om 

funktionshindrades rättigheter som något som förutsätter politiska lösningar och förändringar av 

samhället, men målsättningen relateras till beslutsfattares politiska ambitioner snarare än teorier om 

jämlikhet och rättvisa.  Det förekommer endast tre fall där funktionshinder på något sätt relateras till 

kritiska sociala teorier. Lund nämner begreppet ableism och definierar detta som ”nedsättande 

attityder och strukturer riktade mot personer med funktionsnedsättning” (LU, 2015, s. 8). Detta är det 

enda omnämnandet av begreppet ableism i de undersökta dokumenten. I resten av likabehandlings-

planen förekommer det dock inte några referenser till detta begrepp. Linköping erkänner existensen 

av kritiska teorier om funktionshinder i beskrivningen av en planerad åtgärd, som går ut på att 

universitetet ska arrangera en konferens om kritiska perspektiv på funktionshinder, med målet att 

”sprida kunskap om den gren inom forskning om funktionsnedsättning/-hinder som avser att 

ifrågasätta normaliteten istället för att fokusera på nedsättningar och hinder” (LiU, 2016, s. 12). Något 

sådant perspektiv återspeglas dock inte i resten av texten. Det individualiserade perspektivet som i 

övrigt präglar diskussionen om funktionshinder står i kontrast till hur man talar om andra 

diskrimineringsgrunder som kön, etnicitet och HBTQ, där man har ett mer socialt perspektiv och talar 

mer i termer av samhällsstrukturer än om individuell problematik. 

Endast en av likabehandlingsplanerna innehåller en diskussion om funktionshinder, där man anknyter 

till kritiska samhällsteorier. Detta är Umeå universitet, som där man i avsnittet om funktionshinder där 

man sätter universitets arbete med likabehandling av funktionsnedsatta i en samhällskontext, och talar 

om universitetets ansvar att arbeta mot strukturell diskriminering. Denna typ av resonemang är 

vanligare när det kommer till andra diskrimineringsgrunder, men Umeås likabehandlingsplan är den 

enda där en sådan diskussion förs kring diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. 
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5.1.3 Syn på tillgänglighet 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en mycket viktig fråga och sedan 1:a januari 

räknas det också som diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567). Denna lagändring är en 

viktig markering om att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en rättighet. 

Tillgänglighet kan förstås på olika sätt beroende på vilken funktionshinderteori vi utgår ifrån. Utifrån 

den sociala modellen är bristande tillgänglighet en form av strukturell diskriminering. Ur detta 

perspektiv framstår underlåtenhet att arbeta för ökad tillgänglighet som en aktiv handling som skadar 

vissa grupper. Den miljörelativa modellen ser inte några intressekonflikter mellan grupper, utan ett 

praktiskt problem om hur man kan överbygga skillnader mellan individuella och miljömässiga brister.  

Bristande tillgänglighet kan ses antingen som en aktiv förtryckande handling, eller som passiv 

underlåtelse att hjälpa människor. Samma situation kan värderas på helt olika sätt, och beroende på 

hur vi värderar situationen når vi olika slutsatser om vilka skyldigheter inblandade parter har. Om 

bristande tillgänglighet är diskriminering och förtryck blir skyldigheten att åtgärda problemen mycket 

större, än om bristande tillgänglighet är en olycklig omständighet som bara råkar föreligga. 

Resultatet av undersökningen av hur likabehandlingsplanerna förhåller sig till tillgänglighet har delats 

in under tre rubriker. Den första är hur man ser på ”bristande tillgänglighet” och hur man förhåller sig 

till diskrimineringslagen. Den andra punkten är relaterad och handlar om hur lärosätets egna 

skyldigheter framställs. Här visar det sig att man ofta gör en poäng av att framhålla gränserna för 

organisationens skyldighet att arbeta med tillgänglighet, vilket står i kontrast mot formuleringar om 

”nolltolerans” mot diskriminering. Under den tredje rubriken beskrivs hur man ser på det 

tillgänglighetsarbete som går under beteckningen ”särskilt pedagogiskt stöd”.  

Bristande tillgänglighet som diskriminering? 

Sedan 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet diskriminering enligt diskrimineringslagen. Eftersom 

likabehandlingsplanen av naturliga skäl utgår ifrån lagen, vore det kanske rimligt att vänta att bristande 

tillgänglighet ska beskrivas som diskriminering i likabehandlingsplanerna, men det är inte alla som gör 

så. Några av likabehandlingsplanerna utelämnar bristande tillgänglighet som diskriminering, på ett sätt 

som tyder på att de kanske inte är medvetna om lagändringen 2015. 

Det legalistiska perspektivet som kunde urskiljas i hur flera lärosäten använder officiella definitioner 

som sina egna, återspeglas också i hur de förhåller sig till bristande tillgänglighet som diskriminering. 

Malmö uppger att bristande tillgänglighet ”är diskriminering” från och med 2015. De säger inte att det 

från och med 2015 är diskriminering enligt diskrimineringslagen, utan bara att det är diskriminering. 

Därmed tycks de inte uppfatta någon principiell skillnad på diskriminering, och vad lagen säger är 

diskriminering. Bristande tillgänglighet är diskriminering från och med 2015, och dessförinnan var det 

inte diskriminering. Utan diskrimineringslag, ingen diskriminering. 

Andra likabehandlingsplaner använder dock en lite annan variant av det legalistiska synsättet. De 

konstaterar nämligen endast att bristande tillgänglighet numera är diskriminering enligt lagen, men 

utan att själva ta ställning. Detta är lite motsatsen till hur vi förut såg att man förhåller sig till 

definitioner av funktionsnedsättning. När det gäller bristande tillgänglighet som diskriminering är det 

flera lärosäten som inte gör den officiella definitionen av diskriminering till sin egen. Men oavsett om 

man beskriver det som att bristande tillgänglighet numera är diskriminering, eller att det numera 

skrivits in i lagen, är det i grunden ett likartat legalistiskt synsätt. Det viktiga är vad lagen säger, och 

andra aspekter diskuteras inte. LiU återger beskriver att bristande tillgänglighet är en situation då en 
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person med funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte ”vidtar skäliga 

tillgänglighetsåtgärder” för att hjälpa individen. Denna definition har man hämtat från 

diskrimineringslagen. De förhållandevis milda kraven är i linje med en miljörelativ modell. Att en 

verksamhet är otillgänglig är inte diskriminering i sig. Otillgängligheten i sig ses snarare som normal-

tillståndet, en situation som endast råkar föreligga. Verksamheten har dock skyldighet att ”vidta skäliga 

tillgänglighetsåtgärder” för att försätta den funktionsnedsatta individen i ”jämförbar situation” med 

personer utan funktionsnedsättning. Det är inte möjligt att utifrån lagens definitioner se bristande 

tillgänglighet som ett resultat av aktiva handlingar som diskriminerar. 

Likabehandlingsplanen för Umeå universitet är den enda av de som undersökts, där man för ett 

resonemang kring att det finns något problematiskt i hur verksamheten utformas från början. Här 

framställs tillgänglighet som en fråga om hur man planerar verksamheten från början. Bristande 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kan förklaras som ett resultat av normer och 

fördomar.  

Trots att lagen säger att bristande tillgänglighet är diskriminering, är det flera likabehandlingsplaner 

som inte alls tar upp detta även om de diskuterar andra former av diskriminering. Diskrimineringslagen 

anger sex olika former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande 

tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera. Sju av lika-

behandlingsplanerna har något sorts avsnitt där de går igenom och förklarar vad dessa olika former av 

diskriminering innebär. Endast tre av dessa listar samtliga sex diskrimineringsformer, och återger vad 

lagen säger om dessa. Av de fyra som återstår är det två som utelämnar bristande tillgänglighet och 

instruktion att diskriminera, och två stycken (Lund och Umeå) som enbart utelämnar bristande 

tillgänglighet. I dessa två utelämnas bristande tillgänglighet på olika sätt. UmU säger att det finns fem 

former av diskriminering enligt lagen medan LU börjar med att säga att det finns sex former av 

diskriminering, men sedan endast förklarar fem av dessa. Bristande tillgänglighet är en form av 

diskriminering enligt lagen men behandlas inte riktigt på samma sätt som de andra. 

