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Sammanfattning 
 

Den här utvärderingen omfattar 48 projekt som under perioden 1994–2011 beviljats 
projektmedel inom området kultur för och med personer med intellektuella funktionshinder. 
Totalt har dessa projekt beviljats ca 73,5 miljoner kronor. Syftet med utvärderingen var att 
tillvarata erfarenheter och kunskaper som genererats genom de 48 projekten. Följande 
övergripande frågeställningar formulerades:  

• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar 
pengarna spår? 

• Vilka framkomliga vägar finner projektet och vilka hinder stöter de på? 
• Hur upplever målgruppen insatserna?  
• Hur många har deltagit i de aktuella verksamheterna? 
• På vilket sätt och i vilken utsträckning beskrivs delaktighet för målgrupperna i de 

aktuella projekten?  
• På vilket sätt och i vilken utsträckning ges identitetskategorierna ålder och kön 

betydelse i projekten?  
 
Uppföljningen och utvärderingen av de 48 projekten har genomförts i tre steg, en 
dokumentstudie, en enkätstudie samt en fallstudie där sju projekt studerades närmare. 
Erfarenheter och resultat från dokumentstudien genererade frågeställningar som följdes upp i 
enkätstudien och vidare genom fallstudien. De tre delstudierna har på så sätt fördjupat det 
resultat som erhållits från delstudierna var för sig och gett en mer fullödig bild av projekten.  

Arvsfondens projektmedel har möjliggjort att det skapats och utvecklats kulturella 
verksamheter med och för personer med intellektuella funktionshinder. Detta då flera av de 
utvärderade projekten i olika former lever vidare företrädesvis som daglig verksamhet eller 
som permanentad verksamhet med samma huvudman eller ny huvudman. I många fall lever 
också erfarenheterna och kunskaperna som genererades vidare och kommer personer med 
intellektuell funktionsnedsättning tillgodo. 

Projektens innehåll och inriktning kan beskrivas via följande tre övergripande kategorier: 
konst och kulturella uttrycksformer, delaktighet i samhällslivet samt verksamhets- och 
individutveckling. Dessa kategorier är inte varandra uteslutande då flera av projekten har en 
inriktning och ett innehåll som kan placeras i minst två kategorier. Antalet deltagare har 
varierat från fem personer i något projekt till flera hundra i vissa andra. Ur enkätsvaren går att 
utläsa att ca 1 850 personer med intellektuell funktionsnedsättning deltagit i projektens 
verksamheter. 

Utvärderingen visar också att de olika projekten har betydelse för individuell utveckling, 
personlig växt och identitet samt upplevelser av meningsfullhet hos projektdeltagarna. En 
viktig dimension av målgruppens upplevelser är frågan om delaktighet. Målgruppens 
delaktighet kan beskrivas via i huvudsak tre dimensioner, delaktighet har inte varit ett tema, 
delaktighet som deltagare eller aktör, samt det vi benämnt som reell delaktighet. Vad avser 
dimensionerna kön och ålder har projekten kategoriserats utifrån följande kategorier: osynligt 
kön/ålder, betydelsebärande kön/ålder samt könsmedvetenhet respektive åldersmedvetenhet. 
Med några få undantag är det dominerade intrycket att projekten behandlat frågan om ålder 
och kön som om det skulle vara frågan om en homogen grupp, det vill säga projekten 
tillskriver vare sig ålder eller kön någon större betydelse. 

De hinder projekten stött på kan främst relateras till ekonomi och organisation. De 
framgångar projekten uppgett att de haft kategoriserades i följande kategorier: nått ut, 
individuell utveckling, lever vidare, skapat kunskap samt uppnått målet.  

Avslutningsvis presenterar vi slutsatser av uppföljningen och utvärderingen av de 48 
projekten.  
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• Arvsfondens projektmedel har gjort det möjligt att både skapa och utveckla kulturella 
verksamheter med och för personer med intellektuella funktionshinder. 

• Det finns bredd i projektens innehåll och inriktningsmål, här inryms kultur för 
kulturens skull och kultur som verktyg, det senare för att möjliggöra utveckling och 
realisera handikappolitiska mål. 

• Verksamheten som projekten bedrivit har inneburit möjligheter till personlig växt och 
individuell utveckling för deltagarna. 

• Verksamheten som projekten bedrivit har haft betydelse för deltagarnas upplevelser av 
meningsfullhet och identitet.  

• I ett flertal projekt var delaktighet för projektdeltagarna en utgångspunkt i 
genomförandet. 

• I majoriteten av projekten var kön och ålder i många avseenden förbisett. 
• Flera projekt lyfter fram vikten av engagemang, ideellt arbete och samverkan med 

andra organisationer, föreningar och den offentliga funktionshinderomsorgen som 
betydelsefullt för projektens genomförande. 

• De ekonomiska och organisatoriska villkoren sågs som det största hindret, både under 
projekttiden och för möjligheten att verksamheten skulle kunna leva vidare. När det 
gäller de organisatoriska villkoren så handlar det huvudsakligen om att strukturer i den 
offentliga handikappomsorgen skapar hinder. Ekonomiska hinder är bristande resurser 
hos målgruppen och bristande resurser inom och utanför projekten.  

• Av de projekt som fått medel från Arvsfonden tenderar etablerade verksamheter att ha 
större möjlighet att leva vidare efter projekttidens slut. 

• En klar majoritet av projektverksamheterna antingen lever vidare eller har generat 
kunskaper och erfarenheter som lever vidare. 
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Inledning 
 
Denna rapport handlar om kulturprojekt avseende kultur med och för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. I rapporten presenteras en uppföljning och utvärdering av 
de projekt som erhållit medel från Allmänna arvsfonden. Projekten har haft olika innehåll och 
olika verksamheter såsom teater, musik, cirkus, film och konst- och kulturutbildningar i olika 
former. Målgruppen för dessa projekt har varit personer med intellektuell 
funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning som det också benämns. Denna 
funktionsnedsättning beskrivs ofta som ett multidimensionellt fenomen där funktionsförmåga 
i hög utsträckning står i relation till de krav som ställs och det stöd som tillhandahålls i och av 
omgivande miljö (Schalock, 2011). Med ett vardagligt språk kan intellektuell 
funktionsnedsättning beskrivas som en nedsättning av intellektuella funktioner och att denna 
nedsättning också innebär svårigheter i relation till vardagens krav. Vidare ska orsaken till 
nedsättningen inträffat före utvecklingsperiodens slut (i Sverige före 16 års ålder) (Granlund 
& Göransson, 2011; http://aaidd.org). Det finns en mångfald bakomliggande orsaker till 
intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom har tidigare forskning pekat på att vad som anses 
vara intellektuell funktionsnedsättning, och därmed vilka som räknas som intellektuellt 
funktionsnedsatta, inte alls är entydigt, mer om det följer längre fram i rapporten. 

Studier visar att kulturella verksamheter riktade till personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar har ökat de senaste 10–15 åren. I dag finns relativt många kulturella 
verksamheter inom den institutionaliserade handikappomsorgen, vilka ofta bedrivs inom 
ramen för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) (se bl.a. Sauer, 2004; Ineland, 2007; Gürgens Gjaerum, Ineland & Sauer, 2010; 
Ineland, Molin & Sauer, 2013a). Vidare finns inom den ideella sektorn och civilsamhället ett 
ökat intresse och engagemang för kulturella verksamheter för och med personer med 
utvecklingsstörning. 

Föreliggande rapport presenterar uppföljning och utvärdering av 48 projekt riktade till 
området kultur och personer med intellektuella funktionshinder som under perioden 1994–
2011 beviljats anslag om totalt ca 73,5 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden (fullständig 
förteckning i bilaga 1). Projekten har alltså genomförts under de två decennier som lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade har funnits. Då projekten fördelar sig på 20 år 
hade vi ett antagande om att utvärderingen skulle visa en förändring i projektens mål, innehåll 
och utgångspunkter. Men man kan konstatera att projekten i detta avseende inte skiljer sig åt, 
projekten från 1990-talets mitt och de senare genomförda projekten har haft liknande innehåll, 
mål och ambitioner. Vidare så formuleras i projekten samma slags svårigheter för personer 
med intellektuella funktionshinder i deras möjligheter till deltagande i kulturlivet eller att 
själva utöva kultur under den aktuella tidsperioden.  

Under denna tidsperiod har 10 projektansökningar fått avslag på ansökan om medel. Sex 
av dessa har endera varit projekt som sökt fortsatta medel (för att förlänga projektet med ett 
år) eller så har ansökningarna förnyats och därefter beviljats medel. De är således fyra 
projektansökningar som ej erhållit medel överhuvudtaget. Av de 48 projekten som ingår i 
denna uppföljning och utvärdering var 37 avslutade och slutrapporterade vid 
uppföljningstillfället (2 oktober 2013) medan nio projekt fortfarande pågick. För två av de 
avslutade projekten fanns ingen slutrapportering att tillgå. Det ingår därför bara begränsad 
information om dessa. Gemensamt för de här utvärderade projekten är att de i vid mening 
omfattar kulturella aktiviteter riktade till personer med utvecklingsstörning. Övergripande 
handlar projekten om att utveckla och/eller implementera kulturella verksamheter som teater, 
medier, cirkus, litteratur, konst, tillgänglighet till kulturella arenor etc. 

De projekt som ingår i rapporten har alla identifierats genom att i Arvsfondens register 
använda sökorden utvecklingsstörning, utvecklingsstörda, bifall. 
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En av utvärderingens forskare, Lennart Sauer, är väl bekant med området, och har 
genomfört flera studier om kulturella verksamheter inom den institutionaliserade omsorgen. 
Det innebär att Sauer i några fall är väl förtrogen med projekt som ingår i utvärderingen. 
Detta kan ses som ett problem men då syftet inte är att utvärdera huruvida projekten nått sina 
mål eller hur man använt projektmedlen, vill vi betrakta förtrogenheten som en tillgång. 
Förtrogenheten har gett möjlighet att ställa fördjupande frågor till projekt bedrivna både inom 
och utanför den institutionaliserade handikappomsorgen. Bland annat avseende i vilken 
utsträckning de aktuella projekten behövt förhålla sig till handikappideologiska målsättningar, 
då projekt som befinner sig inom den ideella sektorn inte på samma sätt som kulturella 
verksamheter inom handikappomsorgen står i relation till politiska målsättningar. 

 

Allmänna arvsfonden 
Allmänna arvsfonden beskriver på sin webbplats arvsfonden.se att den finansierar 
utvecklande och nyskapande projekt för barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning. Fondens verksamhet sköts av de två statliga myndigheterna 
Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. Kammarkollegiet har till uppgift att företräda 
och förvalta fonden samt att betala ut pengar till beviljade projekt. Arvsfondsdelegationens 
uppgift är att besluta om vilka projekt som ska få stöd, delegationen följer också upp 
projekten och informerar om fondens ändamål. 

Arvsfonden har som uppgift att stödja ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande 
organisationer som vill pröva idéer och utveckla nya verksamheter, med speciellt fokus på 
barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. De projekt som är aktuella här, 
kulturaktiviteter, inryms också i ett av de åtta områden som regeringen pekat på som 
prioriterade för stöd ur Arvsfonden: delaktighet i kulturlivet. Inom detta område välkomnas 
projektansökningar som syftar till utveckling av möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till 
kulturupplevelser och till eget skapande. Även projekt som syftar till att utveckla långsiktig 
samverkan mellan kulturinstitutioner och ideellt föreningsliv är prioriterade. Eftersom vissa 
projekt också handlar om vägar till sysselsättning och arbete kan man säga att det prioriterade 
området ökat tillträde till arbetsmarknaden i viss mån också är representerat. 

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med utvärderingen var att tillvarata erfarenheter och kunskaper som genererats genom 
de 48 projekten. Uppdragsgivaren ville ha följande frågeställningar besvarade: 

• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar 
pengarna spår? 

• Vilka framkomliga vägar finner projektet och vilka hinder stöter de på? 
• Hur upplever målgruppen insatserna?  
• Hur många har deltagit i de aktuella verksamheterna? 

 
I linje med utvärderingens syfte har uppdragstagarna utöver ovanstående konstruerat följande 
frågeställningar: 

• På vilket sätt och i vilken utsträckning beskrivs delaktighet för målgrupperna i de 
aktuella projekten?  

• På vilket sätt och i vilken utsträckning ges identitetskategorierna ålder och kön 
betydelse i projekten? 
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Disposition 
Rapporten är strukturerad så att efter denna inledning följer en beskrivning av metod och 
tillvägagångssätt. Därefter följer ett avsnitt som kontextualiserar rapportens innehåll i relation 
till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. I avsnittet som följer redovisas resultatet av 
utvärderingens olika delstudier. Rapporten avslutas med ett kapitel där några resultat 
analyseras och diskuteras i relation till tidigare forskning. Vidare redogörs för våra avslutande 
reflektioner och utvärderingens slutsatser.   
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Metod, genomförande och material 
 
När vi inledde denna utvärdering fick vi en förteckning med 56 projekt. Dessa projekt 
identifierades av Arvsfonden med sökorden utvecklingsstörning, utvecklingsstörda, bifall 
genom en sökning i deras databas. Av dessa 56 projekt utgick 8 projekt (se bilaga 1) av 
följande anledningar: tre var riktade till en annan målgrupp (2005/143, 2009/082, 2010/110), 
två av projekten var ett och samma projekt (samma projektnummer) (1997/112, 2009/057), 
för två fanns ingen dokumentation (akt) i Arvsfondens arkiv (S491, 2002/082), och ett hade 
inte genomförts, medlen hade återbetalats till Arvsfonden (2005/145). Utvärderingen omfattar 
således 48 projekt.  

Utvärderingen kan karaktäriseras som deskriptiv till sin natur där uppdraget har varit att 
besvara de frågor Arvsfonden formulerat. Att utvärderingen är deskriptiv har sin bakgrund i 
författarnas bedömning att det på så sätt bäst är möjligt att besvara de frågställningar (se 
ovan) Arvsfonden vill få besvarade. Vidare avser resultatet och analysen att besvara de två 
frågeställningar som författarna formulerat och som presenterats ovan. 

Uppföljning och utvärdering av de 48 projekten har genomförts i tre steg där varje steg 
utgör en delstudie. Dessa tre delstudier är intimt sammanlänkade och presenteras utförligare 
nedan. På så sätt utgör de tre delstudierna olika faser i en process. Denna process har inneburit 
att erfarenheter och resultat från dokumentstudien, som är den första delstudien, genererade 
frågeställningar som följdes upp i enkätstudien som utgjorde den andra delstudien. Resultat 
och erfarenheter från både dokumentstudien och enkätstudien bildade sedan grunden för 
fallstudien. De tre delstudierna har på så sätt inneburit att de fördjupat det resultat som 
erhållits från delstudierna var för sig och på så sätt kan en mer fullödig bild av projekten 
presenteras i denna rapport. Med de tre delstudierna har vi samlat in, bearbetat och analyserat 
olika dimensioner av projektens erfarenheter. Genom de tre delstudierna har vi kunnat belysa 
utvärderingens frågeställningar med hjälp av empiriskt material genererat från både ett 
kvalitativt och kvantitativ angreppsätt.  

I de tre delstudierna har olika material och källor använts: dokumentation i form av 
projektbeskrivningar, texter och dokumentation skapade av projekten under projektens gång, 
utvärderingar, deltidsredovisningar och slutredovisningar upprättade av projekten, enkätsvar 
från projekten samt kvalitativa intervjuer med deltagare i fyra projekt och kvalitativa 
intervjuer med projektansvariga, ledning och handledare i sju projekt. 