Ofta beskrivs lärosätets skyldighet att bedriva tillgänglighetsarbetet inte så mycket som en skyldighet 

att inte diskriminera, utan mer som kostsamt extraarbete som man är tvungna att utföra. Situationen 

beskrivs vid flera tillfällen som att det är de enskilda studenternas funktionsnedsättningar som ställer 

till problem som lärosätet blir tvungna att lösa. Även när det är lärosätet som måste förbättra 

tillgängligheten, verkar man se studentens funktionsnedsättning som orsaken till problemen. 

Göteborg hänvisar till en undersökning enligt vilken en av fyra studenter på universitetet ”uppger att 

deras funktionsnedsättning påverkar utbildningen negativt i hög eller mycket hög grad” vilket ”ställer 

extra krav” på universitetet (GU, 2015, s. 7). Formuleringen att funktionsnedsättningen ”påverkar 

utbildningen negativt” lägger problemet hos individens funktionsnedsättning. Det framstår som 

naturligt att beskriva studentens funktionsnedsättning som något som aktivt orsakar skada för 

utbildningen. Och detta ”ställer extra krav” på tillgänglighet i utbildningen. Det är studentens 

funktionsnedsättning som står i fokus, och som både skapar problem och ställer extra krav på 

universitetet. Det är inte en otillgänglig utbildning som skapar problem och ställer extra krav på 

studenter med funktionsnedsättning. 

Universitetets syn på sina egna skyldigheter 

Att bristande tillgänglighet inte ses som diskriminering på samma sätt som andra former av 

diskriminering, visar sig också i hur många av likabehandlingsplanerna innehåller formuleringar där 

man tydligt sätter gränser för universitetets skyldigheter att motverka bristande tillgänglighet. Det är 
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vanligt att säga att man har ”nolltolerans” mot diskriminering (fem av likabehandlingsplanerna 

använder just detta uttryck), men nolltolerans tycks inte gälla bristande tillgänglighet. Ett mönster som 

framträder tydligt i de likabehandlingsplaner som erkänner bristande tillgänglighet som en form av 

diskriminering enligt lag, är att man alltid är att man omedelbart förklarar vart gränsen går för 

universitetets skyldighet.  

Malmö är ett tydligt exempel på detta, då de först återger de vad bristande tillgänglighet enligt lagen 

är för att därefter tydligt sätter gränserna för högskolans skyldigheter enligt lagen. Åtgärderna ska vara 

skäliga, det är viktigt att beakta omständigheterna osv. Bristande tillgänglighet är den enda formen av 

diskriminering som är förhandlingsbar. När andra former av diskriminering diskuteras är det aldrig tal 

om att åtgärderna ska vara ”skäliga utifrån ekonomiska och praktiska omständigheter”, att 

”varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan högskolan och den enskilde 

tas i beaktande” eller att ”andra omständigheter av betydelse kan också tas hänsyn till” (MaH, 2014, 

s. 3). Dessa formuleringar är hämtade ur diskrimineringslagen, men högskolan är inte tydlig med var 

de är hämtade ifrån och läsaren får intrycket att det är deras egen policy. 

En annan likabehandlingsplan (Linnéuniversitetet) innehåller en lista där samtliga sex 

diskrimineringsformer enligt lagen definieras. En intressant detalj är dock att just ”bristande 

tillgänglighet” återges lagtexten ordagrant och oförkortat. De andra diskrimineringsformerna 

behandlas inte på detta sätt (utom ”sexuella trakasserier” som dock definieras väldigt kort i lagen). De 

övriga formerna av diskriminering definieras på ett sätt som återger lagens andemening men är inte 

direkta citat från lagtexten. De andra diskrimineringsformerna definieras på ett sätt att texten kortas 

ner och blir mer lättillgänglig, samtidigt som innebörden inte försvinner. En konsekvens av att man tar 

med hela lagtexten just när ”bristande tillgänglighet” definieras, är att man här också får med alla 

undantag som lagen medger, att åtgärder måste vara ”skäliga” etc. Lagtexten innehåller även liknande 

undantag för andra former av diskriminering, men dessa citeras inte. Linnéuniversitet definierar 

”indirekt diskriminering” som ”en till synes neutral bestämmelse som missgynnar vissa individer eller 

grupper i samband med diskrimineringsgrunderna” vilket korrekt återger lagens andemening. Man 

utelämnar däremot att lagen medger undantag om ”bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har 

ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet” 

(Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, 4 §).  

Lagen medger alltså undantag för fler former av diskriminering än endast bristande tillgänglighet. 

Linnéuniversitetet väljer dock att noggrant lista lagens alla undantag när det gäller just bristande 

tillgänglighet, men helt utelämna de undantag som gäller för till exempel indirekt diskriminering. 

Diskrimineringslagen medger även andra undantag för andra diskrimineringsformer, till exempel att 

en utbildningsanordnare är skyldig att vidta åtgärder som ”skäligen kan krävas” för att förhindra 

trakasserier. Trots detta anger man att det på universitetet råder ”nolltolerans” på det området, och 

gör därmed ett principiellt ställningstagande genom att gå längre än vad lagen kräver. 

Förhållningssättet gentemot lagen varierar beroende på vilken diskrimineringsform det gäller. 

Mer generellt är det ett återkommande tema i likabehandlingsplanerna, att man ofta poängterar att 

det finns gränser för vad lärosätet kan eller måste göra i arbetet med tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. Stockholm uppger till exempel att institutioner ska ”så långt det är möjligt, se 

till att tillgängligheten är sådan att ingen behöver uppleva hinder i institutionens lokaler, verksamhet 

eller då de vill ta del av information”. Frasen ”så långt det är möjligt” påminner oss om att det finns 

begränsningar. Om vi tolkar orden bokstavligt är det en hög ambition, ”så långt det är möjligt” är trots 
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allt den yttersta gränsen för vad vi kan åstadkomma. Men syftet med orden är inte att uttrycka en 

gränslös ambition, utan tvärtom att påminna oss om att det finns saker som inte är möjligt. Om orden 

inte hade funnits där hade vi endast sett att institutionerna ska se till att ”ingen behöver uppleva 

hinder”. Att lägga till ”så långt det är möjligt” är att säga att en del ändå kommer att uppleva hinder 

och att det inte är något att göra åt. 

Det är talande att ”så långt det är möjligt” eller liknande fraser, inte brukar användas för att beskriva 

arbetet mot andra former av diskriminering. Man talar inte om att motarbeta andra former av 

diskriminering ”så långt det är möjligt”, eller att ingen ska känna sig kränkt ”så långt det är möjligt”, 

även om detta är precis lika rimligt i sak. Frasen ”så långt det är möjligt” skulle kunna tilläggas vid varje 

ambition och målsättning, och vara sakligt korrekt, men sådana formuleringar förekommer 

uteslutande i diskussioner om tillgänglighet. 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) berättar om arbetet med att ”undervisning och 

examinationsformer anpassas för att öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning med 

bibehållen kvalitet och med utgångspunkt i kursmålen” (SLU, 2016, s. 2). Formuleringen ”med 

bibehållen kvalitet” antyder att det finns en potentiell motsättning mellan tillgänglighet och kvalitet, 

och att tillgänglighetsarbetet kan gå ut över undervisningskvalitet. Tillgänglighet i undervisningen 

värderas som något potentiellt skadligt som måste hanteras med försiktighet. Tillgänglighet uppfattas 

däremot inte som något som innebär förhöjd kvalitet. Om tillgänglighet kunde innebära högre kvalitet 

vore det absurt att ha ”bibehållen kvalitet” som målsättning, de det skulle innebära att man har för 

avsikt att sabotera utbildningen för att undvika en höjning av kvalitén. 

Beskrivningar av pedagogiskt stöd 

De som kallas för ”särskilt pedagogiskt stöd” är sådana åtgärder som förbättrar tillgängligheten i 

utbildningen, som individen själv måste ansöka om innan de vidtas. Det är viktigt att komma ihåg att 

det som kallas för pedagogiskt stöd inte enbart omfattar åtgärder som endast berör individen. Det som 

avgör om något är pedagogiskt stöd är att en enskild individ måste ansöka om det. Åtgärderna i sig kan 

dock påverka en hel grupp, till exempel om åtgärden är att flytta undervisningen till lokaler som är 

tillgängliga för studenten. Det pedagogiska stödet kan delas in i tre kategorier: 

 Åtgärder för stöd och hjälp till individen. 

 Förbättring av den allmänna tillgängligheten i en enskild situation. 

 Individuella undantag från regler som gör utbildningen otillgänglig. 