 

Dokumentstudien 
Dokumentstudien har grundat sig på det material som finns i respektive projekts akt och som 
finns i Allmänna arvsfondens arkiv. Dessa akter innehåller dokument som 
projektansökningar, delrapporter från respektive projekt innehållandes uppföljning och 
egenutvärdering samt texter och övrig dokumentation (exempelvis tidningsurklipp, filmat 
material, böcker, programhäften, protokoll etc.) upprättade och skapade inom de aktuella 
projekten. För de projekt som var avslutade respektive avslutades under 
utvärderingsprocessen ingår också slutredovisningar i aktmaterialet. Dokumentstudien 
påbörjades februari 2011 och avslutades den 2 oktober 2013. Av de 48 projekt som ingår i 
utvärderingen var 37 avslutade och slutrapporterade. I dokumentstudien ingår således inte 
slutredovisningarna från 11 av projekten detta då slutredovisningarna ännu inte kommit in till 
Allmänna arvsfonden eller för att projekten inte avlutats.  

Totalt ingår 37 fullständiga projektakter i utvärderingen (projektansökningar, delrapporter 
samt slutredovisningar). Dokumentstudien genomfördes genom att författarna på plats i 
Arvsfondens lokaler gick igenom, bearbetade och strukturerade varje projektakt. Ett 
kodningsschema som utgick ifrån utvärderingens frågeställningar upprättades och i detta 
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kodningsschema noterades den information som erhölls vis genomläsningen av aktmaterialet. 
Vidare spårades projekten via internet för att undersöka om och på vilket sätt de levde vidare 
samt på vilket sätt projekten presenterade sig själva för en bredare allmänhet. Också denna 
information noterades i kodningsschemat.  

Dokumentstudiens hade två syften; dels att den skulle vara en deskriptiv studie av de 
aktuella projekten, dels att den skulle generera kunskap och erfarenheter som kunde användas 
i de två därpå följande enkät- och intervjustudierna. Dokumentstudien bildade därmed en 
utgångspunkt för konstruktionen av den enkät som distribueras till samtliga projekt som 
omfattas av utvärderingen (bilaga 2). Ambitionen med enkätstudien var att kartlägga 
projekten med utgångspunkt från utvärderingens frågeställningar. 
 

Enkätstudien 
Enkäten konstruerades med utgångspunkt från dokumentstudien och från utvärderingens 
frågeställningar. Enkäten innehöll frågor om projektets organisation, målgrupp, innehåll, 
inriktning, framgångar, hinder, deltagarnas delaktighet, kön, ålder samt om projektet efter 
projekttiden (bilaga 2). Enkäten skickades ut till samtliga 48 projekt och svar kom in från 26 
projekt (54 procent). Bortfallet utgörs således av 22 projekt och baserar sig på följande: Fyra 
enkäter föll bort på grund av att ett projekt bara hade besvarat första sidan av enkäten, två 
huvudmän (projektägare) som haft två respektive tre projekt som ingår utvärderingen 
besvarade endast enkäten för ett av projekten vardera.  

Från 18 projekt fick vi inga enkätsvar trots att påminnelser skickats ut, påstötningar gjorts 
via mejl eller telefon till de projekt där mejladresser och telefonnummer var kända. Flera av 
de 18 projekt som vi inte fick svar från är projekt som genomfördes under 1990-talet och en 
rimlig tolkning är att det varit svårt att nå de projektansvariga för dessa projekt, de kan ha gått 
i pension, slutat i den organisation som drev projektet eller flyttat från den adress vi haft 
tillgång till. Att tolkningen kan vara rimlig indikeras också av att några utskickade enkäter 
kom i retur då adressen var felaktig (här kunde vi via letande identifiera nya adresser till ett 
fåtal av projekten) samt av att tre organisationer, som under 1990-talet genomfört projekt, 
meddelade att de inte kunde lokalisera eller kände till någon person som kunde besvara 
enkäten.  
  

Fallstudien   
Den tredje delstudien, fallstudien, genomfördes i form av en fördjupande studie av sju projekt. 
Urvalet av de sju projekten baserades på erfarenheter och kunskaper från dokument- och 
enkätstudien. Nedan redovisas hur valet av de sju projekten gjordes samt vilka de är. 
Fördjupningsstudien genomfördes som en intervjustudie. Intervjuerna genomfördes i form av 
gruppintervjuer med projektledare och andra involverade i projekten (såsom handledare) samt 
med projektdeltagare (personer med intellektuell funktionsnedsättning). Intervjuerna utgick 
från en på förhand formulerad tematiserad intervjuguide (bilaga 3) och kan bäst beskrivas 
som ett samtal kring intervjuguidens teman, på så sätt har intervjuutsagorna skapats i en social 
interaktion mellan oss och de intervjuade. En av författarna ledde samtalet medan den andra 
dokumenterade, författarna turades om att inta dessa roller vid intervjuerna. Då intervjuerna 
också lagrades digitalt i en inspelningsutrustning kunde dokumentationen av intervjuerna 
senare kompletteras via ljudupptagningarna. Vid de verksamheter där olika former av 
kulturella aktiviteter bedrevs vid våra besök genomfördes också deltagande observationer. Vi 
har vid våra besök fått uppleva teaterrepetitioner, musikrepetitioner och fått guidade rundturer 
i målarateljéer, teaterscener, kostymförråd etc.  

De sju projekt som valts ut för att ingå i fallstudien har valts för att i så stor utsträckning 
som möjligt representera variation och bredd, och kan på så sätt illustrera den mångfald av 
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olika projekt som erhållit medel från Allmänna arvsfonden under perioden. Avsikten här är 
inte att dessa sju projekt ska vara representativa för alla de projekt som erhållit medel från 
arvsfonden utan de används som illustrativa exempel på dels vilka slags projekt som erhållit 
medel, dels vilken betydelse de kan ha haft för deltagarna i projekten. I tabellen nedan 
presenteras de sju projekten, deras längd, innehåll, mål och i vilken ort de genomförts. 

Fallstudiens sju projekt representerar olika geografisk hemvist, innehåll samt huvudmän. 
Projekten har haft fem olika huvudmän: två av projekten har drivits av studieförbundet Sensus 
i Stockholm, två av Kulturcentrum Skåne, ett av Studiefrämjandet, ett projekt har haft 
Köpings amatörteater som projektägare samt ytterligare ett projekt har haft Vuxenskolan som 
huvudman.  
 
Projekt Startår, 

längd 
Innehåll, 
inriktning 

Beviljade 
medel 

Huvudman Ort Mål 

Vild vacker 
vuxen 

2009/tre år Estetisk kurs-
verksamhet  

6 130 600 Vuxenskolan Örebro Att skapa 
eftergymnasial 
kulturutbildning 

Änglarna – 
teater på lika 
villkor 

2008/två år Teater, 
utveckla 
metoder  

974 000 Köpings 
amatörteater 

Köping Etablera teater 
verksamheten 
som en daglig 
verksamhet 

kärlek vs hat 2007/ tre år Teater, tolka 
och bearbeta 
Shakespeares 
verk, skriva en 
metodbok 

1 739 200 Sensus Stock-
holm 

Skapa 
nyfikenhet för 
teatern som 
uttryck för stora 
frågor, skapa en 
konstnärlig 
mötesplats 

Musik-
fabriken  

2010/ tre år Musik, bygga 
instrument, 
skapa och 
spela musik 

3 165 000 Sensus Stock-
holm 

Att deltagarna är 
delaktiga i 
byggandet av 
instrument, 
skapande av 
musik och 
musicerandet 

En 
självständig 
teater av och 
med 
utvecklings-
störda 

1994/ tre år Kulturskola, 
teater, utbilda 
handledare 

1 386 000 Studie-
främjandet 
(projektet 
utgjorde 
grunden för 
Kultur-
centrum 
Skåne) 

Lund Skapa en 
arbetsplats och 
daglig 
verksamhet 
inom 
kultursektorn 

Kultur-
centrum 
Skåne, arbete 
och öppen 
verksamhet 
för funktions-
hindrade 

1998/ två år  Skapa kultur-
utbildning, 
skapa en öppen 
verksamhet 
och fritids-
aktiviteter 

1 500 000 Kultur-
centrum 
Skåne 

Lund Utveckla kultur-
verksamheten 
till en 
permanent 
daglig 
verksamhet 

Framtid – det 
handlar om 
livet självt 

2005/ tre år Kulturutbild-
ning, kulturellt 
arbete, musik, 
drama och bild 

3 600 000 Kultur-
centrum 
Skåne 

Lund Etablera ett 
regionalt 
kulturcentrum 

Tabell 1. Projekt som ingår i fallstudien. 
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Som framgår av tabell 1 återfinns den inriktning och det innehåll projekten haft i alla de tre 
kategorier som presenteras på sidan 26-27. Vi har där kategoriserat alla projekts inriktning i 
följande övergripande kategorier: konst och kulturella uttrycksformer, delaktighet i 
samhällslivet samt verksamhets- och individutveckling. De sju projekten illustrerar på så sätt 
väl de olika former och varierande inriktningar som alla de projekt som erhållit medel från 
Arvsfonden uppvisar. Totalt har de sju projekten fått 18 503 800 kronor vilket utgör 25 
procent av den totala summan som Arvsfonden utbetalat för de projekt som ingår i 
utvärderingen. 
 

Om att identifiera spår och betingelser 
En av Arvsfondens frågor i denna utvärdering är vilka spår Allmänna arvsfondens pengar 
lämnar och under vilka betingelser pengarna lämnar spår. De svar som ges i rapporten måste 
ses i ljuset av ett antal omständigheter som här ska diskuteras.    

En av omständigheterna är att det för flera projekt är svårt att uttala sig om vilka spår 
projekten lämnat, dels för att det saknas slutredovisning från 11 av de 48 projekten, dels för 
att slutredovisningarna är gjorda i anslutning till eller relativ kort tid efter projektets 
avslutande. Nio av projekten pågick fortfarande vid sista uppföljningstillfället (oktober 2013) 
vilket ytterligare gör det svårt att uttala sig om vilka spår de kommer att lämna efter sig, de är 
ju så att säga i full fart respektive i avslutningsfas med sina aktiviteter. Detta innebär att 
frågan om projektet lämnat eventuella långsiktiga spår är svårbedömd.  

En annan omständighet är den relativt låga svarsfrekvensen på enkäten – dels har 
enkäterna i vissa fall besvarats ofullständigt, dels har det funnits svårigheter att nå och 
distribuera enkäten till personer med fördjupad kunskap om projekten. Ibland har det berott på 
att den organisation som stod som huvudsökande inte längre finns kvar, ibland har personerna 
inte längre funnits kvar inom organisationerna. Ett sådant exempel är att alla enkäter riktade 
till Ansgariegården inom Studieförbundet vuxenskolan i Stockholm, vilka stod som ansvarig 
organisation för ett flertal projekt, kom i retur. I dessa och även i andra fall försökte vi via 
internet leta efter aktuella adresser, ibland med lyckat resultat, ibland utan att få något 
gensvar. Vi blev också kontaktade av några organisationer som meddelade att det tyvärr inte 
var möjligt att finna någon information.  

En tredje omständighet är att i flera fall kontaktuppgifterna avseende avseende ansvariga 
respektive huvudsökande för projektet mycket litet att göra med de som faktiskt känner till 
projektet, det vill säga varit aktivt inblandade eller ansvariga under den tid som projektet 
pågick. Detta är också synligt i de svar som lämnats i enkäten. 

En fjärde omständighet är projektens mångfald av inriktningar. Ett antal projekt har varit 
utformade med syfte att genomföra en engångshändelse, som till exempel att genomföra en 
teaterföreställning, samordna och erbjuda aktiviteter till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i samband med Stockholm som kulturhuvudstad eller att dokumentera 
ett särskilt projekt. I det sistnämnda fallet kan i och för sig dokumentationen eller en bok leva 
vidare men kan man med det säga att verksamheten, aktiviteterna, lever vidare? Att 
aktiviteten skulle fortgå var ju i de här fallen inte heller syftet. På liknande sätt kan man 
fundera kring de erfarenheter som gjorts inom projektet. Lever de vidare genom publicering 
av en bok eller annat dokument, eller ska man betrakta erfarenhet som något mer knutet till 
individer och grupper? Här kan man i och för sig tala om hur verksamheter drar nytta av eller 
använder sig av tidigare erfarenheter, frågan är bara hur och om dessa kan spåras om det inte 
finns någon kvar att berätta om dem.  
Teori och tidigare forskning 
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Den här uppföljningen och utvärderingen avser projekt på området kulturella verksamheter 
och aktiviteter riktade till personer med utvecklingsstörning eller som det numera vanligen 
kallas, personer med intellektuell funktionsnedsättning. Även om dessa begrepp ofta används 
som synonymer är de inte det. Andra ofta använda begrepp, såsom begåvningshandikapp, 
som vid första anblicken framstår som synonyma, är inte heller det. Genom historien har det 
funnits en mångfald begrepp för att benämna målgruppen för de projekt som utvärderats i 
denna rapport. Bland de begrepp som använts återfinns idioter, psykiskt efterblivna, 
sinnesslöa, begåvningshandikappade, förståndshandikappade eller psykiskt utvecklingsstörda 
(se Gustavsson, 1999a; Färm, 1999). Då begreppen härstammar från olika historiska epoker är 
de inte, som ovan nämnts, synonyma. De föregående begreppen har haft skilda syften och 
leder tankarna åt olika håll, en person som beskrivs som sinnesslö uppfattar vi på ett sätt och 
en person som beskrivs som intellektuellt funktionshindrad på ett annat sätt. I denna rapport 
användes begreppen intellektuellt funktionshinder samt utvecklingsstörning1, detta då båda 
begreppen används i de studerade projekten. Begreppet intellektuellt funktionshinder 
inkluderar utvecklingsstörning men används i forskningen också i en vidare mening och kan 
då inkludera personer med andra intellektuella funktionsnedsättningar, till exempel autism.  
 

Olika perspektiv på funktionshinder 
Att besvara frågan om vad funktionshinder är kan vid en första oreflekterad anblick förefalla 
enkel. Man skulle kunna nämna blinda men ett sådant svar utgår ifrån den egenskap, att inte 
kunna se, som kännetecknar denna grupp. Genom detta svar har man också sagt att det är 
egenskapen som skiljer ut gruppen från det som anses vara det normala i allmänhet. Svaret 
ovan pekar således ut både den egenskap som individen är bärare av och att denna egenskap 
gör att individen avviker från det som anses som normalt i vår kultur. Detta är den 
individuella eller medicinska modellen för funktionshinder (Sauer & Lindqvist, 2007).  

Funktionshinder är ett komplext socialt fenomen som innefattar dimensioner som kropp, 
kultur, identitet och samhälle (Priestley, 2003), vilket också illustreras av att det finns flera 
olika perspektiv i förståelsen av vad funktionshinder är. Ett sådant perspektiv är den ovan 
nämnda medicinska modellen av funktionshinder, vilken utgår från att skador och sjukdomar 
kan leda till funktionsnedsättningar som i sin tur kan undanröjas eller minskas genom vård 
och behandling och olika slag av rehabiliteringsinsatser. Modellen implicerar också att 
personer med funktionshinder hamnar i beroendeställning, deras problem blir medikaliserade 
och de blir föremål för diverse professioners bedömningar (Sauer & Lindqvist, 2007). Ett 
alternativ till den medicinska modellen är den sociala modellen, som riktar fokus mot 
samhälleliga barriärer. Dessa barriärer är relaterade till och legitimeras av de materiella och 
ekonomiska förhållandena samt till det som utgör de dominerande kulturella värderingarna. 
Oliver (1990) definierar funktionshinder som de nackdelar och aktivitetsbegränsningar som 
orsakas av det samhälle vi lever i, och som tar lite eller ingen hänsyn till människor med 
funktionsnedsättningar vilket exkluderar dem från vanliga sociala aktiviteter.  