I den första kategorin finns åtgärder som anteckningshjälp, mentor, inspelar litteratur osv, som endast 

påverkar individen. I den andra kategorin faller sådana åtgärder som påverkar alla studenter i en grupp, 

till exempel vilka lokaler som används eller anpassningar av undervisningen (till exempel om läraren 

använder mikrofon, eller har större typsnitt i powerpointpresentationer). Den tredje stödformen 

innefattar ”stöd” som endast innebär att den enskilda studenten beviljas undantag från olika regler 

som gör undervisningen otillgänglig, till exempel förbud mot användning av vissa hjälpmedel. Syftet 

med pedagogiskt stöd och vilka skyldigheter lärosätet har att tillhandahålla detta kan betraktas på olika 

sätt beroende på hur man ser på lärosätets skyldighet att göra utbildningen tillgänglig i allmänhet. Det 

pedagogiska stödet kan ses antingen som extra stöd till individen för att kompensera för 

funktionsnedsättningen, eller som insatser för att kompensera för strukturella problem med 

otillgänglighet i undervisningen. 
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I likabehandlingsplanerna beskrivs det pedagogiska stödet nästan uteslutande i termer av 

”erbjudande”. Ord som ”erbjudande” och ”erbjuda” används ofta. Själva ordet är visserligen inte 

anmärkningsvärt i sig (det skulle kunna vara förenligt med många olika budskap), men det säger mycket 

om den genomgripande tonen i likabehandlingsplanerna, där det pedagogiska stödet framställs som 

något ”extra” som lärosätet erbjuder studenter med funktionsnedsättning. Ett annat ord vanligt 

förekommande ord, som också är intressant i sitt sammanhang, är ”berättigande”. Till exempel 

beskriver Linköping att en åtgärd är att man ska ”erbjuda pedagogiskt stöd till studenter med 

funktionsnedsättning” med målet är att ”alla studenter med funktionsnedsättning ska få det 

pedagogiska stöd de är berättigade till” (LiU, 2015, s. 11). 

Det är en målformulering som säger en del om attityden till att tillgängliggöra utbildningen för 

funktionshindrade. En tänkbar alternativ målsättning vore att alla studenter med funktionsnedsättning 

ska få det pedagogiska stöd de behöver. Att i stället tala om vad studenter är ”berättigade till” flyttar 

fokus från studentens behov till de kriterier som ligger till grund för bedömningen av vilka studenter 

som är berättigade och inte. I högskolekontexten betyder detta dels att studenten ska ha intyg på att 

hen bedöms ha vissa behov enligt en professionell utredning, dels att samordnaren ska bedöma att 

detta ger studenten rätt till en viss typ av pedagogiskt stöd. Målet att studenter ska få ”vad de är 

berättigade till” är även ett mål om att studenter inte ska få stöd om de inte uppfyller villkoren. 

Syftet med det pedagogiska stödet beskrivs oftast som att hjälpa individen och överbygga de 

svårigheter som funktionsnedsättningen skapar. Karolinska institutet förklarar att det finns möjlighet 

för studenter ”med någon form av dokumenterad varaktig funktionsnedsättning” att ”få pedagogiskt 

stöd i studierna för att överbrygga funktionshinder i studiesituationen och för att kunna studera på så 

lika villkor som möjligt.” Högskolan Kristianstad uppger att man arbetar med "stöd och hjälp till 

personer med funktionsnedsättning” med avsikt att ”så långt möjligt ge det stöd och erbjuda de 

anpassningsåtgärder och kompensatoriska hjälpmedel som är nödvändiga för att den enskilde ska ha 

möjlighet att utbilda sig och arbeta på lika villkor jämfört med andra” (HKr, 2014, s. 9). 

Ingen av likabehandlingsplanerna ger uttryck för något annat perspektiv på det pedagogiska stödet i 

allmänhet. Det är dock inte alla som säger något om pedagogiskt stöd i allmänhet, utan i vissa fall finns 

det endast diskussioner som rör enskilda åtgärder som kan ses som exempel på ”pedagogiskt stöd”. 

Enskilda åtgärder kan i vissa fall motiveras utifrån andra grunder än enbart som stöd till individen. 

Exempel på detta är hur KTH motiverar åtgärder för att öka användning av alternativa 

examinationsformer, genom att beskriva hur detta är nödvändigt för att säkerställa rättssäkerhet och 

främja mångfald.  

Av de undersökta likabehandlingsplanerna är det hälften som antingen inte säger något alls om 

pedagogiskt stöd, eller inte säger något mer än att man arbetar med det. Fyra beskriver stödet i termer 

av erbjudande, och som något studenter kan vara berättigade till. Det finns inget exempel på att det 

pedagogiska stödet kopplas till rättigheter eller beskrivs som åtgärder för att motverka strukturella 

problem. I ett fall kan man till viss del skymta ett sådant perspektiv. Umeå universitet förklarar endast 

att tanken med pedagogiskt stöd är att alla ska kunna studera på lika villkor oavsett 

funktionsnedsättning. Eftersom detta uttalande kommer efter att man diskuterat otillgänglighet som 

ett problem som beror på att man inte tar hänsyn till funktionsnedsättningar i planeringen av 

verksamheten, kan detta tolkas som att man här vill framställa pedagogiskt stöd som ett verktyg att 

motverka problem som universitetet är ansvariga för. Det är dock inget som uttrycks tydligt. KTH 

kopplar enskilda åtgärder till begrepp som rättssäkerhet och mångfald, men säger inget om 
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pedagogiskt stöd i allmänhet. Bortsett från dessa begränsade undantag beskrivs det pedagogiska 

stödet uteslutande som åtgärder för att hjälpa individer hjälp att kompensera för sin 

funktionsnedsättning. 

5.1.4 Sammanfattning av likabehandlingsplanerna 

Den bild som framkommer i undersökningen av likabehandlingsplanerna visar tydligt att ett 

individualiserat perspektiv dominerar synsättet på funktionshinder och tillgänglighet, och att det är 

väldigt svårt att hitta undantag från den generella bilden. Det finns endast några enstaka exempel där 

existensen av andra perspektiv på funktionshinder över huvud taget antyds. Likabehandlingsplanerna 

utgår i stor utsträckning från definitioner hämtade från myndigheter och från diskrimineringslagen. De 

använder dock inte den vedertagna och av myndigheter rekommenderade begreppsmässiga 

åtskillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder, utan dessa begrepp används utan 

åtskillnad i en majoritet av likabehandlingsplanerna, som en beteckning på individens svårigheter. 

Trots att bristande tillgänglighet numera skrivits in som diskriminering enligt lagen, verkar det finnas 

en motvillighet att erkänna det som ”riktig” diskriminering. I vissa fall utelämnas bristande 

tillgänglighet när lagens olika former av diskriminering diskuteras, och att lagen numera inkluderar 

bristande tillgänglighet framställs stundom som inte mer än en juridisk teknikalitet. Därför är man 

också noga med att dra tydliga gränser för vilka skyldigheter man som utbildningsanordnare har. 

Begreppet ”nolltolerans”, som ofta förekommer när man talar om diskriminering i allmänhet, används 

aldrig om bristande tillgänglighet. Andra former av diskriminering är en principsak, men tillgänglighet 

är en praktisk fråga. 

Detta visar återigen på det individualiserade perspektivet. De sociala teorierna ser otillgänglighet som 

en form av strukturell diskriminering. Tillgänglighet blir en fråga om grundläggande rättigheter. Men 

när man ser arbete med tillgänglighet som ett sätt att kompensera för individens inneboende 

svagheter, blir det mer förhandlingsbart. Om man bedömer att det utifrån praktiska omständigheter 

är för dyrt eller svårt att åtgärda en brist i tillgängligheten, upphör otillgängligheten att vara ett 

problem. På samma sätt är individuella anpassningar förhandlingsbara. ”Pedagogiskt stöd” framställs 

som en service som erbjuds de studenter som är ”berättigade” till det. 

5.2 Undersökning av forskning kring funktionshinder 
I högskolekontexten innehar läraren en position av makt och auktoritet i förhållande till studenten. 