Ett tredje perspektiv på funktionshinder är den relationella modellen. Enligt den uppstår 
funktionshinder som ett resultat av samspelet mellan individen och hennes omgivning, 
funktionshinder förstås som något relativt och relationellt (Ineland, Molin & Sauer, 2013a). 
Den relationella modellen har en stark ställning i Skandinavien, och det ingår som en central 
föreställning i funktionshinderpolitiken att funktionshinder uppstår som en konsekvens av hur 
omgivningen ser ut. Både den sociala och den relationella modellen implicerar att 
funktionshinder är något som konstrueras antingen av samhälleliga strukturer eller av 
relationen mellan individen och samhälleliga strukturer. Dessa modeller bygger på att den 
sociala verkligheten är konstruerad, att sociala fenomen konstrueras och rekonstrueras av 
                                                        
1 Riksförbundet FUB har deklarerat att de använder begreppet utvecklingsstörning: http://www.fub.se/utvecklingsstorning/vilket-ord-anvands. 
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människor när de ska förstå verkligheten. Vi betraktar dock ofta dessa konstruktioner som om 
de vore fakta, som objektiva ting. Konstruktionerna organiserar våra tankar, språk och 
handlingar och ger oss vägledning i hur vi ska uppfatta verkligheten (Berger & Luckman, 
1991). Genom en konstruktion blir verkligheten hanterbar och vi kan förstå den. Vi ger 
sociala fenomen benämningar, innebörder, karaktäristik och egenskaper. Utvecklingsstörning 
är i detta perspektiv en sådan konstruktion. Utgångspunkten för konstruktionen av 
utvecklingsstörning är, jämfört med föreställningen om vad som anses vara normalt, den 
kognitiva förmåga man menar de har. Konstruktionen bygger på detta ”råmaterial” men blir 
också till en beskrivning, som om de vore fakta, av utvecklingsstörning (Söder, 1999). 

 

Kön och ålder i relation till intellektuellt funktionshinder 
Begrepp som funktionsnedsättning, funktionshinder, kön och ålder kan framstå som att de är 
förknippade med kroppen och som beskrivande särskilda egenskaper eller karakteristika. De 
kan också förstås som en del av den sociala kategoriseringsordningen där vi i samhället, 
utifrån vissa egenskaper, delar in människor i avgränsade kategorier som tillskrivs vissa 
egenskaper. Men inte bara det, de fungerar också som organiserande principer, till exempel 
ålder som organiserande princip är central i vår samhällsordning: vi ges tillträde till olika 
arenor, omges av restriktioner respektive förmåner vid viss ålder (Närvanen, 2009; Krekula & 
Heikkinen, 2014). Enkla exempel på detta är hur kronologisk ålder organiserar när skolelever 
börjar skolan, när unga ges tillträde till demokratiska rättigheter samt hur ålder utgör ett 
riktmärke för frånträde från arbetsmarknaden genom beslut om pensionsålder.  

Kategoriseringar som kön och ålder är sammanvävda, ålder betraktas ur ett bekönat 
perspektiv och förståelsen av kön varierar utifrån ålder. Även om de är sammanvävda är de 
inte lika mycket närvarande eller betydande i alla sammanhang, ibland är det ålder som 
framträder, ibland kön. Detta blir särskilt påtagligt när man betraktar relationerna mellan 
funktionshinder, kön och ålder. Flera studier pekar på att funktionshinder ofta tar en 
överskuggande plats och rentav skymmer de andra kategoriseringsordningarna (se t.ex. 
Barron, 2002; 2008; Sandvin, 2008; Björnsdottír & Traustadóttir, 2010; Lövgren, 2013, 
2014). Ett fenomen som innebär att personer med funktionsnedsättning i många avseenden 
först och främst betraktas och bemöts som personer med nedsatt funktionsförmåga, och att 
kön och ålder blir underordnade dimensioner.  

I en debattartikel i tidningen Grunden menar Mats Andrén att när personer med 
intellektuell funktionsnedsättning skildras i medier och i andra sammanhang är det 
företrädesvis med stereotypa beskrivningar av ”hjälplösa stackare som ingenting kan och som 
är helt beroende av andra människor”, alternativt som ”mysiga och charmiga” (Andrén, 
2011). Med ”hjälplösa stackare” pekar han på hur föreställningen om funktionshinder 
innehåller aspekter av att den som får stöd och hjälp svårligen betraktas som fullt ut vuxen, 
oavsett kronologisk ålder. Med vuxenhet förknippas egenskaper som att vara oberoende, 
självförsörjande och vara den som tar ansvar för andra: barn och unga, gamla och 
handikappade (jfrHockey & James, 1993; Sandvin, 2008;Carlson, 2010). Med det synsättet 
definieras personer med intellektuell funktionsnedsättning ut från de vuxnas skara, och flera 
forskare beskriver föreställningar om eviga barn (se t.ex. Ljuslinder 2001, 2007; Bjarnarson, 
2005; Carlsson, 2010), alternativt utsräckt ungdomstid (Baron, Ridell & Wilson, 1999). Ett 
illustrativt exempel på det senare är att när Glada Hudik-teaterns ledare, Pär Johansson, 
presenteras i samband med en prisutdelning. Där beskriver man teaterensemblen som ”ett 
gäng glada utvecklingsstörda ungdomar” (Programblad vid Stora annonsörsdagen 2011, [vår 
kursivering]). Beteckningen ungdomar kan ses som ett utslag av en kultur där ungdomlighet 
ses som eftertraktansvärt. Användandet av begreppet ungdomar kan också ses som följande 
ett tankemönster där personer med intellektuell funktionsnedsättning betraktas som icke-
vuxna.  
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Ett annat exempel på hur funktionshinder överskuggar ålderskategorisering är att inom 
funktionshinderforskning som intresserar sig för åldrande används beteckningar som ”äldre” 
och ”gammal” i betydligt vidare bemärkelse än i annan ”äldreforskning” (Lövgren, 2014). I 
ett antal studier som explicit undersöker vad det innebär att vara i hög ålder när man har en 
intellektuell funktionsnedsättning har man inkluderat personer från 40 år (t.ex. Thompson, 
2002; Canrinus & Lunsky, 2003; Judge et al., 2010), en ålder som i många andra 
sammanhang skulle ha beskrivits som medelålders. Det kan bära viss relevans då medicinska 
studier visar att fysiologiskt åldrande för kategorin personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan börja tidigare än för andra, samtidigt kan detta vara mycket 
missvisande. Som grupp lever personer med intellektuell funktionsnedsättning allt längre och 
allt friskare liv och ett tidigarelagt fysiologiskt åldrande relateras framför allt till vissa 
avgränsade grupper (fr.a. personer med svår funktionsnedsättning och genetiska syndrom) 
(Bigby, 1997; Holland, 2000; Haveman, et al. 2011).  

I relation till ett utvidgat äldrebegrepp blir det intressant att fråga vad detta kan innebära 
för normativa antaganden som följer av hur vi tillskriver personer en ålder. Innebär det att 
medelålders personer med intellektuell funktionsnedsättning betraktas och bemöts som 
personer i högre kronologisk ålder än de är? Det finns förhållanden som tyder på det, bland 
annat när det gäller fritidsaktiviteter. Socialstyrelsen (2010) pekar i en kartläggning på att 
fritidsaktiviteter för personer som har stöd enligt lag om stöd och sevice till vissa 
funktionshindrade (SFS 1993:387), avtar påtagligt i åldersgruppen 35–65 år, till skillnad från 
för befolkningen i övrigt. 

Funktionshinder ges överordnad betydelse också vad gäller kön eller genus, och flera 
studier visar att personer med funktionsnedsättning sällan betraktas som vare sig bekönade 
eller sexuella subjekt (Grönvik, 2008; se också Helmius, 1999; Thomas, 2006; Barron, 2008; 
Malmberg, 2009). Detta får bland annat konsekvenser när det gäller bemötande, vilket 
beskrivs i termer av motstånd och svårigheter inför tillträde till traditionella roller som kvinna, 
maka och mor (jfr Barron, 1997; Helmius, 2004) och i termer av könsneutralitet. Det första, 
att inte erkännas som varande kvinna och samtidigt vara en del av strukturer där kvinnor är 
underordnade män, beskrivs motsägelsefullt. Å ena sidan som dubbelt förtryck, å andra sidan 
som att vara i en situation befriad från inverkan av könsmaktstrukturer (Helmius, 1999; 
Barron, 2008, s 33–35). 

I en studie om levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning fann 
Öie Umb-Carlsson och Karin Sonnander (2006) färre könsrelaterade skillnader för kvinnor 
och män med utvecklingsstörning än för befolkningen i övrigt. De diskuterar detta i termer av 
att kön inte ges betydelse inom de verksamheter som tillhandahåller stöd till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Författarna menar att de personer som får stöd är ”treated 
as gender-neutral persons” snarare än som kvinnor och män med individuella preferenser. 
Det könsneutrala bemötandet nyanseras i en studie som pekar på att kön, i betydelsen 
traditionellt könsstereotypa mönster, är ett betydande inslag i vardagen (Lövgren, 2013). Till 
exempel visar sig dessa mönster när det gäller arbetsuppgifter i daglig verksamhet, i relation 
till hushållsarbete, till användande av fordon samt tillgång till sociala platser. Med det senare 
avses att männen i studien i större utsträckning än kvinnorna tog del av den lokala 
offentligheten, de var mer socialt rörliga medan kvinnorna poängterade att det var viktigt att 
skynda sig hem och att vara försiktiga (Lövgren, 2013).  

Historiskt och än i dag har frågor om sexualitet och reproduktion i relation till 
funktionshinder omgärdats av tystnad, problematiseringar och rentav förbud (Engwall, 2000; 
Helmius 2004;Traustadóttir & Kristiansen, 2004; Bertilsdotter Rosqvist & Lövgren, 2013). 
Flera sätt att förhindra föräldraskap för personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
varit i bruk, som internering, sterilisering, äktenskapsförbud (Engwall, 2004) och insättande 
av preventivmedel, med eller utan att individen informerats om konsekvenserna. Åtgärderna 
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har ofta varit riktad mot kvinnor vilket Gisela Helmius (2004) menar ligger i linje med att 
flickor ofta undervisas om sexualitetens baksidor som oönskade graviditeter, sjukdomar och 
övergrepp. Enligt Wilson, Parmenter, Stancliff, Shuttleworth och Parker (2010) tenderar 
sexuella uttryck i relation till personer med intellektuell funktionsnedsättning att tolkas olika 
beroende på kön: i relation till kvinnor som problematiskt i betydelsen reproduktiv hälsa, i 
relation till män som problematiskt i betydelsen för mycket alternativt fel sammanhang.  

  

Funktionshinder: en blandning av olika förhållanden 
Per Solvang (2000) beskriver funktionshinder som en blandning av tre olika förhållanden 
vilka utgör grunden för tre diskurser: normalitet/avvikelse, jämlikhet/ojämlikhet samt vi/de. 
Personer med utvecklingsstörning måste t.ex. underkasta sig rollen som avvikare 
(normalitets/avvikelsediskursen) för att få omsorgsinsatser, samtidigt som funktionshindret i 
andra sammanhang saknar betydelse eller är det som förenar och utgör grund för 
identifikation och gemenskap (vi/de-diskursen). För att en person med utvecklingsstörning 
ska kunna vara delaktig i samhällslivet och få sina rättigheter tillgodosedda krävs att 
välfärdsstaten möjliggör detta via resursfördelning (jämlikhets/ojämlikhetsdiskursen).  

Normalitets/avvikelsediskursen handlar om normalisering och integrering och är grundad 
i ett medicinskt perspektiv, således kan den individuella eller medicinska modellen placeras i 
denna diskurs. En central dimension i förståelsen av vad funktionshinder är, utgörs således av 
normalitet som tankemodell och denna tankemodell kännetecknar många gånger 
organisationer och verksamheter inom handikappomsorgen. Uppgiften för organisationerna 
och för de professioner som verkar inom handikappomsorgen är att via träning, habilitering 
och rehabilitering åtgärda funktionsnedsättningen.  

Jämlikhets-/ojämlikhetsdiskursen är en välfärdsstatlig diskurs som säger att 
funktionshinder genererar sociala, materiella och ekonomiska problem. Både den sociala 
modellen och den relationella modellen kan placeras i denna diskurs. Den skandinaviska 
välfärdsmodellen är ett exempel på hur man sökt eftersträva materiell och ekonomisk 
jämlikhet för olika grupper t.ex. genom socialpolitiska transfereringssystem och genom 
förmedlandet av insatser i form av vård och omsorg (Esping Andersen, 1990). I denna diskurs 
ryms också de funktionshindrade gruppernas krav på ökad demokrati, inflytande och sociala 
rättigheter.   

Funktionshindrade människors känsla av samhörighet och personlig identitet kan man 
knyta till vi/de-diskursen. Identifiering är huvudkonceptet i denna diskurs, menar Solvang 
(2000). Det handlar om hur grupper, t.ex. de döva, söker sig till andra döva som identifierar 
sig med samma värden och sätt att förstå verkligheten på och har på sätt byggt upp en 
dövidentitet och en dövkultur. I denna diskurs är det funktionshindret som förenar och skapar 
en vi-känsla. Diskursen handlar alltså om att förstå funktionshinder inte som något avvikande 
utan som en del av normalvariationen i samhället. I vissa fall handlar det om att människor, 
som vi traditionellt betecknar som funktionshindrade, själva strävat mot en omformulering av 
sin sociala position (som med exemplet de döva). I andra fall handlar det om att hylla 
annorlundaskapet och att vara stolt över sitt funktionshinder och i ytterligare andra handlar 
det om att inte alls erkänna rollen som funktionshindrad.  

En central aspekt av det dagliga livet för många personer med utvecklingsstörning är det 
behov av stöd som man kan ha. Den position som personer med utvecklingsstörning har i 
relation till olika professioner inom funktionshinderomsorgen är ofta asymmetrisk. En aspekt 
av denna ojämlikhet är att de utvecklingsstörda saknar de kunskaper som de professionella 
besitter (Barron, 1995). Personal av olika slag har vanligen inte bara ett kunskapsövertag utan 
också tillgång till den egna organisationens administrativa resurser. Det ingår i de 
professionellas uppdrag att bedöma om brukarna tillhör rätt kategori för att få stöd, om 
behoven är tillräckligt stora, hur mycket och hur länge stöd ska ges. En annan viktig aspekt av 
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relationen mellan professioner och funktionshindrade är den ideologi som finns inbäddad i 
funktionshinderomsorgen. En sådan viktig ideologi är normaliseringsideologin (Nirje, 1992). 
Utgångspunkten har varit den sociokulturella förståelsen som samhället har av vad som är 
normalt för människor. Det övergripande målet är inte att normalisera individen, ambitionen 
är att normalisera levnadsvillkoren. Det handlar således om att t.ex. personer med 
utvecklingsstörning ska leva under normala materiella, ekonomiska och sociala villkor 
(Askheim 2003; Nirje; 2003).  