Läraren utformar undervisningen och kan välja att göra anpassningar eller inte. Läraren kan även 

bestämma om studenten ska tillåtas genomföra alternativa examinationer eller inte. Den 

funktionsnedsatta studenten är ofta tvungen att förhandla med lärare (och samordnare) om sina 

möjligheter att genomföra studierna. Materialet för denna del av undersökningen består av två 

akademiska rapporter och två avhandlingar, som alla har gemensamt att de bygger på intervjustudier 

och handlar om hur den funktionshindrade studentens plats inom högre studier uppfattas av lärare, 

samordnare eller studenter. Materialet diskuteras mer utförligt i uppsatsens inledande kapitel. I detta 

avsnitt redogör jag först för de fyra texter som jag använder mig av, och tittar även på vilka 

funktionshinderteoretiska perspektiv som forskarna utgår ifrån. 

5.2.1 Om forskningen och de teoretiska perspektiven 

Gustavsson och Holme (2009) beskriver sin teoretiska utgångspunkt som ett ”dilemmaperspektiv”, 

som framställs som en ”medelväg” mellan den medicinska och den miljörelativa modellen (vilka i sin 

tur framställs som två teoretiska extrempunkter). ”Dilemmaperspektivet” innebär att närvaron av 
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funktionsnedsatta studenter skapar olika ”dilemman” för lärare. Dilemmat är att det antas finnas 

potentiellt stora nackdelar med att göra undervisningen tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättningar. Därmed utmålas den funktionsnedsatta studentens närvaro som orsak till 

problem, medan omgivningen gör sitt bästa för att lösa dessa problem. Milrad (2010) beskriver sin 

teoretiska utgångspunkt som ”en blandning av medicinsk och social modell” (a.a., s. 20). Exakt vad som 

menas med detta är oklart, inte minst som författaren anser att den sociala modellen och den 

miljörelativa modellen är synonymen. I praktiken verkar utgångsläget dock vara någon form av 

miljörelativ modell som ligger nära det ovan nämnda ”dilemmaperspektivet”. Även Fleischer (2013) 

har någon form av individualiserad teori, även om teorin i detta fall framstår som väldigt förvirrad. 

Avhandlingen innehåller någon blandning av medicinsk och miljörelativ modell, och medicinska 

tolkningar av sociala teorier. På något sätt lyckas författaren diskutera sociala processer som 

diskriminering och social exkludering, och samtidigt tolka dessa fenomen ur en strikt medicinsk modell. 

Till exempel diskuterar Fleischer huruvida det är individens diagnos eller beteende som orsakar social 

stigmatisering. Denna avhandling är därmed ett intressant exempel på hur individcentrerade och 

medicinska modeller kan appliceras även på analys av sociala processer. Blomberg et al. (2013) utgår 

ifrån ett mer socialt perspektiv, då de knyter an till teorier om politik och samhälle, och har en 

statsvetenskaplig inriktning med fokus på utbildningspolitik och på högskolorna som institutioner. Det 

teoretiska perspektivet avviker därför från perspektivet i de tre andra texterna, vilket ger olika 

tolkningar av liknande material. 

5.2.2 Funktionshindrade har rätt till utbildning men… 

Av lärarintervjuerna framkommer att lärarna i allmänhet anser att funktionshindrade studenter har 

rätt att utbilda sig, men att de också är tydliga med att det finns gränser för detta. Det finns ett mönster 

som kan beskrivas som ”rätt till utbildning, men…” Man börjar med att uttala stöd för den generella 

principen om allas rätt till utbildning, men mycket av diskussionen som följer handlar om att 

problematisera denna rättighet för studenter med funktionsnedsättningar. Hos såväl Milrad (2010) 

som Gustavsson och Holme (2009) är detta väldigt tydligt i gruppintervjuerna med lärare. 

Diskussionerna handlar i stor utsträckning om att komma fram till legitima skäl att utestänga studenter 

med funktionsnedsättningar. Detta betyder att man diskuterar potentiella problem med att låta 

funktionsnedsatta studenters rättigheter gå för långt. 

Samtidigt som de flesta tar ställning för allas rätt till utbildning i princip, tycks det finnas en vanlig 

uppfattning om att personer med funktionsnedsättningar inte hör hemma inom högre utbildning. Det 

uttrycks ofta en stark skepsis inför att anpassa utbildningen alltför mycket. När det gäller 

funktionsnedsatta studenters olämplighet framkommer två tydliga teman: 

(1) Studenter med funktionsnedsättning är mindre lämpade för studier på högskolenivå 

(2) Personer med funktionsnedsättning är olämpliga som arbetskraft 

Det första temat är att funktionshindrade studenter på grund av funktionsnedsättningen inte är 

kompetenta att studera på högskola. Man tycks anse att det finns ett problem med att studenter med 

funktionshinder dels är olämpliga för studier eller för vissa utbildningar, och att de väljer att söka sig 

till just de utbildningar som de på grund av sin funktionsnedsättning är minst lämpade för. Det andra 

temat är att personer med funktionsnedsättningar inte klarar av att vara produktiv arbetskraft, och att 

det därför är fel att låta dem utbilda sig enligt principen att syftet med högre utbildning är att 

”producera” produktiv arbetskraft. Utöver detta framkommer ett tredje tema som också anges som 

skäl att inte anpassa undervisningen: 
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(3) Det är studentens karaktär, inte funktionsnedsättning, som är avgörande. 

Detta går delvis emot tema (1) och (2), då man här säger att det inte är funktionsnedsättningen som 

är ett problem. I stället är det studentens karaktär som är avgörande. Funktionsnedsättningen är inte 

ett hinder, utan det viktiga är om studenten anstränger sig tillräckligt. De som misslyckas beskylls för 

att vara lata och dåligt förberedda för högskolestudier. Om funktionsnedsättningen medför 

svårigheter är det upp till studenten att anstränga sig för att övervinna den, i stället för att ställa krav 

på omgivningen. 

Funktionshindrade ses som potentiellt olämpliga 

Gustavsson och Holme (2009) och Milrad (2010) beskriver hur lärarna ställer sig bakom principen att 

alla har rätt att studera, samtidigt som de problematiserar denna rätt för funktionsnedsatta. En fråga 

som dyker upp handlar om huruvida lagens krav innebär att studenter har rätt till examen. Man 

uppfattar att det finns en risk att funktionsnedsatta studenter inte kommer att nå upp till kraven, även 

om de får stöd och anpassning. Flera lärare framhåller också att det för studenter med vissa 

funktionsnedsättningar ”torde vara omöjligt att bedriva högre studier och att dessa inte heller skall 

göra det”, och om de ändå gör det bör de inte läsa vissa utbildningar (Gustavsson & Holme, 2009, s. 

45). Milrad beskriver hur lärarna betonar att funktionsnedsatta inte bör gå vilken utbildning som helst. 

Milrad låter intervjupersonerna läsa en artikel om bristande tidsuppfattning hos personer med ADHD 

eller autism, varefter gruppen uttrycker tveksamhet till om sådana personer ska kunna studera vad 

som helst (a.a., s. 97).  

Enligt Gustavsson och Holme (2009) tolkas ”rätt till utbildning” som rätten att gå vissa utbildningar. 

Det viktiga är att det finns någon utbildning som är öppen för personer med funktionsnedsättningar, 

inte att den funktionsnedsatta har samma valmöjligheter som alla andra. Särskilt påtalas att det finns 

utbildningar som måste ställa ”speciella och absoluta krav” på studentens förmåga, och därför inte kan 

göras tillgängliga för alla. Anpassning och tillgänglighet likställs med att sänka kraven. En lärare jämför 

med en hypotetisk löparutbildning. Om examinationsformen är löpning är det svårt att göra 

utbildningen tillgänglig för någon som inte kan springa, och ”då är frågan om man då ska bli löpare i 

den här yrkesutbildningen” (a.a. s. 36). Detta ger en bild av att personer med funktionsnedsättningar 

vill erhålla examen i utbildningar som de på grund av funktionsnedsättningen helt saknar förmåga för 

att ta till sig innehållet. Varför någon som inte kan springa skulle vara intresserad av att genomföra en 

löparutbildning är inte helt uppenbart, men man verkar ta för givet att det är så. 

Den hypotetiska löparutbildningen är tänkt som en illustration av vad man uppfattar som ett reellt 

problem med att funktionsnedsatta studenter vill arbeta inom yrken där de inte är lämpliga. Milrad 

citerar lärare som påpekar att en ”grav dyslektiker” kanske inte är lämplig att arbeta som svensklärare, 

och att en person med ”grav dyskalkyli” kanske inte borde bli lärare i matematik (Milrad, 2010, s. 97). 