Normaliseringsprincipen har medverkat till att frambringa den omsorg vi har i dag, men 
den har också skapat en spänning mellan den normativa utgångspunkten för vad som ska 
anses vara normalt och friheten för den enskilde att gestalta sitt liv (Askheim, 2003). 
Spänningen menar Askheim, handlar om att vi å ena sidan menar att personer med 
utvecklingsstörning har rätt till det som normativt anses vara normalt (boende, arbete, skola 
etc.), som människor i allmänhet har det, och att vi å andra sidan menar att de också har rätt 
att leva på ett sätt som bestäms av de individuella valen och livsprojekten. Personer med 
utvecklingsstörning måste många gånger underkasta sig hjälparnas föreställning om vad som 
är ”normalt”, eftersträvansvärt samt socialt- och kulturellt accepterat (Evertsson & Sauer, 
2007; Ineland, Molin & Sauer, 2013b). Balansen mellan avvikelse och normalitet, 
professioners normaliseringssträvanden och den spänning och ambivalens som genereras 
därav, är en i allra högsta grad påtaglig och konkret verklighet för människor med 
utvecklingsstörning. 
  

Handikappomsorgens utveckling och daglig verksamhet 
Få samhällsområden har genomgått så stora förändringar som välfärdsstatligt organiserat stöd 
och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning (Tøssebro, Aalto, & Brusén, 
1996; Söder, 2003b; Grunewald, 2009). Förändringar som kortfattat kan beskrivas som en 
övergång från utpräglad institutionsvård över alltmer öppna omsorger till ett ökat fokus på 
individualisering och delaktighet. Men de historiska rötterna från den tidigare 
institutionsvården är sammanvävda med dagens förhållanden, vilket också märks av i 
ansökningshandlingar för de här aktuella projekten. I olika stor utsträckning använder de 
handikappideologisk retorik, och inte sällan beskrivs kultur som ett medel för att förbättra 
målgruppens livssituation, framför allt vad gäller meningsfull sysselsättning. Emellanåt 
beskrivet som att man med kultur vill skapa förutsättningar för arbete och med det delaktighet 
i samhällslivet. Det är en form av argumentation som förutsätter att det finns ett utanförskap 
varför vi här vill ge en kort beskrivning av handikappomsorgens utveckling, framför allt med 
fokus på daglig verksamhet. 

Hur man har organiserat daglig verksamhet har skiftat över tid men genom olika epoker 
återfinns bakomliggande och bärande idéer om utveckling och disciplinering genom 
sysselsättning, framför allt i någon form av produktionsarbete. Redan under senare delen av 
1800-talet och runt sekelskiftet etablerades skolor och utbildningsanstalter för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning (Förhammar, 2004) där den huvudsakliga undervisningen 
bestod av kristendomskunskap och att läras upp till ett hantverksyrke (Grunewald, 2009; 
Olsson, 2010). Runt denna tid fanns en relativt optimistisk syn på möjligheterna för personer 
med olika former av funktionsnedsättningar att genom ett yrke kunna försörja sig själva och 
med det uppnå oberoende. Denna optimism kom dock att förändras, och ett växande fokus på 
rashygien kom att innebära stora konsekvenser för gruppen personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Idéer om segregering utifrån att ”om inte de sinnesslöa kunde göras 
nyttiga för samhället, så skulle samhället vinna på att de sinnesslöa förvarades på 
institutioner” (Förhammar, 2004: 55) växte fram och en ny era stod för dörren.  

Den inleddes med en expansiv uppbyggnad av det som då benämndes som 
sinneslöanstalter eller liknande, institutioner som inte bara blev allt fler utan också allt större. 
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De institutioner som skapades överensstämde med det Erving Goffman benämner ”totala 
institutioner” där huvudparten av de intagnas liv organiserades och ägde rum inom 
institutionen (1973/1983; se också Tøssebro, Aalto, & Brusén, 1996, s. 49). Med detta avses 
att de som levde på dessa institutioner hade mycket lite kontakt med omvärlden då ”allt” 
tillhandahölls inom verksamheten. Dessa institutioner var ofta organiserade så att olika 
sysslor, till exempel djurhållning, odling, verkstäder, viss omvårdnad etcetera, utfördes av de 
intagna utifrån principen om självhushållning. Perioden mellan 1945 till 1960 beskrivs som 
en gyllene tidsålder för segregerat stöd (Söder, 1979; Tøssebro, 2004, s. 16), och fram till dess 
”höjdpunkt” på 1970-talet ökade antalet institutionsplatser (Tøssebro, Aalto, & Brusén, 1996).  

Under 1960-1970-talen började institutionsboende som vårdform ifrågasättas, bland annat 
av den nybildade Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB). En stor 
del av kritiken gällde att det hade blivit allt större skillnader i livsvillkor för personer med 
utvecklingsstörning jämfört med övriga befolkningen. Bengt Nirje, dåvarande ordförande i 
FUB, pläderade för en mer jämlik fördelning och 1969 formulerade 2  han 
normaliseringsprincipen: Som jag ser det innebär normaliseringsprincipen sålunda att man 
för de utvecklingsstörda gör tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som ligger så 
nära samhällets gängse som möjligt (Nirje 1969/2003, s 15). 

Under 1970-talet påbörjades nedläggningen av de äldre institutionerna, en nedläggning 
som tog fart under senare delen av 1980-talet. Under den här tiden fördes ideologiska 
diskussioner om att de tidigare segregerande vårdformerna skulle ersättas av skolgång, 
boende och arbete under integrerade former i lokalsamhället (Tøssebro, Aalto, & Brusén, 
1996; Grunewald, 2009). Samtidigt skedde en omfattande decentralisering vilket innebar att 
huvudmannaskapet för handikappomsorgen flyttades från ett tjugotal landsting till mer än 250 
kommuner. Den grundläggande idén bakom decentraliseringen var att stöd och service skulle 
organiseras så nära medborgarna som möjligt. Denna decentralisering och 1994 års relativt 
omfattande rättighetslagstiftning har betraktats som förutsättningar för att personer med 
utvecklingsstörning ska ses som medborgare och vara inkluderade i lokalsamhället 
(Regeringen, 1990, 1991; Tøssebro, Aalto, & Brusén, 1996; Regeringens prop. 
1999/2000:79). Enligt samma linje är också målsättningen i lag (SFS:387) om stöd och 
service för vissa funktionshindrade (LSS) formulerad: verksamhet som bedrivs enligt denna 
lag ska främja ”full delaktighet i samhällslivet”. 

Projekten i studien kan alltså ses i ljuset av att de genomförts under de cirka tjugo år som 
denna lagstiftning har varit i bruk. Dock visar ett flertal studier att delaktighet för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning inte kan tas för given (se t.ex. Molin, 2004a, b; Umb-
Carlsson, 2005, Blomberg, 2006; Olin & Ringsby Jansson, 2009). Martin Molin menar att 
delaktighet kan beskrivas ”som ett samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska 
omgivning” där seder och bruk inom olika domäner som till exempel skola, arbete och fritid 
har stor betydelse (Molin, 2004b, s. 79).  

När det gäller domänen arbete har flera studier visat att personer med 
funktionsnedsättning, i synnerhet intellektuell sådan, har svag förankring på arbetsmarknaden 
och ofta är hänvisade till daglig verksamhet enligt LSS och försörjning genom aktivitets- och 
sjukersättning (Socialstyrelsen, 2013a). Daglig verksamhet riktar sig till personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (SFS 1993:387). Daglig 
verksamhet är den numerärt vanligaste av de tio LSS-insatserna, och antalet personer inom 
daglig verksamhet ökar, 2001 hade 21 100 personer daglig verksamhet, medan det 2012 var 
32 000 (Socialstyrelsen, 2007, 2013b). Ökningen anges omfatta framför allt unga män, och 
ses som en effekt av ökad särskoleinskrivning och en hårdnande arbetsmarknad 

                                                        
2 Bengt Nirje var inte ensam ”fader” till principen, framför allt nämns Niels Erik Bank-Mikkelsen, Danmark, som den som först formulerade 
tankegången om normaliserade levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning. Normalisering som handikappolitiskt begrepp återfinns 
redan under 1940-talet i dokument som rör politiska insatser för partiellt arbetslösa (Söder 2003a, b).  
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(Socialstyrelsen, 2010). Daglig verksamhet kan se mycket olika ut, både avseende innehåll, 
lokalisering och organisation. Det förekommer allt från gruppverksamhet på det som kan 
liknas vid dagcenter, mindre grupper i egna enheter ”ute” bland andra verksamheter eller att 
enskilda personer har sina respektive verksamheter förlagda till ”vanliga” arbetsplatser.  

Även de mer segregerade lösningarna följer, enligt Terje Olsen (2009), en trend där 
daglig verksamhet alltmer utvecklats till att organiseras som arbete på den öppna 
arbetsmarknaden, som versioner av arbete. Betalt arbete är en av de viktigare sociala 
institutionerna i vårt samhälle och är i sig associerad med socialt integrerade funktioner, och 
Olsen (2009) menar att personer med intellektuell funktionsnedsättning socialiseras till att 
eftersträva arbete och anställningsbarhet, men finner sig ofta exkluderade från 
arbetsmarknaden (se Antonsson, 2002; Johnreden, 2006; Olsen, 2009). Han menar vidare att 
”utviklingshemmedes arbeid fremstår idag som et skjæringspunkt mellom arbeidsmarked og 
sosialpolitikk”, en skärningspunkt mellan två samhällsfenomen med olika logiker (Olsen, 
2009, s 210). Den öppna arbetsmarknadens logik handlar om att köpa och sälja arbetskraft, 
medan välfärdsstatens hjälpsystem tillhandahåller kompensation och ett tillrättalagt 
aktivitetsutbud. Skärningspunkten beskrivs också som en speciell blandform, en hybrid 
mellan ett arbete på öppna arbetsmarknaden och habilitering med terapeutiska mål (Olsen 
2009; också Larsson, 2006). 
  

Folkbildningen i relation till personer med utvecklingsstörning 
En betydande andel av de projekt som erhållit medel från Arvsfonden för projekt på området 
kultur och utvecklingsstörning har haft antingen något studieförbund (Vuxenskolan, ABF, 
Sensus, Studiefrämjandet, Konstfrämjandet) som huvudman (18 av projekten som ingår i 
utvärderingen) eller så har projekten genomförts i samverkan med något eller några av 
studieförbunden. Folkbildningen, till vilken studieförbunden hör, har också en lång tradition 
när det gäller utbildningsinsatser för personer med utvecklingsstörning. Mot bakgrund av det 
engagemang folkbildningen har haft i de projekt som ingår i uppföljningen och utvärderingen 
är det angeläget att redogöra för folkbildningens roll och betydelse i relation till intellektuella 
funktionshinder.  

Forskning visar att personer med utvecklingsstörning i Sverige har begränsade 
möjligheter till eftergymnasial utbildning (se Bergh, Skogman & Tideman, 2010; Sauer, 
2010; Ineland, Molin & Sauer, 2013a). Det finns således få möjligheter för personer med 
utvecklingsstörning att delta i vuxenutbildning och det finns ännu färre möjligheter att delta i 
yrkesutbildningar (Bergh, Skogman & Tideman, 2010). Möjligen kan detta förklara att det i 
utvärderingen finns projekt som haft ambitionen att utveckla utbildningar på kulturområdet 
eller som är engagerade i utbildningsverksamhet (Gränslöst ledarskap, Unikum – 
grundläggande konstutbildning, Vild vacker vuxen – Kulturcentrum Skåne, Köpings 
amatörteaterförening). Folkbildningsrådet karaktäriserar sin verksamhet på följande sätt: 
Folkbildning ska alltså vara något mer och något annat än den utbildning som ges via det 
formella utbildningsväsendet (Folkbildningsrådet, 2010, s. 10). Pedagogiken kännetecknas av 
att läraren tillsammans med de studerande skapar sin kunskap samt att den är deltagarstyrd 
och utgår från de studerandes erfarenheter och behov (Bergh, Skogman & Tideman, 2010). 

Folkbildningens engagemang för personer med utvecklingsstörning har en lång tradition. 
Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är de största 
studieförbunden som har verksamhetsavtal med handikapporganisationerna enligt en rapport 
från nätverket SIP (2009). De har en omfattande studiecirkelverksamhet för personer med 
utvecklingsstörning. Vidare har olika folkhögskolor runt om i landet arrangerat och erbjudit 
både kurser i olika ämnen och hela utbildningar till personer med utvecklingsstörning (SiSUS, 
Socialstyrelsen, 2007; Bergh, Skogman & Tideman, 2010). I folkbildningens 
regeringsuppdrag ingår att göra utbildning tillgänglig för personer med funktionshinder 
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(SiSUS, Socialstyrelsen, 2007). Folkbildningens mål och uppdrag (Folkbildningsrådet, 2010) 
är att stödja verksamheter som syftar till att stärka och utveckla demokratin, att göra det 
möjligt för människor att påverka sin situation och skapa engagemang att delta i utvecklingen 
av samhället, medverka till att utjämna utbildningsklyftor samt höja utbildnings- och 
bildningsnivån samt bidra till ett ökat intresse för och ökad delaktighet i kulturlivet.  

Det finns endast några få studier som undersökt folkbildning i relation till personer med 
utvecklingsstörning. En studie av Bergh med flera (2010) utgör dock ett undantag. Slutsatsen 
i studien är att deltagandet i folkhögskolestudier har positiva bildningsmässiga effekter men 
att effekterna för sysselsättning på arbetsmarknaden verkar vara mycket begränsade. 
Majoriteten av de studerande hade före studierna sysselsättning via handikappomsorgens 
dagliga verksamhet och majoriteten hade återgått till denna form av sysselsättning efter 
studierna. Även om folkhögskolestudierna inte tenderar till att möjliggöra förbättrade chanser 
på arbetsmarknaden för personer med utvecklingsstörning så visar studien av Bergh med flera 
(2010) och en studie av Sauer (2010) på många positiva effekter för de studerande. 
Deltagandet medförde en stor betydelse för självförtroende, självkänsla och självbild och de 
studerande har haft god kamratskap och social gemenskap. Vidare har folkhögskolorna 
mycket goda förutsättningar att bidra till egenmakt för de studerande. 

Begreppet empowerment, menar Askheim (2003), innefattar överföring av makt, att makt 
ges till eller återtas av utsatta grupper. Begreppet är komplext och innefattar frigörelse och 
kontroll över de insatser som förmedlas samt reellt inflytande och delaktighet i beslut och 
insatser. Begreppet innefattar också perspektivet att utsatta människor själva är experter på 
sina livsomständigheter (Askheim & Starrin, 2007). På folkhögskolorna, menar Bergh med 
flera (2010), får de studerande möjligheter att komma till rätta med tidigare erfarenheter av 
misslyckanden i skolan och bristande självförtroende. Folkbildningens pedagogik och 
bildningsideologi som betonar delaktighet, gemenskap, frivillighet och kunskapsskapande via 
kamratskap och dialog har goda förutsättningar att åstadkomma empowerment. Mot bakgrund 
av ovanstående finns det således goda förutsättningar för empowerment i den 
folkbildningstradition och pedagogik som finns nedlagd i de studieförbund som drivit flera av 
de projekt som utvärderats.   
  

Kultur, konst och gemenskap 
Ett annat för denna utvärdering centralt område är kultur, subkultur och den forskning som 
studerat personer med utvecklingsstörning i relation till kulturverksamheter. Sirnes (1999) 
menar att samhällsutvecklingen medfört att individer skapar sina egna individuella livsprojekt 
som inte bestäms av den position man får vid födelsen. I dag uppstår subkulturer kring 
livsstilar, religiösa riktningar, kulturella rörelser och patientupplevelser. Dessa subkulturer 
skapar nya kollektiv och identiteter och de är också ofta globala och skär igenom både 
nationella och kulturella gränser. Vi lever i dag i ett samhälle som består av flera subkulturer 
och en pluralism där olika grupper av funktionshindrade kan hitta gemenskap och identitet. 
Detta har också möjliggjort det för olika grupper funktionshindrade att ta språnget över till 
vi/de-diskursen, som vi ovan redogjort för. Ett tydligt exempel är de döva som har etablerat 
en dövkultur och en dövidentitet. Ur ett etnologiskt perspektiv (Ehn & Löfgren, 2001) består 
en subkultur av en gemensam kosmologi, koder, föreställningar och värden som man delar. 
Det handlar om hur individer, t.ex. de döva, identifierar sig med varandra, utvecklar en 
gemenskap, ett sätt att tänka på sig själva och sin omvärld samt uttrycker detta till omvärlden.  

Ett av de funktionshinderideologiska målen har varit integrering. Söder (1997) pekar på 
att integreringen inte medförde att personer med utvecklingsstörning etablerade relationer till 
personer utan funktionshinder men man har ofta gott om betydelsefulla, sociala relationer 
med andra personer med utvecklingsstörning (se också Gustavsson, 1997). Många personer 
med utvecklingsstörning har också viktiga, långvariga, relationer med personal, relationer 
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som många gånger sträcker sig utöver den roll personalen har. Andra viktiga relationer 
personer med utvecklingsstörning har, är de som finns inom den egna familjen. Söders analys 
är intressant ur ett perspektiv som försöker förstå utvecklingsstörning ur en subkulturell 
förståelse. En viktig aspekt av en subkulturell förståelse är att det finns en identifikation med 
dels tillhörigheten i en minoritetskultur, dels en gemenskap med andra ”av samma sort”. 
Genom denna sociala gemenskap etableras bilder och förståelser vilka blir till viktiga och 
positiva ingredienser i den egna självförståelsen.  

Gustavsson (1996; 1997; 1999a; 1999b) menar att de få sociala relationer som personer 
med utvecklingsstörning har med personer utan utvecklingsstörning kan förstås som ett utslag 
av vardagslivets naturliga segregering, vilket innebär att ”annorlunda” människors svårigheter 
att etablera kontakter med ”vanliga” människor, i vårt samhälle bottnar i att de helt enkelt 
väljs bort. Att välja bort sociala relationer med personer med utvecklingsstörning bottnar dock 
inte i negativa attityder utan i att vi, generellt,  väljer socialt umgänge med människor som vi 
anser oss få ett värdefullt socialt utbyte av. I en gemenskap mellan de som har en 
utvecklingsstörning och andra (personal och anhöriga) med liknande värderingar kan man 
hämta kraft för att kämpa för sin sak, men också tröst och förståelse för de sociala orättvisor 
och den bortvaldhet man får uppleva. Denna gemenskap beskriver Gustavsson (1999a) som 
en tankegemenskap bland likatänkande individer. Ur denna gemenskap hämtar man näring 
och trygghet, som man använder för att hävda sina rättigheter och rätt till en plats i 
samhällsgemenskapen. Denna tankegemenskap mellan personer med utvecklingsstörning, 
deras familjer och personal förstås av Gustavsson som en delkultur. 

 

Disability culture  
Internationellt används termen disability culture som en beteckning på de funktionshindrades 
formerande i riktning mot en subkultur. Barnes, Mercer & Shakespeare (2000) frågar om det 
är möjligt att säga att personer med funktionshinder som grupp utvecklat en subkultur. Svaret 
utgår från tre exempel varav det första är dövkulturen. Det andra uppstår ur de olika 
specialarrangemang som riktas till personer med funktionshinder. Här exemplifierar Barnes 
med flera (2000) det med de olika miljöer och inrättningar som riktar sig till bl.a. personer 
med utvecklingsstörning. De olika institutionella miljöer som utgör de omsorgsarenor i vilka 
personer med utvecklingsstörning socialiseras under sin uppväxt och som de är hänvisade till 
under livet, blir till specifika erfarenheter hos dem.  

Det tredje exemplet är utvecklandet av disability arts. Disability  arts-fältet, som 
utvecklades ur den brittiska och den amerikanska handikapprörelsen i början på 1980-talet, 
utgör en sociokulturell rörelse och konstnärlig uttrycksform där konstnärer med 
funktionshinder inom poesi, konst, drama, teater, litteratur etc. hämtar kraft och näring. Denna 
näring används för att hantera de erfarenheter man har av social bortvaldhet (Solvang, 2012). 
Disability arts är också en väg för personer med funktionshinder att förmedla sin kultur och 
sina specifika erfarenheter till andra.  

Via konsten förmedlar personer med funktionshinder en annan presentation än den 
gängse, av vad funktionshinder är och innebär. Presentationen betonar drömmar, erfarenheter 
och livsprojekt, men kan också handla om de upplevelser av diskriminering som man upplevt. 
Traditionellt har konstnärliga aktiviteter riktats till personer med funktionsnedsättning som ett 
led i en terapeutisk verksamhet. Konst och kultur har använts som instrument i behandling, 
habilitering och rehabilitering (Sauer, 2004; Ineland, 2007). Disability arts handlar inte om 
terapi, inte heller om att tillgängliggöra den ”vanliga” kulturen för personer med 
funktionshinder. Disability arts handlar om att ge uttryck för sina erfarenheter, historier och 
upplevelser av de livsomständigheter man lever under. Begreppet disability culture rör sig 
dels på en nivå som handlar om en socialrörelse som strävar efter att omdefiniera innebörden i 
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begrepp som funktionshinder som innebär att funktionshinder snarare ska förstås som en 
grund för tillhörigheten i en minoritets- eller subkultur (Solvang, 2012), dels på en nivå där 
kulturarbetare med funktionshinder genom sin konstnärliga produktion uttrycker sina 
livserfarenheter.  

 

Kultur och personer med intellektuellt funktionshinder 
Det finns få studier som belyser det konstnärliga arbetets betydelse och utmaningar för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning (se t.ex. Price & Barron, 1999; Gürgens 
Gjærum, 2004; Sauer, 2004; Ineland, 2007; Sauer & Ineland, 2007; Saur, 2008; Svensson & 
Mjönes, 2010; Gürgens Gjærum & Rasmussen, 2010; Sandén, 2011; Solvang, 2012; Sauer & 
Ineland, 2013, Ineland & Sauer 2014). Sauer (2004) menar att inom traditionell daglig 
verksamhet ses människor med utvecklingsstörning i första hand som brukare men att denna 
traditionella brukarroll ifrågasätts och har nyanserats tack vare teater och andra kulturella 
verksamheter för och med personer med utvecklingsstörning. Skådespelarna med 
utvecklingsstörning har utvecklat en ny roll och identitet, en roll som innebär att de förstår sig 
själva som skådespelare och kulturproducenter och inte enbart som mottagare av omsorg och 
samhälleliga insatser.  

Forskningen på området illustrerar samtidigt att det i teaterverksamheter som erbjuds 
inom ramen för den institutionella handikappomsorgen finns en spänning mellan kultur för 
kulturens skull och en mer habiliterande och terapeutisk ambition. Dessa verksamheter blir 
ofta en hybrid mellan en handikappomsorgspraktik och en kulturpraktik, de ska på en och 
samma gång realisera både handikappideologiska mål och konstnärliga ambitioner (Ineland, 
2007, Ineland & Sjöström, 2007, Ineland & Sauer, 2007, Sauer & Ineland, 2013, Ineland & 
Sauer, 2014). Detta medför att verksamheterna måste balansera mellan att å ena sidan 
producera en teaterföreställning där konstnärliga ideal och mål är vägledande å andra sidan 
bidra till att omsorgsinriktade, handikappideologiska mål realiseras (Sauer 2004, Ineland, 
2007, Gürgens Gjaerum, Ineland & Sauer, 2010, Ineland & Sauer, 2014). 

Ållateatern, som fick bidrag från Arvsfonden för ett ettårigt operaprojekt (1997–1998, 
med ABF som huvudman) är i dag en etablerad daglig verksamhet 
(http://www.sundsvall.se/Omsorg-och-hjalp/Handikapp-funktionsnedsattning/Daglig-
verksamhet-arbete-och-sysselsattning/Teater-Gronborg/). Sauer (2004) och Ineland (2007) 
som studerat Ållateatern menar att det sociala livet på teatern kunde förstås som en 
kulturgemenskap som odlades via de handlingar och processer som skede på teatern. En 
aspekt av kulturgemenskapen var att skådespelarnas vilja att göra sin röst hörd både inåt mot 
verksamheten, och utåt mot andra arenor, uppmuntrades av ledarna på teatern. Genom att 
hävda sin unikhet i presentationen av sig själv formulerades kulturgemenskapen gentemot 
andra. Kulturgemenskapen utgjorde den grund som förenade individerna på teatern och som 
gjorde det möjligt att analysera teatern utifrån ett subkulturellt perspektiv. Som ovan 
beskrivits skapas disability culture utifrån en central aspekt, att man har likartade erfarenheter. 
Skådespelarna på Ållateatern har erfarenheter och upplevelser som skapats av det stöd de fått 
från funktionshinderomsorgen. Den skillnad som teatern representerade i förhållande till 
andra omsorgsverksamheter och det nya som teatern utgjorde utgick ifrån de erfarenheter 
skådespelarna hade från andra mer traditionella dagliga verksamheter. 

Konstnärliga verksamheter med och för personer med utvecklingsstörning kan också 
karaktäriseras av att de betonar vikten av och möjliggör medskapande för de personer med 
utvecklingsstörning som deltar i den. Resultatet från en studie av Sauer och Ineland (2013; 
samt Ineland & Sauer, 2014) visar att konstnärliga verksamheter är sensitiva att fånga upp 
deltagarnas idéer, uppfattningar, önskemål och visioner om hur arbetet ska genomföras. 
Deltagarna har ett reellt inflytande över den konstnärliga processen och ett tydligt exempel på 

http://www.sundsvall.se/Omsorg-och-hjalp/Handikapp-funktionsnedsattning/Daglig-verksamhet-arbete-och-sysselsattning/Teater-Gronborg/
http://www.sundsvall.se/Omsorg-och-hjalp/Handikapp-funktionsnedsattning/Daglig-verksamhet-arbete-och-sysselsattning/Teater-Gronborg/
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detta är att teaterföreställningar ofta bygger på deltagarnas egna upplevelser, erfarenheter och 
kompetenser. 

Ett viktigt element i konstnärliga verksamheter (disability arts) är att andra sidor av ens 
liv än funktionshindret betonas. Studier av teater och kulturverksamheter med och för 
personer med utvecklingsstörning illustrerar att kulturarbetet ger utrymme för deltagarna att 
odla nya förståelser och innebörder i sina liv (Gürgens Gjaerum, Ineland & Sauer, 2010; 
Sauer & Ineland, 2013; Ineland & Sauer, 2014). Ett exempel är den nya roll, skådespelare, 
som deltagarna på teatern tillskriver sig själva och som tillskrivs dem av ledarna. Detta blir till 
en ny och betydelsefull bild som fogas till den självbild man har. Gustavssons (1999b) 
beskrivning av tankegemenskapen har paralleller till den ovan beskrivna kulturgemenskapen. 
Kulturgemenskapen gör att deltagarna upplever att andra egenskaper än 
funktionsnedsättningen står i fokus. Via denna kulturgemenskap skapas således nya 
innebörder av vad utvecklingsstörning är, som ofta också har en emancipatorisk kraft (Sauer 
& Ineland, 2007; Ineland & Sauer, 2007; Gürgens Gjaerum, Ineland & Sauer, 2010; Sauer & 
Ineland, 2013, Ineland & Sauer, 2014). 
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Resultat 
 
Vi vill börja med att presentera de ingående projekten utifrån några vinklar som på olika sätt 
bidrar till att belysa de projekt som ingår i denna utvärdering: en kort allmän beskrivning av 
projektens omfattning, och att projekten inrymmer en mångfald inriktningar, bland annat 
konst och delaktighet. Därefter följer en översikt som beskriver fördelning av beviljade 
projekt över tid och vilka organisationer som stått som huvudsökande. Kapitlet inrymmer 
också en beskrivning av hur dimensionerna kön och ålder kommer till uttryck, framför allt i 
enkätstudien. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur delaktighet uttrycks i enkäterna.  
  

Vad materialet kan berätta om projekten 
Den första informationen om projekten fick vi av det aktmaterial som projekten genererat i 
Arvsfondens arkiv. Dessa akter innehåller ansökningshandlingar, deltidsrapporter, annan 
dokumentation samt i de flesta fall slutrapporteringar. Vid uppföljningstillfället (2 oktober 
2013) hade nio av projekten som startade under senare år inte avslutats respektive 
slutredovisats. Utöver det saknades slutredovisningar i akten för två äldre projekt. Det innebär 
att det har funnits mindre information om dessa projekt.  

I akterna framträder en brokig bild avseende inriktning och storlek (fullständig 
förteckning i bilaga 1). Här återfinns projekt som pågick ett, två respektive tre år, och 
omfattningen av tilldelade medel varierar mycket. Från 25 000 kronor för ett projekt som 
publicerade en bok i samband med en kulturvecka, till 6 130 800 kronor för ett treårigt 
projekt. Det senare projektet drev Studieförbundet vuxenskolan för att utveckla och etablera 
kursverksamhet riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning och ge 
förutsättningar för en eftergymnasial utbildning samt möjligheter att utveckla en 
kulturarbetsmarknad för målgruppen. Som synes skiljer det sig därmed väsentligt när det 
gäller projektens ambitioner, inriktning och omfattning. Totalt har Arvsfonden beviljat 73 624 
200 kr till de 48 projekten.  
  

Projektens inriktning(ar) 
Även om alla de studerade projekten innefattar kulturella aktiviteter för och med personer 
med intellektuell funktionsnedsättning finns det en stor bredd i hur man har formulerat sitt 
syfte och de mål man avser att uppnå med projektet. Det finns inte helt tydliga skiljelinjer 
mellan projektens syfte och mål, varför vi i det följande valt att tala om projektens inriktning. 
Med det avses dels vad projektägarna avsett att åstadkomma, dels önskat uppnå.  

Det finns flera möjliga sätt att kategorisera dessa inriktningar. Övergripande kan de 
samlas i två breda kategorier: huruvida inriktningen beskrivs i termer av kultur med en tydlig 
konstnärlig inriktning eller om kultur beskrivs som ett medel för att utveckla deltagare på 
olika sätt (jfr Sauer & Ineland, 2013). Med konstnärlig ambition avses verksamheter som 
sätter kulturella uttrycksformer i fokus, oavsett om det handlar om teater, musik eller annan 
kulturell verksamhet. Inom den senare kategorin kultur som medel ryms ett flertal projekt som 
huvudsakligen beskriver aktiviteter som riktar sig till målgruppen alternativt personal inom 
verksamheter där personer i målgruppen deltar. Det handlar vanligen om att utveckla metoder 
för att arbeta med kultur inom verksamheterna och om att genomföra aktiviteter som inte 
sällan beskrivs som att stärka självkänslan hos deltagarna. 

Men den kategoriseringen kan inte fullt ut täcka den spännvidd av inriktningar som 
avspeglas i dokument- och enkätstudien. Bland annat skyms att ett flertal projekt, oavsett om 
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de har konstnärlig eller utvecklande ambition, handlar om att producera en föreställning för en 
publik. Det kan vara politiker och tjänstemän inom kommunala organisationer eller det som 
benämns med allmänheten. Syftet med detta beskrivs vanligen som att man med projektet vill 
arbeta för att förändra attityder gentemot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det 
attitydförändrande arbetet kan vara mål i sig, alternativt vara inramad av handikappideologisk 
retorik där ökad tillgänglighet ger större möjligheter till delaktighet i samhällslivet för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det som också skyms är att projekten 
vanligen angett flera inriktningar, ett exempel är projektet Kultur för svårt funktionshindrade 
som genomfördes mellan 1995 och 1997. En kort sammanfattning av projektets inriktning ger 
vid handen att projektet avsåg att skapa konst och därigenom stärka deltagarnas självkänsla, 
samtidigt avsåg man att skapa en helt ny arbetsplats inom kultursektorn för personer med 
funktionsnedsättning samt påverka föreställningar och förbättra omgivningens attityder 
gentemot personer med utvecklingsstörning.  