Funktionsnedsättningar beskrivs alltid som något som antingen gör studenten olämplig för ett yrke, 

eller i bästa fall som något som inte måste utgöra ett hinder. Funktionsnedsättningen omtalas aldrig 

som något som skulle kunna vara positivt. 

Det framkommer en oro om att de funktionshindrade studenterna blir alldeles för ”curlade” på 

universitetet, och att det därför kommer bli svårt efter studierna. Att göra anpassningar är att ”curla” 

studenten. Att anpassa utbildningen framställs som en björntjänst för studenten, eftersom man tänker 

sig att anpassningar gör studenten beroende av ytterligare anpassningar i framtiden, anpassningar som 

den funktionsnedsatta inte kan förvänta sig ute i arbetslivet. Detta är ett exempel på föreställningen 



43 
 

om att funktionsnedsättningar ”förvärras” av anpassningar. Studenten antas vara fortsatt beroende av 

anpassningar efter studierna som en konsekvens av att hen får tillgång till anpassningarna under 

studietiden.  

Personer med funktionsnedsättningar är defekt arbetskraft  

Ett annat argument som framställer tillgänglighet som problematiskt, går ut på att högskolans uppgift 

är att producera individer som är användbara för potentiella arbetsgivare. Enligt detta synsätt är det 

inte den nytta individen har av att vara anställningsbar som är det viktiga, utan det är samhällets behov 

av produktiv arbetskraft som står i fokus.  Att utexaminera studenter som inte klarar arbetslivets krav 

beskrivs som problematiskt dels för studentens egen skull, men också för att det innebär att högskolan 

misslyckas med uppgiften att förse arbetsmarknaden med produktiv arbetskraft som motsvarar 

näringslivets behov. Milrad (2010) citerar en lärare som beskriver lärosätets uppgift som att se till att 

”dom som kommer ut här, produkterna, alltså individerna, dom ska kunna formulera sig i tal och skrift” 

när de arbetar ute i näringslivet. Någon föreslår att man kunde skriva i betyget om studenten har 

använt alternativa examinationsformer (a.a., s. 103).  

Ett ekonomiskt nyttoperspektiv på högre utbildning framgår tydligt då de färdigutbildade individerna 

beskrivs som universitetets ”produkter” som ska ha vissa egenskaper som gör dem användbara inom 

näringslivet. Förslaget om att det ska stå i betyget om studenten fått anpassad examination är ett 

uttryck för det synsätt som sätter ekonomiska intressen främst. Ett sådant system skulle göra det 

möjligt för arbetsköpare att enkelt sålla bort funktionsnedsatta arbetssökande. Det är inte svårt att 

räkna ut vilka konsekvenser det skulle få för studenter som utexamineras med ett ”speciellt” betyg. 

Det tycks råda delade meningar bland lärarna om hur mycket högskolan bör ta hänsyn till näringslivets 

behov. En lärare säger att det är viktigt att alla människor kan få en bra utbildning, oavsett om de sen 

platsar på arbetsmarknaden eller inte. Flera lärare verkar hålla med om detta, och verkar inte vilja att 

högskolans uppgift ska definieras utifrån näringslivets ekonomiska behov. Några uttrycker dock att det 

är ett slöseri att utbilda personer som inte kan arbeta. En av lärarna beskriver det som att lärandet bör 

”komma någon till godo” och att ”man kan ju inte vara egoist i 65 år” (Milrad, 2010, s. 104).  

Studiemisslyckanden beror på individuella brister snarare än otillgänglig undervisning 

Trots att funktionsnedsättningen ofta beskrivs som ett oöverstigligt hinder för studenten, finns det 

också en stark bild av att problemet i själva verket finns hos den funktionsnedsatta individens karaktär 

och attityd till studierna. Milrad (2010) beskriver hur studiemisslyckanden hos studenter med 

funktionsnedsättningar kopplas till faktorer som bristande motivation och ambition. 

Funktionsnedsättningen kanske utgör ett hinder, men detta hinder kan övervinnas om studenten bara 

anstränger sig tillräckligt. En lärare på en yrkesutbildning talar om studenter med autism på detta sätt. 

Funktionsnedsättningen antas utgöra ett problem, men läraren tycker ändå att studenten kan testa 

att studera en termin och om det är en ”jätteambitiös människa” som har ”väldigt mycket energi” och 

”verkligen ville” kanske hen ändå kan lyckas i studierna (a.a., s. 97).  

Det finns också en bild av att lata studenter använder funktionsnedsättningar som ursäkt för att inte 

anstränga sig. En lärare beskriver det som att vissa studenter kanske bara säger att de har ”lite dyslexi” 

för de tror att de då ska slippa göra tentamen, eller få en alternativ tentamen som är lite roligare. Det 

berättas om en student med dyslexi som var ”riktigt lat och trög” och som försökte använda sin diagnos 

för att ”komma undan”. Samma lärare säger dock att hon inte tror att de flesta studenter med dyslexi 

är sådana, eftersom de måste ha ”slitit rätt bra” för att ta sig till högskolan (Milrad, 2010, s. 99). Här 
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jämför läraren de ”dåliga” funktionshindrade studenterna, de som är lata och använder diagnosen som 

ursäkt, med de ”bra” studenterna som själva anstränger sig för att övervinna sina svårigheter.  

Mildrad (2010) citerar en samordnare på en högskola, som talar om en bristande beredskap för att 

möta ”det nya klientelet” på högskolan. Det ”nya klientelet” består av ”unga människor med 

koncentrationssvårigheter, oro, bristande ork och ambition, stresskänslighet etc”. Dessa studenter 

saknar utredning och diagnos, och är i stället dåligt rustade ”mentalt och rent kunskapsmässigt”, och 

sägs vara ”allmänt osäkra på att skriva, läsa, räkna och analysera” (a.a., s. 90). Att dessa studenter 

saknar utredning och diagnos anges som skäl till varför deras svårigheter är av annan sort, än om de 

hade haft utredning och diagnos. De är bara ”dåligt förberedda”. De svårigheter som samordnaren tar 

upp är dock sådant som är väldigt vanligt vid flera funktionsnedsättningar. Koncentrationssvårigheter, 

oro, bristande ork och stresskänslighet, är vanligt bland annat hos personer med NPF, och kan vara 

ännu svårare att hantera om personen inte har en diagnos. Samordnaren kopplar dock inte dessa 

svårigheter till odiagnostiserade funktionsnedsättningar, utan förklarar dem med att vara ”dåligt 

förberedd”, osäkerhet, bristande ambition och osjälvständighet. Detta är en tolkning som fokuserar på 

vad man uppfattar som personliga brister i karaktär. 

5.2.3 Om synen på anpassas undervisning och stödåtgärder 

Lärarens inställning till att anpassa undervisningen och tillåta stödåtgärder har stor betydelse för 

funktionshindrade studenters möjlighet att slutföra sina studier. I texterna som analyserats framgår 

emellertid att det finns ett brett motstånd mot olika former av ”kompensatoriskt stöd”. Den negativa 

inställning och misstänksamhet mot att göra utbildningen tillgänglig för funktionshindrade, kan 

relateras till flera olika föreställningar som: 

(1) Anpassningar och särskilt stöd försämrar utbildningens kvalitet 

(2) Att erbjuda stöd och anpassningar till studenter med funktionsnedsättning är orättvist mot 

studenter utan funktionsnedsättning som inte får tillgång till. 

(3) Tillgänglighet innebär extra arbete och gör anspråk på resurser som tillhör de icke 

funktionshindrade studenterna 

De första två punkterna verkar vid en första anblick säga emot varandra. Å ena sidan sägs stöd och 

anpassningar påverka utbildningens kvalitet negativt. Å andra sidan innebär stöd och anpassningar 

fördelar för den som får tillgång till det, och det är därför orättvist mot de som inte omfattas av stödet. 

Den tredje punkten handlar om att arbete med att göra undervisningen tillgänglig i regel beskrivs som 

”extra arbete”. De resurser som behövs för att anpassa undervisning och examination för dessa 

studenter beskrivs som resurser som måste tas ifrån den ordinarie undervisningen.  