Efter flera genomgångar av materialet växte det så småningom fram en kategorisering 
längs tre huvudfåror (samt en kategori ”övrigt” där två förstudier placerades):  
 

• Konst: projekt där kulturella uttrycksformer och konstnärliga kvaliteter har satts i 
fokus 

• Delaktighet: projekt som med kultur vill påverka och utveckla möjligheter till 
delaktighet i samhällslivet  

• Utveckling: projekt som via kulturella aktiviteter avser att utveckla metoder och 
verksamheter som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, samt 
personer som deltar i dessa verksamheter.  

 
Då inriktningarna vida överstiger antalet projekt fångar nedanstående tabell väl hur vanligt det 
är att projekten har flera syften, helt enkelt vill åstadkomma förändring, utveckling eller 
aktivitet inom flera områden.  

 
Kategori inriktningar Antal projekt 
Konst och kulturella uttrycksformer – konstnärlig kvalitet  

– producera föreställningar  
– producera medialt informationsmaterial 
– självkänsla genom konst 

7 
4 
 

2 
2  

 Totalt 15 
Delaktighet i samhällslivet – tillgänglighet till kultur 

– tillgång till kulturarbetsmarknad, 
alternativ arbetsmarknad 
– nya utbildningsvägar 
– förändra omgivningens attityder 
– integrering/delaktighet 

10 
 

4 
5 
12 
8 

 Totalt 39 
Verksamhets- och individutveckling – utveckla kultur för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning 
– sprida metodkunskap 
– skapa daglig verksamhet 
– utveckla och stärka deltagarna  

 
4 
8 
10 
12 

 Totalt:  34 
övrigt Förstudier inför kulturprojekt 2 
(4 av 48 projekt täcker de tre huvudkategorierna)          
Tabell 2. Projektens inriktningar.  
 



 26 

Inom de övergripande kategorierna ryms, som illustreras ovan, flera inriktningar. Konst som 
kategori inrymmer projekt som avser att producera teater- och musikföreställningar, 
alternativt rikta sig till en publik genom annan medial framställning. Det som utmärker 
projektansökningarna avseende dessa föreställningar är att de kulturella och konstnärliga 
ambitionerna framförs tydligt, man argumenterar för projekten utifrån en konst- och 
kulturdiskurs. Några projektägare inom den här kategorin är sedan tidigare etablerade 
kulturverksamheter som via projektet vill inkludera nya deltagare, ibland för att utmana eller 
som Ögonblicksteatern (projekt 2010/053) uttrycker sig om projekt Normal – nya vägar till 
samverkan för personer med funktionsnedsättning: Festival Normal vill göra upp med våra 
invanda föreställningar kring vem som kan vara skådespelare. På Ögonblicksteaterns 
webbplats presenterar de sig med följande ord:  
 

För att tro att en annan verklighet är möjlig behöver nya bilder av verkligheten presenteras. I 
tillgänglighetsfrågan har Ögonblicksteatern funnit en stor konstnärlig utvecklingspotential för 
scenkonsten. Vi arbetar med att sätta nya kroppar och tankar i fokus genom att jobba med en 
integrerad ensemble av personer med och utan funktionsnedsättningar. 

 
I citatet ovan ges ytterligare en illustration av hur flera diskurser blandas, i det här fallet 
argumenterar man för det konstnärliga genom att utgå från begreppet tillgänglighetsfrågan, 
det vill säga ett begrepp med tydlig relation till en handikappideologisk retorik. Det är också 
ett tema i de projektinriktningar som kategoriserats som delaktighet i samhällslivet. Dessa 
förenas av att de använder sig av handikappideologisk retorik om inkludering och 
tillgänglighet som medel för delaktighet, alternativt anger delaktighet som övergripande mål. 
Det kan formuleras likt Att öka integrationen i samhället mellan handikappade och inte 
handikappade (Att växa med teaterns hjälp, Studiefrämjandet Södra Lappland, 2007/148). 
Gemensamt underliggande tema är att målgruppen beskrivs som en marginaliserad grupp som 
behöver särskilda satsningar för att få tillträde till olika arenor. Det kan handla om att 
tillgängliggöra enskilda utställningar eller föreställningar men också mer ambitiösa motiv som 
eftergymnasial (kultur) utbildning och tillgång till kulturarbetsmarknaden för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Häri ingår också skrivningar om att det är angeläget att 
förändra omgivningens attityder, vilket kan exemplifieras av några projekt genomförda av 
Glada Hudikteatern. Projektet Barn föds inte med fördomar (2005/047) avser till exempel att 
ge elever i årskurs 5 insikt och förståelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
för att på det sättet bekämpa fördomar. Ett efterföljande projekt, Glada Hudikteaterns 
Sverige, Nästa steg (2010/089) har tydligt uttalat syfte att bedriva attitydförändrande arbete. 

Den tredje kategoriseringen, verksamhets- och individutveckling, inkluderar projekt som 
syftar till att utveckla kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning, utveckla 
samt sprida metoder för att arbeta med kultur för målgruppen samt utveckla respektive 
etablera daglig verksamhet med kulturinslag. Gemensamt undertema i kategoriseringen är att 
fokus ligger på aktiviteter och metoder för målgruppen, ofta adderat med en ambition om att 
deltagarna via kulturella aktiviteter ska få möjlighet att utveckla förmågor och stärka sin 
självkänsla. Målen kan utryckas som att deltagare ska ges möjlighet att erövra redskap för 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan genom verbal och icke-verbal kommunikation (En 
alldeles särskild cirkusskola, 1998/203), och utvecklas som starka individer (Änglarna – 
teater på lika villkor, 2008/115).  

Som framgått är ovanstående kategorier inte varandra uteslutande, de har snarare 
formulerats för att fånga spännvidd och mångfald i projektens syfte och mål. Ett annat sätt att 
illustrera mångfald är att av de 48 var det fyra projekt vars inriktningar kunde placeras inom 
alla tre huvudspår. I övrigt var de vanligaste kombinationerna delaktighet + utveckling (9) 
respektive konst + delaktighet (8). Mångfalden av inriktningar innebär också att det inom 
projekten har genomförts varierande aktiviteter. Många gånger har slutmålet handlat om att 
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producera eller tillgängliggöra en föreställning eller utställning av något slag. Exempel som 
nämns är teater, dockteater, dans- och rörelseteater, opera, musik- eller cirkusföreställning, 
konstutställning eller att producera en tidning, bok, tv-program eller filmer. Inför dessa 
produktioner kan projekten omfatta kartläggning, planering, utbildningsinsatser riktade mot 
personal, deltagare och det som ofta beskrivs som teaterfolk. De projekt som avser att 
involvera personer i målgruppen, det vill säga inte explicit har för avsikt att tillgängliggöra en 
utställning eller föreställning, beskriver också att arbetet med produktionen involverar flera 
led som att arbeta fram ett manus, bygga dekor och tillverka scenkläder. Till detta ska också 
läggas att ett flertal projekt har arbetat med olika former av informationsspridning, det vill 
säga delat med sig av sina kunskaper via text, workshops och seminarier. Häri inbegrips också 
informationsarbete mot det som beskrivs som allmänheten, ofta inramat som att man genom 
information minskar stigmatisering och skapar bättre förutsättningar för delaktighet.  
 

Vilka var projektens huvudmän? 
Ytterligare aspekter är hur projekten har fördelat sig över den undersökta tidsperioden (1994–
2011) samt vilka organisationer som har stått som huvudsökande i ansökan. Värt att nämna i 
det här sammanhanget är att det stora flertalet projekt bedrivs som samarbetsprojekt  med 
flera parter inblandande, vilket blev än tydligare av enkätsvaren. Av 25 enkätsvar om 
samarbete framkom att 21 av dessa projekt bedrevs i samarbete med andra aktörer medan bara 
fyra drevs i egen regi. Dock kan det vara så att dessa samarbeten fyller administrativa och 
legitimerande ändamål, och inte alltid är frågan om konkreta samarbeten. Det kan röra sig om 
att bilda referensgrupp, få tillgång till information eller använda organisationer som 
informationskanaler. Några exempel på samarbeten ges i tabell 4 nedan.  

Huvudsökande organisation kan övergripande sorteras under rubriker som studieförbund, 
kommuner, FUB, andra funktionshinderföreningar, ideella föreningar med huvudsakligen 
kulturell verksamhet, andra ideella föreningar samt övrigt. Under den sistnämnda rubriken 
sorteras en stiftelse, ett personalkooperativ, en folkhögskola samt en underorganisation till 
folkrörelserna. Sammanställningen i tabell 3 visar tre förhållanden:  

• Det är relativt vanligt att ett studieförbund är huvudman för kulturprojekt riktade 
till personer med intellektuell funktionsnedsättning (18 projekt, dvs. 37,5 procent 
av de här utvärderade projekten). Detta följer den tidigare redovisade traditionen 
av att folkbildningen har och tar ansvar för utbildningsinsatser för målgruppen.  

• Bakom drygt 14 procent av projekten finns en kommunal verksamhet som 
huvudsökande.  

• Det finns viss variation under perioden i antal beviljade projekt, 17 av 48 projekt 
genomfördes 1995–1999, därefter följde några år med enstaka projekt per år. År 
2005 bröts detta (med undantag för 2008), och under 2009 och 2010 beviljades 
medel till sammanlagt 13 projekt. Intressant att notera är att i den här 
sammanställningen ser det ut att finnas ett samband mellan studieförbundens 
aktiviteter och antal projekt per år.   

 
Av sammanställningen i tabell 3 framgår också att endast sju av 48 projekt (14,5 procent) har 
haft en handikapporganisation som huvudman. Däremot finns de med som samarbetspartner i 
de flesta projekt. En möjlig tolkning till att så relativt få projekt drivits av en 
handikapporganisation är att det är frågan om ideella organisationer som inte kan uppbåda 
tillräckligt med tid och resurser för att genomföra den här formen av verksamhet. Vidare kan 
det vara så att kultur inte ses som en prioriterad fråga för handikapporganisationer, det finns 
många andra områden som är angelägna.  
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År Studie-
förbund 

Kommun Kultur-
fören. 

Annan 
ideell 
fören. 

FUB Annan 
handikapp-

org. 

Övrigt
* 

Antal 
per år 

1994 1       1 
1995 2  1     3 
1997 2  1  2 1  6 
1998   1 1 1   3 
1999 3    2   5 
2000    1    1 
2001  1      1 
2002  1    1  2 
2003       1 1 
2004       1  1 
2005 1 1 1     3 
2007 4       4 
2008   1     1 
2009 2 1  1   2  6 
2010 1 2 2 1  1  7 
2011 2 1      3 
Antal 18 7 7 4 5 3 4 48 

Tabell 3. Projektens organisationstillhörighet utifrån angivande av huvudsökande (* = en stiftelse, ett 
personalkooperativ, en folkhögskola samt en underorganisation till folkrörelserna). 

 
Intressant att notera är också att ett antal projekt har varit utformade med en uppföljande eller 
vidareutvecklande ansats, eller uttryckt som att projekt har följt på varandra. Som framgår av 
tabell 4 nedan har Glada Hudikteatern och Kulturcentrum Skåne vardera genomfört tre 
Arvsfondsprojekt inom området kultur och utvecklingsstörning, och Moomsteatern och 
Grunden två vardera. I ansökningarna till de två tidigare finns tydliga referenser till kunskaper 
vunna vid det tidigare projektet. Att 10 av de här 48 redovisade projekt genomfördes av fyra 
återkommande aktörer kan ses i ljuset av Arvsfondens satsning på området kultur och 
utvecklingsstörning och att tidigare ansökningar troligen ger ökad kompetens för att 
genomföra ytterligare ansökningar.  
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verksamhet projektnr projekt drevs av samarbete 
Glada Hudik 
 
 

2002/016 
 
2005/097 
 
2010/089 

Över gränserna 
 
Barn föds inte med 
fördomar 
Nästa steg 

Glada 
Hudikteatern/omsorgsförvaltningen 
Glada Hudikteatern/Hudiksvalls 
kommun 
Hudiksvalls kommun, Glada 
Hudikteatern 

FUB Norra 
Hälsingland 
 
FUB Riks  
  
FUB Riks 

Kulturcentrum 
Skåne 
 
 

1994/037 
 
 
1998/116 
 
 
 
2005/112 

En självständig teater 
av och med utveck-
lingsstörda 
Kulturcentrum Skåne, 
Arbete och Öppen 
verksamhet för funk-
tionshindrade 
Framtid – det handlar 
om livet självt 

Studiefrämjandet 
 
 
Utbildning, Kulturcentrum Skåne 
 
 
 
Kulturcentrum Skåne 

Lunds kommun 
 
 
 
 
 
 
Kulturella 
institutioner  

Moomsteatern 
 
 

1997/067 
 
1999/028 

En odyssé i 
uppfinningsrikedom 
Moomsteatern projekt 
1 mot 1 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Studieförbundet Vuxenskolan 
 

Malmö stad 

Föreningen 
Grunden 

1997/001 
 
2002/141 

Grunden Radio Video 
Tidning 
Projektet Klick Jag vill 
ha en man 

FUB 
 
Föreningen Grunden 

 
 
Kulturlabbet, 
Göteborgs stad, 
fonder, filmbolag 

Tabell 4. Sammanställning av projektidéer och aktörer som förekommit mer än en gång.  
 
Följer vi projektidéer på det här sättet framträder dels en ambition om att både tillvarata och 
vidareutveckla tidigare erfarenheter och kunskaper, dels att de efterföljande ansökningarna 
utvecklas i så motto att de blir mer omfattande och i viss mån påkostade. Man skulle också 
kunna prata om en slags professionalisering av ansökningsförfarandet. 
  

Hur många nås av projekten? 
Ytterligare en dimension när man granskar projekten är hur många personer de omfattat, eller 
uttryckt på annat sätt: hur många personer projekten menar har deltagit i de aktiviteter och 
verksamheter man har genomfört. Detta är också en av de frågor som Arvsfonden önskar få 
besvarad via denna utvärdering. Emellertid har det visat sig att frågan inte är så lätt att 
besvara, dels har det varit svårt att utläsa sådana uppgifter i dokumenten, dels finns det ett 
visst bortfall i enkätsvaren. I det stora vilar ändå denna del av kartläggningen på uppgifter 
från enkäterna. I enkäten formulerades frågan så att man skulle uppge uppskattat antal 
deltagare utifrån om deltagarna tillhörde det som var projektets målgrupp (personer med 
intellektuell funktionsnedsättning), om det handlade om personer som deltog i projektet i 
egenskap av att vara anställd personal (oavsett om det var frågan om anställd i kommunens 
omsorgsverksamhet eller anställd i projektet som handledare respektive kulturarbetare) och 
slutligen om projektet hade involverat andra personer.  

En sammanställning av uppgifter visar att också inom detta område finns stor variation 
(tabell 5). Det rör sig om allt från fem personer till närmare 650 personer ur målgruppen som 
på det ena eller andra sättet deltagit i projektet, från att ha deltagit genom hela projekttiden till 
att ha deltagit i prova på-aktiviteter eller workshops. De flesta av de projekt vi har uppgifter 
om har engagerat 5–25 personer ur målgruppen. I sammanhanget är det fem projekt som 
sticker ut genom höga deltagarsiffror: Ba(r)nbrytarna - ett integreringsprojekt av 
Handikappidrottens samarbetsorganisation (HISO) som engagerade 200 personer, Glada 
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Hudik-teatern som i projektet Över gränserna nådde 150 personer, Föreningen Grundens 
projekt Klick. Jag vill ha en man involverade 100 personer ur målgruppen, i Vuxenskolans 
studiecirkelprojekt Vild Vacker Vuxen deltog 143 personer i cirkelverksamhet och ytterligare 
ca 500 deltog i någon av deras prova -på- aktiviteter, slutligen har ca 300 personer deltagit i 
Hudiksvalls kommuns Spelstämma. Sammantaget innebär det att i enkäterna har vi fått till 
uppgift att 1  834 personer ur målgruppen i större eller mindre omfattning tagit del av 
aktiviteter som genomförts inom projekten.  

Det varierar också hur många personer som i någon form betraktas som anställda som 
deltagit i projekten och samt hur många ”övriga” personer som varit involverade. För gruppen 
anställda varierar det mellan 2 och 150 personer, och vad gäller ”övriga” beror det på 
huruvida projektet vänt sig mot en publik, och hur stor spridning dessa föreställningar haft. 
Två av projekten, Glada Hudikteaterns Över gränserna och Ögonblicksteaterns Projekt 
Normal, sticker ut mer än andra med över 1 000 besökare vardera på föreställningar och 
seminarier. 
 

Projektdeltagare antal projekt 
”målgrupp” 

antal projekt  
”anställda” 

antal projekt 
”övriga” 

–9 3 10 3 
10–24 7 4 2 
25–49 4 5 1 
50–99 3 1 2 
100– 5 1 3 

Inga eller osäkra 
uppgifter 

4 5 15 

Totalt antal 
deltagare 

1 834 475 2 480 

Tabell 5. Antal personer som varit involverade i projekten.  
 
Projekten har riktat sina verksamheter till olika målgrupper på flera olika sätt. En del projekt 
har handlat om att bedriva någon form av kulturverksamhet för en mindre mer  fast grupp av 
deltagare, andra projekt har producerat till exempel en teaterföreställning som ska spelas upp 
för en publik medan andra projekt har erbjudit studiecirklar för personer med intellektuella 
funktionshinder och har då attraherat ett stort antal deltagare. Ytterligare andra projekt har 
handlat om att producera kultur, till exempel en teaterföreställning för personer med 
intellektuella funktionshinder eller att anpassa en utställning för denna grupp. I dessa projekt 
är personerna med intellektuella funktionshinder mottagare av kultur och då är antalet 
personer ur målgruppen det samma som antalet åskådare eller antalet personer som besökt 
utställningen. Därtill finns projekt som haft en inriktning som handlat om att rikta sin 
verksamhet utåt till en bredare allmänhet i syfte att bidra till förändrade attityder hos denna 
allmänhet. Dessa projekt har ofta angett att målgruppen för projektet är andra än personer 
med intellektuella funktionshinder (t.ex. en icke funktionshindrad publik vid en 
teaterföreställning). 

Ett projekt, Filmprojekt om Downs syndrom, kan illustrera några svårigheter att på det här 
sättet att försöka ringa in och ange hur många som tagit del av de verksamheter och aktiviteter 
som skapats genom projekten. Filmprojektet avsåg att skapa ett uppdaterat positivt 
informationsmaterial om hur det är att leva med Downs syndrom, i syfte att stötta både 
personer med Downs syndrom och deras anhöriga men också att med filmerna bidra till en 
bättre debatt om funktionshinder och rättigheter. Det sammansatta syftet ger också en 
sammansatt målgrupp, och i aktmaterialet framstår det som att det finns två huvudsakliga 
målgrupper, dels personerna själva och deras familjer, dels de personer som tar del av dessa 
filmer (benämnda som tittare). De som ingår i den senare gruppen exemplifieras som 



 31 

personal, politiker och allmänhet. I slutredovisningen angav man att filmerna haft 864 000 
tittare, men till skillnad från ovanstående Projekt Normal och Över gränserna framgår inte 
detta i enkätsvaren. När enkätfrågan om hur många personer som deltagit i projektet 
besvarades blev gruppen tittare inte angiven. Istället utgick man då från en annan 
delaktighetsnivå och inkluderade de personer som medverkat i filmerna, de som medverkat i 
produktionsprocessen och de som bidragit med annat stöd. Detta kan illustrera att det dels är 
en fråga om definition av målgrupp, dels att det är svårt att besvara frågan om hur många som 
deltagit.  

Man kan också uttrycka det på så sätt att man i projekten uppfattat begreppen ”målgrupp” 
och ”deltagare” i både enkäten och i de dokument (projektansökningar, deltidsredovisningar, 
slutredovisningar) som Arvsfonden efterfrågar som att målgruppen också inkluderar andra 
personer än de som direkt är involverade i projektet (t.ex. personer som utgör en publik vid en 
teaterföreställning). Men vi ser inte detta som något problem, många av de projekt som 
utvärderats riktar sig utåt till en bredare publik som både är och inte är funktionshindrad, och i 
flera fall riktar man sig till anhöriga, personal och andra stödpersoner på boenden och dagliga 
verksamheter. Kulturverksamheter, oavsett konstform; teater, musik, måleri, film etc., riktar 
sig ju till en publik. Det ligger i konstens natur att någon annan ska ta del av den konst som 
produceras. Mot bakgrund av detta och mot konstaterandet att flera projekt haft ambitionen att 
medels kulturen bidra till ökad delaktighet i samhällslivet för personer med intellektuella 
funktionshinder och/eller att bidra till förändrade attityder till dessa personer så är det rimligt 
att projekten också tänker om ”målgrupp” och ”deltagare” som man har gjort. 
 

Kön och ålder 
Begrepp som funktionshinder, ålder och kön kan framstå som att de beskriver särskilda 
egenskaper, men som framkommit tidigare har begreppen flera och sammanvävda betydelser. 
Ett sådant exempel är den tidigare forskning som pekat på att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ofta beskrivs utifrån sin funktionsnedsättning, vilket medför att social 
kategorisering utifrån kön och ålder riskerar att hamna i skymundan (Barron, 2004; Lövgren, 
2014). Då vi är intresserade av dessa frågor formulerade vi också frågeställningar i avsikt att 
belysa vilken betydelse kön och ålder har getts och haft i projekten. Det innebär att vi dels har 
sökt efter om och hur kön och ålder kommer till uttryck i aktmaterialet, dels inkluderade 
frågor om kön och ålder i enkäten.  

Vid genomgång av aktmaterialet blir det tydligt hur Arvsfonden under perioden 1994–
2011 har styrt upp ansökningsförfarandet och efterfrågar mer uppgifter om målgruppen. 
Bland annat visar det sig i att uppgifter om gruppens sammansättning utifrån dimensioner 
som kön, ålder och etnicitet efterfrågas i de senare ansökningarna men mycket sällan framgår 
av de tidiga. Det finns några undantag, och det är i de fall som projektet syftar till att arbeta 
med teman som sexualitet eller aktivt säger sig vilja bryta mot normer om kultur som 
kvinnodominerad (Moomsteaterns projekt från 1999, respektive Kulturcentrum Skånes 
projekt från 1994). I övrigt är det dominerande intrycket att projekten förvisso kan rikta sig 
till barn eller vuxna men behandlar frågan om ålder som om gruppen skulle vara homogen, 
det vill säga tillskriver vare sig ålder eller kön någon större betydelse.   

En mer nyanserad bild gavs via enkätfrågorna av vardera dimensionen. I enkäten (bilaga 
2) efterfrågades om projekten diskuterades ”med tanke på genus” respektive diskuterades och 
genomfördes ”med tanke på målgruppens ålder”. Svarsalternativ var ja, nej och ej relevant i 
relation till tre faser av projekten: dess planering, under genomförandetiden och i samband 
med projektens avslutning. Därefter bad vi de som svarat jakande på frågan om beskrivning 
av hur det konkret kommit till uttryck. De som svarat nekande eller ej relevant på frågan 
ombads att beskriva hur det kom sig frågan inte hade diskuterats.  
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När vi sammanställde enkätsvaren (tabell 6) visade det sig att av 26 inskickade enkäter 
hade 24 besvarat frågan om kön och genus, 36 procent av dessa menade att frågan inte var 
relevant under någon eller alla de efterfrågade faserna. Att frågan inte var relevant kunde 
motiveras med formuleringar liknande vi ville inte sätta gränserna, alla skulle få chansen där 
så var möjligt (ett projekt från slutet av 1990). Sammanställningen visar också att 38 procent 
av de som diskuterat genus hade gjort det under tiden projektet pågick, tätt följt av 
diskussioner under planeringsperioden. Det är en omvänd fördelning i relation till när under 
projektet frågor om ålder diskuterades. När vi granskade hur frågor om genus och kön konkret 
kom till uttryck respektive varför frågan inte hade diskuterats eller varit relevant 
utkristalliserade sig tre kategorier: osynligt kön, betydelsebärande kön och könsmedvetenhet.  

Den första kategorin, osynligt kön, kan exemplifieras med två projekt, det ena har svarat 
nej på frågan om kön diskuterats och menade att det berodde på att fokus har legat på åldern 
vuxna. Svaret illustrerar hur kön blir till en undanskymd kategorisering, här i relation till 
funktionshinder och till ålderskategoriseringen vuxen. I det andra projektet uppgav man att 
det inte var relevant för att personer av båda könen har funktionsnedsättning och bägge 
[könen] finns representerade i projektet. Detta senare utgör ett exempel på hur kön och genus 
uppges att inte vara relevant men ändå finns som en variabel eller aspekt med i svaret. Det 
skulle också kunna beskrivas som att biologiskt kön används som variabel utan att socialt kön 
(eller genus om man föredrar det begreppet) ges betydelse.  

I andra projekt har kön varit betydelsebärande i så motto att man diskuterat frågor om kön 
under planering och genom antagningsförfarandet och i gruppindelningar, eller medvetet 
sökt fler kvinnor till en grupp eftersom det finns betydligt fler män att tillgå. Här framstår 
också kön som en variabel, men till skillnad från föregående har frågan getts betydelse. Det 
har funnits en formulerad idé om att grupperna bör vara blandade som motvikt mot att det 
verkar identifierats att antalet män i verksamheterna överstiger antalet kvinnor. Ett annat 
enkätsvar kan också illustrera hur kön allteftersom kommit att aktualiseras och getts betydelse 
under projektets genomförande: när vi planerade ville vi bara komma igång, kön var inte 
intressant just då […] kön och genus blir en fråga under arbetets gång och kommer upp i 
olika samtal. 

Fem enkäter förmedlar en uttalad ambition att tala om och arbeta med frågor om kön och 
genus. I den kategorin återfinns svar som att man haft diskussioner och workshops om vad det 
innebär att vara kvinna respektive man, eller att studiecirkelverksamheten handlade om hälsa, 
kost, hygien, mode, kläder etc. – då är genus hela tiden en viktig faktor. Ett projekt har arbetat 
uttalat normkritiskt: vi har prövat olika sceniska lösningar för att komma bort från 
könsstereotyper och klichéer och I framtagandet av pressbilder har vi gjort ett urval utifrån 
att vi inte vill återskapa könsstereotyper. I dessa projekt återspeglas en ambition att endera 
diskutera kön utifrån att det ofta blir negligerat i relation till funktionshinder, eller diskutera 
kön som ytterligare en kategorisering (förutom funktionshinder) att förhålla sig kritisk till, att 
pröva gränser och undvika traditionella stereotyper.  

 
Dimensionerna 
kön och ålder 

andel svar, 
procent 

antal svar 
(n) 

procent 
projekt* 

”irrelevant” 

procent 
under 

planering  

procent 
under 

projekttid 

procent 
vid 

avslut 

Kön och genus 
diskuterades  

92 
(24) 

36 33 
(8) 

38 
(9) 

17 
(4) 

Ålder 
diskuterades 

88 
(23) 

22 48 
(11) 

35 
(8) 

17 
(4) 

Tabell 6. Enkätsvar avseende hur projekten diskuterade respektive genomfördes med tanke på  
målgruppens kön, genus och ålder. * = en sammanvägd procentuell fördelning. Frågan kunde  
besvaras med ja, nej eller ej relevant under planering, genomförande respektive avslutning, här  
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redovisas ett medelvärde av sådana svar.  
 
När det gäller ålder har 23 av 26 (88 procent) projekt besvarat frågan, och 22 procent av dessa 
menar att målgruppens ålder inte var relevant för projektet. Detta kunde motiveras med att 
projektet riktar sig till alla inskrivna i LSS, alla intresserade kan anmäla sig (ett projekt från 
2008). Av sammanställningen framgår att frågor om ålder diskuterats mer i samband med 
planering än under själva genomförandet (48 respektive 35 procent). Man kan tänka sig att 
under planering och diskussioner om inriktning har frågan varit aktuell på så vis att den också 
definierar målgrupper som barn och unga, unga vuxna, eller det mer allmänna begreppet 
vuxna. I relation till detta är det intressant att notera att inget av de utvärderade projekten 
explicit vänder sig till en äldre målgrupp vilket indikerar att kulturverksamheter i huvudsak 
riktar sig till yngre målgrupper.  

Motiveringarna till att man diskuterat eller inte diskuterat ålder har kategoriserats på 
liknande sätt som kön: ”osynlig ålder”, ”betydelsebärande ålder” och slutligen ”ålders- och 
generationsmedvetenhet”. Inom den första kategorin inordnades svar som vi vände oss till 
alla åldrar och liknande, ett förhållningssätt där ålder inte ges betydelse. Att vända sig till alla 
åldrar innebär att vända sig till allt från spädbarn till hundraåringar, vilket indikerar att vare 
sig funktionsförmåga relaterat till ålder eller livsfas ges betydelse. Inom den andra kategorin, 
betydelsebärande ålder, har vi sorterat svar som på något sätt anger att man vänder sig till en 
specifik åldersgrupp, ibland uttryckt i termer av livsfas som vuxna eller barn och ungdomar. 
Här återfinns också svar som å ena sidan angett att ålder inte är relevant och å andra sidan 
motiverat det med vi ser en styrka i att blanda ålder. Med det sista görs ålder 
betydelsebärande på så vis att man använder sig av idé om att blandade åldrar skulle utgöra en 
fördel i relation till hur det skulle vara med en mer avgränsad åldersgrupp.  

Inom kategorin ålders- och generationsmedvetenhet återfinns fyra svar som tydligt 
indikerar att ålder och/eller livsfasposition har varit en viktig dimension i projektet. En 
illustration kan ges av ett projekt som arbetat med att producera informationsfilmer och 
skriver ålder diskuterades, det var viktigt att [i filmerna] visa personer med Downs syndrom i 
olika åldrar och utveckling för att visa föräldrar med små barn vad som väntar när barnen 
blir äldre. I ett annat enkätsvar, från ett projekt som arbetat med att tillgängliggöra en 
utställning, skrev man vi var medvetna om att många unga/vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning gruppvis bokades in på barnteaterföreställningar. […] Vår 
utgångspunkt var att arbeta med ett vuxenperspektiv. I det sistnämnda återspeglas en 
medveten ambition om att bryta mot ett identifierat mönster: att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i många sammanhang kategoriseras tillsammans med det vi utifrån 
kronologisk ålder vanligen beskriver som barn.  