Stöd och anpassningar försämrar kvaliteten på utbildningen 

Att det finns ett motsatsförhållande mellan tillgänglighet och kvalitet är en vanlig föreställning. Det är 

ofta oklart på vilket sätt utbildningens kvalitet påverkas negativt av att tillgängliggöras för 

funktionshindrade studenter. Det finns visserligen en uppfattning om anpassad examination innebär 

att sänka kraven på studentens förmåga, vilket kan ses som ”försämrad kvalitet” (det bör dock påpekas 

att ”sänkta krav” inte är en anpassning som erbjuds funktionsnedsatta studenter i verkligheten). Men 

denna föreställning förklarar inte hur själva undervisningens kvalitet försämras av att bli mer tillgänglig. 

När det gäller examinationer är det samtidigt viktigt att skilja på hur examinationen genomförs och 

vad som examineras. Om en examinationens utformning ställer krav på förmågor som inte egentligen 

är det som ska examineras, behöver examinationen anpassas. 
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Enligt Gustavsson & Holme (2009) och Milrad (2010) är lärarna medvetna om denna princip, och 

poängterar skillnaden på studentens möjlighet att nå fram till studiemålet, och på studiemålet i sig. 

Trots detta säger flera lärare att det är omöjligt att anpassa vare sig examinationens form eller innehåll. 

Att tillåta studenter att genomföra examinationer på olika sätt skulle göra det svårare att värna om 

kvaliteten i utbildningen. Att alla ska göra på samma sätt innebär dock inte att examinationen bör 

anpassas för att fungera för så många som möjligt, utan det används endast som argument mot att 

anpassa examinationen för vissa individer. 

Anpassad undervisning ger orättvisa fördelar 

Samtidigt som anpassningar anses skada utbildningens kvalitet, finns det samtidigt en uppfattning om 

att de innebär en orättvis fördel för den som får ta del av anpassningarna. Gustavsson och Holme 

(2009) skriver:  

Förlängd skrivtid vid tentamen och inläsning av texter på ljudband är exempel på vanligt 

förekommande kompensatoriskt stöd. Funderingar över huruvida detta är rättvist i förhållande till 

övriga studenter och om detta påverkar kvaliteten i utbildningen infinner sig (a.a., s. 25). 

Förlängd skrivtid och inläst litteratur anges som exempel på åtgärder som både kan vara orättvis mot 

andra studenter, och riskerar sänka kvaliteten i utbildningen. Det är intressant att båda exempel som 

anges är åtgärder som endast påverkar individen, snarare än sådant som påverkar utbildningen för alla 

studenter. Det betyder att om dessa åtgärder påverkar kvaliteten negativt, är det bara den 

funktionshindrade individen som tar skada. Men samtidigt sägs detta stöd innebära en orättvis fördel 

för studenten, vilket talar emot att stödet skulle vara skadligt. Enligt Gustavsson och Holme (2009) 

berättar flera lärare att de varit med om att medstudenter reagerar negativt på att vissa studenter får 

särskilt stöd (a.a., s. 26). De negativa attityderna tycks således delas av både lärare och studenter. 

Tillgänglighet är extra arbete 

När lärare talar om att arbeta med att göra undervisning tillgänglig för studenter med 

funktionsnedsättningar, framställs det ofta som ett ”extra arbete” som stjäl tid från det vanliga arbetet 

(att undervisa studenter utan funktionsnedsättningar). Ord som ”merarbete” och ”belastning” är ord 

som förekommer ofta. Man uppger att det saknas pengar och resurser, och att lärarna tvingas lägga 

ner obetald tid på ”extraarbete”. Många framhåller att det finns behov av extra resurser, eftersom 

man annars tvingas ta pengar från den ordinarie undervisningen (Gustavsson & Holme, 2009). Alla 

lärare upplever inte att studenter med funktionsnedsättningar innebär extra arbete. Detta förklaras 

dock inte med att de ser det som en del av de ordinarie arbetsuppgifterna, utan snarare att det inte är 

något de arbetar med alls. En lärare säger att hen ”aldrig egentligen tänkt att jag behövt göra något 

speciellt, ändra på kursupplägg eller undervisningsformen” av hänsyn till studenter med 

funktionsnedsättningar. Lärarna tycker antingen att funktionsnedsatta studenter medför betungande 

extraarbete, eller att de helt och hållet är någon annans ansvar. Båda dessa uppfattningar innebär att 

tillgänglig undervisning ses som något avvikande, som ”inte ingår naturligt i lärarens arbetsuppgifter” 

(a.a., s. 43). 

Enligt Milrad (2010) anger de flesta lärare att de inte anser att studenter med funktionsnedsättningar 

medför merarbete. En lärare säger visserligen att det är besvärande att det finns så många studenter 

som ”är i problematik”, och beskriver känslan när man som lärare får veta att man har att göra med 

sådana studenter ”känner bara att, oj, nej, inte det också”. De andra lärarna håller dock inte med. En 

säger att det nog inte är någon som ”tar ut eländet i förskott”, utan blir det problem så blir det problem, 

och man får ta det jobbiga när det kommer (Milrad, 2010, s. 99). Den röda tråden här är att studenter 
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med funktionsnedsättning beskrivs som besvär och elände, och där uppfattningarna skiljer sig åt är om 

lärarna ”tar ut eländet i förskott” eller inte. Det finns undantag där man även talar om anpassningar 

som kan göras utan att detta medför extraarbete, men den generella bilden är tydlig. 

5.2.4 Uppfattningar om den funktionshindrade studentens möte med omgivningen 

Studier är ett socialt sammanhang, och det spelar väldigt stor roll hur den funktionshindrade studenten 

blir bemött av omgivningen, både av lärare och medstudenter. Följande teman kan identifieras i 

berättelserna om studenters möte med omgivningen: 

(1) Funktionshindrade studenter blir väl bemötta trots att det kan vara svårt för 

omgivningen att bemöta dem. 

(2)  Studenterna borde vara mer öppna med sina funktionsnedsättningar och diagnoser. 

(3) Lärare är oroliga och rädda att anmälas för diskriminering eller kränkande behandling, av 

funktionsnedsatta studenter som upplever att de utsatts för kränkningar. 

Funktionshindrade studenter kan vara svåra att hantera men blir ändå väl bemötta 

Den allmänna uppfattningen bland lärare tycks vara att studenter med funktionsnedsättningar blir bra 

bemötta och får förståelse från sina kurskamrater. Medstudenternas attityder beskrivs som ”positiva 

och inkluderande”. Däremot uppger man att medstudenter kan bli osäkra i hur de ska bemöta 

funktionshindrade studenter, vars beteende uppfattas som alltför avvikande. En lärare berättar om en 

situation då hen var tvungen att ingripa, eftersom en rörelsehindrad student lämnades utanför i 

grupparbeten. De andra i gruppen försvann och lämnade kvar den rörelsehindrade studenten, som 

hade svårt att gå. Läraren förklarar detta med att studerandegruppen inte hade ”kunskap om på vilket 

sätt de bäst skulle kunna bemöta och stödja studiekamraten” (Gustavsson & Holme, 2009, s. 34). 

Gustavsson och Holme beskriver också hur solidariteten från kurskamrater kan ”utsättas för stora 

prövningar” i mötet med studenter som har NPF. Detta beror inte på negativa attityder hos 

medstudenterna, utan på att personer med NPF är svåra att hantera. Det är därför ”viktigt att både de 

icke funktionshindrade studenternas och lärarnas perspektiv förs fram i detta sammanhang” (a.a., s. 

48). Fleischer (2013) beskriver på liknande sätt hur studenter med autism utsätts för diskriminering 

och social uteslutning från medstudenter, men orsaken till detta läggs inte hos medstudenterna utan 

hos autisten själv.  

Medan bilden från samtal med lärare är att funktionshindrade studenter blir väl bemötta av både 

lärare och medstudenter, visar intervjuerna med funktionsnedsatta studenter en annorlunda bild. 

Medan en del upplever att relationen med lärare fungerar bra, är det också många som vittnar om att 

ha utsatts för negativt bemötande och kränkningar, som tydligt kan kopplas till deras 

funktionsnedsättning. Det kan handla om att känna sig ifrågasatt eller dumförklarad i mötet med 

läraren. En student berättar att hon träffat lärare som undrat om hon utnyttjat sin diagnos för att få 

orättvisa fördelar, efter att hon ”bröt ihop” i samband med en tentamen. Andra studenter vittnar om 

dåligt bemötande i mailkontakt med lärare som vägrar svara på frågor (Milrad, 2010, s. 111).  

Fleischer (2013) har frågat studenter med autism, rörelsehinder eller hörselnedsättning om sina 

upplevelser av högre studier. I samtliga tre kategorier uppger studenterna att de upplever social 

exkludering. Eftersom Fleischer utgår ifrån en medicinsk modell förklaras detta som en konsekvens av 

funktionsnedsättningen i sig. Då autism, rörelsehinder och hörselnedsättning är tre väldigt olika typer 

av funktionsnedsättning, behövs det också tre olika förklaringar för hur funktionsnedsättningarna 

leder till samma resultat. Utifrån ett socialt perspektiv skulle vi dock kunna förklara detta, med att 
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personer med funktionsnedsättningar systematiskt utsätts för diskriminering och exkludering, och att 

detta gäller oavsett exakt vad funktionsnedsättningen innebär rent konkret för individen. 

Funktionshindrade studenter borde vara mer öppna med sina diagnoser 

För att få tillgång till stöd måste studenten vara öppen om sin diagnos inför samordnaren. Vissa 

stödformer är dock sådana, att studenten kan få tillgång till dem utan att vara öppen inför lärare och 

kurskamrater. I texterna framgår att lärare upplever att det är ett problem när det saknas öppenhet 

och information kring studentens funktionsnedsättning. De menar att större öppenhet från 

studenterna skulle underlätta för alla inblandade, och att studenten skulle må bättre av det 

(Gustavsson & Holme, 2009; Milrad, 2010). Enligt Milrad har många lärare svårt att förstå varför 

studenter är ovilliga att berätta om sina funktionsnedsättningar. En lärare funderar över om det kan 

vara så att en del studenter hemlighåller sin diagnos, eftersom det ”kan finnas en vinst i att känna sig 

oförstådd”, då studenten sätter sig i en ”offerroll” och kan skylla ifrån sig sina misslyckanden på 

oförståelse i stället för att behöva erkänna sin egen bristande förmåga (a.a., s. 93). Den samlade bilden 

är att lärarna anser att det vore bättre om studenterna var öppna med sina diagnoser och 

funktionsnedsättningar, och att det ställer till problem när studenterna inte är det.  

Även om lärarna har svårt att förstå varför studenter inte berättar om sina funktionsnedsättningar, 

finns det i själva verket flera viktiga orsaker. En anledning är att funktionsnedsättningar är väldigt 

stigmatiserade. En samordnare berättar att flera studenter som känner skam över att behöva berätta 

om sin funktionsnedsättning (Blomberg et al., 2013, s. 41). Den skam som många känner för sin 

funktionsnedsättning gör att man kanske vill att så få som möjligt ska känna till den. En student 

berättar att hen känt sig obekväm då läraren kommit fram till henne och velat diskutera stödåtgärder, 

i en situation då det satt andra studenter runtomkring. Studenten hade inte berättat om sina 

svårigheter för medstudenterna, utan endast för läraren. Att läraren då berättade det för alla upplevde 

hon som mycket negativt (Milrad, 2010, s. 114). 

Att berätta om sin funktionsnedsättning för läraren kan vara svårt för studenten som inte på förhand 

kan veta hur läraren kommer att reagera. Många studenter har upplevelser om att berätta om sin 

funktionsnedsättning för läraren bara för att bli avfärdade. Det kan sluta med att läraren är tydlig med 

att hen inte tänker ta hänsyn till studentens behov (Blomberg et al. 2013, s. 70). Studenter kan vara 

rädda att läraren kommer bedöma dem annorlunda på grund av funktionsnedsättningen. En 

funktionshindrad student som får mentorstöd berättar exempelvis hur hon är orolig över att lärarna 

kommer tycka att hon fuskar eftersom hon diskuterar sitt arbete med mentorn, och att hon därför 

kommer bedömas annorlunda (a.a., s. 13). 

Lärare är rädda att anmälas för diskriminering och kränkningar 

De lärare som intervjuas uppger själva att studenter med funktionsnedsättningar blir väl bemötta av 

lärare, och det hade varit förvånande om de sa något annat. Gustavsson och Holme (2009) beskriver 

dock att det finns ett problem, med att många lärare är rädda för att bli anmälda för trakasserier eller 

diskriminering mot funktionshindrade studenter. Lärare är osäkra på vad som är tillåtet i kontakten 

med funktionsnedsatta studenter och detta kan ”föranleda oro för att bli ifrågasatt och till och med 

anmäld för till exempel kränkning” (a.a., s.31). Det händer att funktionshindrade studenter blir kränkta 

i kontakter med lärare, och lärare är rädda att detta kan leda till anmälning. För att ge exempel på 

detta överhängande hot berättar en lärare om en någon kollega hade blivit anmäld för diskriminering 

5-6 år tidigare, vilket gjorde att andra lärare blev försiktigare med hur de behandlade just den 
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studenten. En annan lärare berättar om en student som hade sagt ifrån när hen kände sig kränkt, vilket 

flera lärare upplevde som obehagligt och hotfullt även om det inte blev något mer med det  

Risken att anmälas för diskriminering kan i värsta fall leda till ”omvänd diskriminering”, vilket betyder 

att lärarna av rädsla för att behandla studenten sämre än vad lagen tillåter i stället råkar behandla 

studenten för bra. Att studenter ofta tycks uppleva kränkningar och diskriminering i kontakt med lärare 

skulle förvisso kunna tolkas som ett tecken på att diskriminering och kränkningar förekommer, och 

detta skulle i så fall kunna uppfattas som ett problem. Gustavsson och Holme (2009) är dock väldigt 

tydliga med att betona att problemet är att lärare känner sig osäkra. För att illustrera allvaret av detta 

problem citerar författarna en broschyr från DO, där studenter uppmanas att omedelbart anmäla 

kränkningar och diskriminering som de utsätts för. Gustavsson och Holme kritiserar denna inställning: 

Att skapa goda och förtroendefulla relationer mellan funktionshindrade studenter och lärare torde 
vara en mer framkomlig väg än att hota med anmälningar. Anmälningar som lösning på uppkomna 
svårigheter och problem är en skenbart enkel och kortsiktig utväg och skapar osäkerhet och rädsla. 
Flera av våra informanter ger uttryck för det, vilket inte stärker viljan att arbeta för Lika villkor, utan 
snarare får motsatt effekt (Gustavsson & Holme, 2009, s. 47). 

Det visar tydligt hur författarna tar ställning för en sida i konflikten. Vi har bara lärarnas version men 

vi vet att studenter upplever att de blir kränka och diskriminerade av lärare, och att lärare är rädda att 

bli anmälda för kränkningar och diskriminering. Vi får också veta att lärarna uppger att de som en följd 

av det överhängande hotet tvingas kolla upp om det sätt som de bemöter studenterna på verkligen är 

tillåtet enligt lagen, vilket antyder att de själva bedömer att det finns risk att de utsätter 

funktionsnedsatta studenter för sådant som i lagens mening är diskriminering. Det vore alls inte 

långsökt att tolka detta som att de funktionsnedsatta studenterna faktiskt utsätts för diskriminering 

och kränkningar. I rapporten är det dock tydligt att vi ska sympatisera med lärarna som de som är 

utsatta i sammanhanget. 

Gustavsson och Holme (2009) varnar för att det är en ”kortsiktig utväg” för studenten att anmäla 

diskriminering och trakasserier. Det är emellertid inte uppenbart hur författarna kommer fram till 

dessa slutsatser. Det råder inga tvivel om att anmälningar är ett problem ur lärarnas synvinkel, men 

det är svårare att se varför detta är ett skäl för studenten att inte anmäla. Tvärtom anger Gustavsson 

och Holme flera fördelar för studenten som anmäler diskriminering. De berättar att lärarna blir 

försiktigare med hur de bemöter studenten och måna om att inte bryta mot lagen. Och vad som än 

menas med ”omvänd diskriminering” är det något som ur studentens perspektiv måste vara positivt 

(annars är det bara diskriminering). Att det sen är jobbigt att bli anmäld för diskriminering är inte heller 

ett problem för den som anmäler, utan borde tvärtom vara en del av poängen. 
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6 Avslutande diskussion 
I den här uppsatsen har jag använt en kritisk social teori om funktionshinder för att analysera 

policydokument och akademisk litteratur. Resultatet visar på en tydlig tendens i diskussionerna kring 

funktionshinder, där man fokuserar på individens funktionsnedsättning men blundar för strukturer. 

Utifrån ett kritiskt socialt perspektiv är detta ett problem då det bidrar till att dölja samhällsproblem 

som diskriminering och förtryck. Det kritiska sociala perspektivet kan bidra till att synliggöra dessa 

problem. 

Den sammantagna bilden är att det finns en tydlig tendens i högskolans föreställningar och attityder 

mot personer med funktionsnedsättningar. Analysen av likabehandlingsplaner och intervjustudier 

med högskolepersonal visar hur man genomgående fokuserar på brister och svårigheter hos individer 

med funktionsnedsättningar. Studenter med funktionsnedsättningar beskrivs ofta som orsaken till sina 

egna problem och som en belastning för omgivningen. Även om den allmänna principen om allas rätt 

till utbildning erkänns, förefaller det inte vara självklart om eller i vilken utsträckning detta ska gälla för 

studenter med funktionsnedsättning. Uppfattningen tycks vara att funktionsnedsatta studenter inte 

har en naturlig plats som deltagare inom högre utbildning. I intervjuer med högskolepersonal 

förekommer många negativa stereotyper. Mycket av dessa diskussioner kretsar kring olika skäl till 

varför personer med funktionsnedsättningar är dåligt lämpade för studier och arbete. 

En återkommande föreställning är att personer med funktionsnedsättningar tenderar att söka sig till 

just de utbildningar där funktionsnedsättningen antas utgöra ett oöverstigligt hinder. Det är svårt att 

förstå varför någon som inte kan springa skulle vilja bli löpare från första början, men exemplet är tänkt 

att illustrera just hur absurda konsekvenserna blir när personer med funktionsnedsättning ska studera. 

Det hypotetiska exemplet jämförs sedan med mer realistiska situationer, som personer med dyslexi 

som blir lärare. En lärare med dyslexi framställs som lika olämplig som en lärare som inte kan springa. 

Detta säger mycket om den allmänna inställningen till funktionsnedsättningar. Det är inte alls självklart 

att dyslexi bara är en nackdel i lärarrollen. Tvärtom kan vi ju tänka oss, att någon som har stora 

svårigheter med att läsa och skriva men ändå lyckas utbilda sig till lärare, också kan ha en fördel i att 

hjälpa andra att lära sig, i synnerhet de elever som har dyslexi. 

Mycket tyder på en negativ inställning till att göra utbildningen mer tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättningar. I likabehandlingsplanerna är man noga med att ange vart gränserna går för 

lärosätets skyldighet och möjlighet att arbeta med tillgänglig. Ett återkommande tema är det 

uppfattade dilemmat mellan tillgänglighet och akademisk kvalitet. I de akademiska texterna är detta 

ett av flera argument som motiverar en skepsis från personalens sida mot att göra undervisningen 

tillgänglig. Samtidigt är man också bekymrad för att anpassningar innebär orättvisa fördelar för 

studenter med funktionsnedsättningar. Motstånd mot anpassningar motiveras även med att de på 

olika sätt skulle skada studenter med funktionsnedsättningar. Det finns uppenbara motsättningar 

mellan dessa argument, men de har en röd tråd i att de alla markerar ett motstånd mot att 

tillgängliggöra utbildningen. Därmed framstår argumenten mest som rationalisering. Man börjar med 

slutsatser att anpassningar är dåligt och arbetar baklänges utifrån detta för att hitta argument som 

stödjer denna slutsats.  

När det gäller just rättviseargumentet är det intressant av flera skäl. För det första är det något som 

endast kommer på tal då det är studenter med funktionsnedsättningar som anses få fördelar. 

Studenter utan funktionsnedsättningar har många fördelar (som att undervisningen är anpassad för 
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personer med normal sensorik, motorik och kognitiv förmåga). Samtidigt finns det poänger med 

rättviseargumentet som inte bör avfärdas. Varför ska endast vissa studenter få tillgång till särskilda 

hjälpmedel? Varför inte erbjuda samma stöd och anpassningar till alla studenter som så önskar? Då 

skulle det inte längre finnas några problem med orättvisa fördelar. Det skulle också lösa problemet 

med att inte alla funktionsnedsatta studenter har fått sina behov utredda och dokumenterade. Det 

antagligen också motverka stigmatisering, studenter som inte är bekväma med att berätta om sin 

diagnos behöver inte göra det, och vi skulle slippa ständiga förhandlingar med högskolebyråkratin. Det 

finns många fördelar med en sådan utveckling. Men detta diskuteras inte när orättviseargumentet 

kommer på tal. Rättviseargumentet används uteslutande för att motivera ytterligare begränsningar av 

stöd till studenter med funktionsnedsättningar. Detta säger väldigt mycket. 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka ideologiska strukturer påverkar funktionsnedsattas 

tillgång till högre utbildning. Resultatet pekar mot att det finns ett tydligt mönster i hur man inom 

högskolan ser på funktionshindrade som deltagare i högre studier. Sett utifrån teorier om ableism kan 

dessa attityder och föreställningar ses som uttryck för en ideologi som både döljer och rättfärdigar, en 

förtryckande samhällsordning genom att framställa den rådande ordningen som självklar och naturlig. 

Jag hoppas att jag med denna uppsats lyckas visa just detta, att en ordning som bestraffar personer 

med funktionsnedsättningar inte är ett naturligt tillstånd. Om vi vågar ifrågasätta föreställningar som 

vi är vana att ta för givna, att vi också göra val som leder till ett bättre samhälle för alla. Denna uppsats 

handlar om högskolan och de som arbetar inom högre utbildning, men det vore ett misstag att se detta 

problem som något som är isolerat till just högskolor eller högskolepersonal. Det bör i stället ses som 

en del av strukturer på samhällsnivå. Vi skulle antagligen kunna göra en uppsats om i princip vilken del 

av samhället som helst och hitta liknande resultat. Jag hoppas att yrkesverksamma inom högskolan 

inte tolkar denna uppsats som ett personligt angrepp, utan i stället ser det som en möjlighet att bättre 

förstå de exkluderande mekanismer som finns inom högre utbildning och hur de kan arbeta för att 

göra högskolan mer inkluderande och välkomnande för personer med funktionsnedsättningar. På 

samma sätt hoppas jag att eventuella läsare som är verksamma inom helt andra områden försöker se 

hur liknande processer yttrar sig på deras område. 

Även om den enskilde högskolepersonalens inställning och agerande kan vara helt avgörande i enskilda 

fall, bör detta inte tolkas som att allt handlar om den enskilde läraren eller administratörens attityder. 

Det är alltid fel att söka förklaringar på strukturella problem hos enskilda individer. Det nödvändigt att 

se till samhällsstrukturer. Även den mest välvilliga och upplysta lärare begränsas av externa faktorer 

som policy och regelverk, men även direkt brist på resurser.  Personalens attityder och föreställningar 

har visserligen stor betydelse för hur resursbrist hanteras och vems utbildning som prioriteras bort. 

Det finns alla anledning att ifrågasätta varför det är just studenter med funktionsnedsättningar som 

beskrivs som ”extra arbete” som kräver ”extra resurser”. Men resursbrist är antagligen ett reellt 

problem som bör tas på allvar. Värderingar och attityder påverkar hur vi hanterar begränsade resurser, 

men det betyder självklart inte att resursbristen i sig är ett resultat av dessa värderingar. Den här 

uppsatsen handlar inte om ekonomi, och detta är inte rätt plats att säga något exakt om de ekonomiska 

förutsättningarna, men det borde rimligtvis vara så att en högskola som är till för alla kostar mer än en 

högskola som endast är till för några. Om vi vill verka för att alla ska ha likvärdig rätt till högre utbildning 

är det nödvändigt att diskutera ekonomi och resursfördelning, och kräva mer resurser där det behövs. 

Samtidigt är det viktigt att inte vissa studentgrupper automatiskt kommer i andra hand när resurserna 

är begränsade. Det är viktigt att både uppmärksamma problem med bristande resurser, och reflektera 

över hur vi värderar en situation där det råder brist på resurser. 
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För att skapa en högskola och ett samhälle där personer med funktionsnedsättningar har fullvärdiga 

rättigheter och möjligheter måste vi se funktionshinder som ett politiskt problem. Att kritiskt granska 

ekonomiska, sociala och kulturella strukturer, och hur dessa präglar politiska institutioner på alla 

nivåer, är i alla sammanhang en nödvändig förutsättning för att åstadkomma positiv förändring. Detta 

är det budskap jag vill förmedla med den här uppsatsen. 
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