Sammantaget innebär det att som sociala kategoriseringsordningar har kön och ålder getts 
olika betydelser, alltifrån att de varit helt osynliggjorda till att de getts stor betydelse. 
Intressant att notera är att tidsmässigt skiljer det sig mellan dessa två dimensioner avseende 
huruvida de getts betydelse. När det gäller ålder är det tydligt i det här materialet att frågan 
kommit att få alltmer betydelse under senare år. Av de fyra enkätsvar som ger ålder betydelse 
har ett projekt startår 2003, de andra tre 2010 respektive 2011. När det gäller kön finns ingen 
liknande tidsaspekt, inom kategorin genusmedvetenhet återfinns såväl projekt som 
genomfördes under 1990-talet som 2011. Detta skulle kunna tolkas som att ålder som 
kategoriseringsgrund aktualiserats under senare år, medan genus och/kön, i vissa 
sammanhang är det bäst att tillägga, tillmätts betydelse under hela den undersökta 
tidsperioden (se t.ex. Barron, 2008, Sandvin, 2008).  
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Hur diskuteras delaktighet?  
Då ett flertal projekt på olika sätt har som mål att främja delaktighet i samhällslivet blir frågan 
om målgruppens delaktighet i de aktuella projekten särskilt intressant. I enkäten efterfrågades 
huruvida målgruppens delaktighet diskuterades, och frågan kunde besvaras med ja, nej eller ej 
relevant i relation till projektets planering, genomförande och vid avslutande. Av 26 inkomna 
enkäter hade 24 (92 procent) lämnat svar på frågan (tabell 7), 87,5 procent av dessa menade 
att frågan om delaktighet för målgruppen hade diskuterats under planeringsfasen, medan 58 
procent diskuterade delaktighet under projektets genomförande och 14 procent vid dess 
avslutande. Enkäterna visade också att i samband med projektens avslutande bedömdes frågan 
om delaktighet som mer irrelevant än i de två andra faserna (i 25 procent respektive 8 procent 
av enkätsvaren).  
 
 

 

Tabell 7. Enkätsvar om målgruppens delaktighet diskuterades under projektets planering, genomförande och vid 
avslutande, respektive om frågor om delaktighet bedömts som irrelevanta.  
 
Förutom att fråga om delaktighet rent generellt, efterfrågades faktisk delaktighet genom att 
enkäterna också efterfrågade motivering till de ställningstaganden avseende om delaktighet 
man har gjort (liksom avseende för kön och ålder). Ur dessa motiveringar har följande teman 
utkristalliserats: mottagare, deltagare/aktör och reell delaktighet. När frågan om delaktighet 
bedömts vara irrelevant är det motiverat utifrån att idén med projektet varit att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning i huvudsak setts som mottagare av de kulturella 
verksamheter som projektet omfattat. Det har framför allt varit frågan om att vara publik vid 
olika föreställningar, eller som framkommer i citatet: målgruppen är elever som skulle delta i 
produktion ej i projektet (1998/203). 

Två andra dimensioner av delaktighet framkommer i motiveringar som betonar 
målgruppens roll som deltagare/aktörer och som medskapare, vilket vi har benämnt som reell 
delaktighet. Det finns ingen glasklar skiljelinje mellan dessa dimensioner (se också figur 1 
nedan) men av svaren framkommer att man i enkäterna beskriver nyanser av delaktighet. 
Under begreppet deltagare/aktör återfinns beskrivningar om hur målgruppen arbetat med olika 
moment som bygga och bära i relation till scenografi (2008/115), som att leta, prova och 
skapa kostymer (2008/115), fått vara med och bestämma tema, färger, kläder, musik 
(2007/139) samt vara aktörer i föreställningar och filmer. Häri inbegrips också beskrivningar 
av hur man i projektet vänt sig till personer ur målgruppen för att inhämta kunskaper om 
önskningar, behov och förutsättningar. Deltagarna har varit med på det ena eller andra sättet, 
varit aktörer och informationsgivare men det kan liknas med att där slutar delaktigheten. Det 
kan också vara så att vid planering av projektet så var delaktighet inte aktuellt – men kommit 
att bli alltmer aktuellt och angeläget under projektets gång.  
 

Delaktighet andel 
svar 

procent 
antal svar 

(n) 

procent 
under 
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procent 
under 
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procent 
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delaktighet 
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92 
(n=24) 

87,5 
(21) 

58 
(14) 

14 
(3) 

Fråga om 
delaktighet 
irrelevant  

 8 
(2) 

8 
(2) 

25 
(6) 
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Figur 1. Delaktighet illustrerat som en process.  
 
Det leder oss till nästa dimension, reell delaktighet, vilket också är den numerärt största 
kategorin. Här inbegrips motiveringar som på olika sätt pekar på att projektet kommit till 
genom deltagarnas initiativ, gemensamma skapandeprocesser, genom att projektet planerades 
och genomfördes av personer ur målgruppen (1997/001) och att målgruppens intressen ska 
prägla de fortsatta satsningarna (2009/057). I flera av dessa projekt har personer med 
intellektuell funktionsnedsättning ingått i både projektledning och arbetsgrupper, och basen i 
projekten beskrivs som ett kontinuerligt arbete med delaktighet och medbestämmande. Ett 
projekt beskriver det med orden: Hela vårt teaterlabb var ett sätt att öka delaktigheten 
(2010/053). Det kan också beskrivas som att man medvetet använder sig av olika sätt för att 
säkerställa att alla ska förstå vad de olika stegen i projektet innebär, och att lägga mycket tid 
till att utforska och förklara eventuella konsekvenser av genomförda och planerade aktiviteter.  
  

Mottagare Deltagare/aktör Reell delaktighet 
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Fallstudien 
 
I detta avsnitt av rapporten kommer fallstudien att presenteras. Som beskrivits i 
metodavsnittet genomfördes fallstudien via intervjuer med både projektledning, ledare samt 
deltagare i projekten. Av de sju projekten, som presenteras i tabell 1 (s. 11), genomfördes två 
av Sensus, ett av Vuxenskolan, ett av Köpings amatörteaterförening samt tre av kulturcentrum 
Skåne (där det första projektet la grunden för bildandet av kulturcentrum) hade 
Studiefrämjandet som huvudman. 
  

Studieförbundet Vuxenskolan: Vild Vacker Vuxen 
Vid vårt besök på vuxenskolan i Örebro träffar vi och intervjuar Maria, Mariah och Jan som 
utgjorde den operativa grupp som ansvarade för och drev projektet Vild Vacker Vuxen. 
Vidare genomförde vi en intervju med två av de ledare och handledare som arbetade i 
projektet. Då deltagarna i projektet inte hade möjlighet att träffa oss vid vårt besök kunde 
tyvärr inga intervjuer med dem göras. Även om deltagarnas egna röster om sina upplevelser 
av projektet inte kommer att återges, så kommer, infogat i texten, deras upplevelser att 
illustreras via intervjuerna med projektledningen och de två handledarna.  

Projektet Vild Vacker Vuxen genomfördes åren 2010–2013 varav det första året användes 
till en förstudie. I ansökan för förstudien beskrivs att det övergripande syftet vara att skapa 
möjlighet till en estetisk verksamhet med flera olika uttrycksformer samt att det långsiktiga 
målet var att skapa en eftergymnasial estetisk utbildning för personer med utvecklingsstörning 
och för personer inom autismspektrumet. I ansökan för de två därpå följande projektåren 
anges målet vara att en etablerad kursverksamhet ska finnas kvar, att främja förutsättningarna 
för en postgymnasial utbildning samt att främja möjligheterna till att etablera en 
kulturarbetsmarknad för målgruppen. Organisationen i projektet Vild Vacker Vuxen bestod 
av tre delar; en styrgrupp bestående av Studieförbundet Vuxenskolan och FUB, en 
referensgrupp där medborgarnämnden, förvaltningen för funktionshinder och länsmusiken 
ingick. Den tredje enheten var den operativa gruppen som drev och ledde projektet. Denna 
grupp utgjordes av Maria, Mariha och Jan. Maria beskriver bakgrunden till projektet på 
följande sätt: 

 
Projektet uppstod ur ett behov av och brist på fritidsbaserade kulturaktiviteter, det fanns tidigare 
bara tillfälliga aktiviteter, saker här och där, man blev hänvisad till omsorgens fritids. För att göra 
en lång historia kort, det finns en fin kulturskola här i Örebro där det också finns en särskild 
verksamhet, Kullagret, som riktar sig till målgruppen gymnasiesärskoleelever. Denna verksamhet 
ska egentligen avslutas i samband med att man slutar på gymnasiet, sen har många fått fortsätta i 
alla fall. Det finns inga fortsättningsvägar för målgruppen, inte i regionen och inte i länet. Så det 
fanns ett behov av estetisk verksamhet för dessa personer. Vi kom i kontakt med Kulturcentrum 
Skåne och vi fick stöttning av dem. Så vi tog kontakt med Vuxenskolan och FUB, sökte och fick 
pengar för en förstudie av Arvsfonden. Började arbeta lobbande, och samla intressenter osv., 
sedan fick vi pengar för att starta projektet. 

 
De tre menar att de haft en god relation till Arvsfondens handläggare och säger: att man 
kunnat ha en idé om att ett projekt kan ta andra vändningar och att det kan vara tillåtet 
genom att föra dialoger med Arvsfonden. Vill ge credit till Arvsfonden för deras sätt att 
bemöta och hjälpa projektet under tidens gång. Vi frågar vidare hur de kom fram till namnet 
på projektet (Vild Vacker Vuxen) och Maria fortsätter: vi satt under förstudien och spånande, 
vi ville ha ett namn som inte för barnsligt, inte något som förknippades med något annat. Vi 
utgick från en låt; vild och vacker och så lade vi till ordet vuxen. 
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I intervjun beskriver Maria, Mariah och Jan att målet med projektet arbetades fram genom 
förstudien och att man först ville undersöka behovet av en estetisk kursverksamhet hos 
målgruppen och att komma igång med verksamheten. Arbetet med att undersöka behovet 
inleddes med en kartläggning av hur man skulle gå tillväga för att nå målgruppen, man gjorde 
ett omfattande informationsarbete riktat till de kommunala verksamheter, organisationer och 
privata företag som ger insatser och stöd enligt LSS till personer med utvecklingsstörning. De 
tre projektledarna upplever att projektet nog lyckats ganska bra med att komma i kontakt med: 
alla som finns inom omsorgsverksamheten, men vi ser att det finns personer som det var svårt 
att nå, finns ett mörkertal till exempel de personer i målgruppen som inte har omsorg. Man 
menade vidare att bland dessa finns många unga som har svårt att identifiera sig med 
målgruppen, i tillhörigheten kategorin utvecklingsstörning. Maria redogör för att 150 unika 
personer deltagit i projektets olika kurser och cirklar, 51 procent män och 49 procent kvinnor. 
Maria reflekterade över detta och funderar över hur det kom sig att det varit något fler män 
som deltagit. Detta då det , enligt Maria, det generellt sett deltar fler kvinnor än män i 
folkbildningens utbildningar. När det gäller åldersfördelningen så var medelåldern hos 
deltagarna 35 år, den yngsta personen var 17 år och den äldsta 67 år. För att ta reda på vad 
deltagarna tyckt om sitt deltagande har man kontinuerligt utvärderat cirklarna, bl.a. 
genomfördes en utvärdering med de gruppboenden som haft deltagare i projektet. Maria säger 
att det var rätt låg svarsfrekvens men överlag positivt, men flera påtalar att informationen 
inte nått fram. 

 

Projektets innehåll  
Man har genomfört många olika kulturestetiska aktiviteter i form av kurser: Vi har haft musik, 
teater, konst, måleri med akryl, kol, staffli, filmjölk + karamellfärg, glassås, lera, trolleri, 
dans och rörelse, frigörande, bugg, pyssel och skapande aktiviteter. De kurser som varit mest 
populära är musik och teater, de har varit fullbelagda sedan start och flera deltagare har 
återkommit. Deltagarna har ofta refererat till Glada Hudik, filmerna, Köping – vem vill inte 
bli kändis, säger Mariha. Maria beskriver att de provat på olika upplägg på kurserna, de har 
haft kurser som löpt under en hel termin, kurser som varit några tillfällen, långa kurser och 
man har kurser på boenden samt olika gruppkonstellationer. Pedagogiken hämtades av 
förklarliga skäl från folkbildningen. Den kännetecknas, som tidigare redogjorts för, av att den 
är deltagarbaserad och utbildningen sker på deltagarnas villkor. De två unga kvinnliga 
handledarna och cirkelledarna som vi intervjuade har ansvarat för musikverksamheten som 
går under namnet Kören. De redogör för att denna verksamhet arrangerades under alla tre 
projektåren, de har haft runt 15 deltagare och det har övervägande varit kvinnliga deltagare i 
åldersspannet 25–55 år.  

En annan aktivitet har varit Musikcirkeln vilket är en musikkurs med sång och rytmik. 
Handledarna berättar att vissa deltagare har varit med från starten och har fortsatt för att de 
tycker det är så roligt. Flera av deltagarna beskriver det som att de har deltagit av, som de 
uttrycker det, glädjeskäl. Vi ber de bägge handledarna att utveckla beskrivningen av hur 
musikcirkeln varit upplagd och vad det varit för innehåll.     

 
En vanlig kväll, börjar sjunga ”Välkommen hit”, sedan följer ett par låtar, t.ex. ”Tänk att du är du, 
tänk att jag är jag”, ”Sångfåglarna” och oftast en namnsång. En av oss spelar piano och en är mer 
rörlig, arbetar aktivt för att alla ska vara aktiva. Vi försöker rikta uppmärksamheten mot 
deltagarna. Vi brukar hålla på i 45 minuter och sedan har vi fika, efter det har vi oftast en 
önskestund. 

 
De berättar att Kören vid tidigare terminer gjort en föreställning, och att de en annan termin 
har spelat in en skiva. De bägge ledarna berättar vidare att deltagarna oftast är stolta över 
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resultatet, samt att deltagarna brukar utvecklas genom aktiviteten: Musikkursen har inga 
musikterapeutiska mål, men vi ser att det händer saker men det är inte huvudsyftet med att 
genomföra kursen, handlar mer om musik för musikens egen skull. De bägge handledarna 
redogör för att de tidigare varit med i projektets teatercirkel, där hade man regelbundna träffar 
som avslutades med en föreställning. Deltagarna i teatergruppen har bestått av en ganska jämn 
fördelning av män och kvinnor, det har varit både yngre kvinnor och män. De som sökt sig till 
teatercirkeln har oftast varit personer med lindrig utvecklingsstörning. Innehållet beskriver de 
med orden vi har skapat manus, delat ut roller, deltagarna varit med om att skapa innehåll i 
manus, väljer musik, vi har jobbat dramaturgiskt ifrån en scen och jobbat mot en 
föreställning. Det har inte varit en kurs i ”teater” med fristående dramaövningar. 
 

Resultat och projektets framtid  
Projektledarna berättar att de fortsätter med cirkelverksamheten, de fortsätter så länge det 
finns intresse och ekonomi och för närvarande erbjuds 6 kurser under namnet Vild Vacker 
Vuxen. Vidare har man genomfört ekonomiska anpassningar för att kunna möta den 
ekonomiska situation som målgruppen befinner sig i, bland annat subventionerar FUB 
deltagaravgiften. Man menar vidare att den kompetens som byggts upp hos personerna i den 
operativa gruppen finns kvar och kommer till användning i arbetet med andra målgrupper. Ett 
annat viktigt resultat handlar om den individuella nivån, att deltagarna har vuxit och 
utvecklats, det är svårt att mäta, säger de alla tre, men menar att de har kunnat se det på 
deltagarna. 

När det gäller framtiden för Vild Vacker Vuxen berättar Maria att de under projektet gjort 
fler olika saker för att projektet ska kunna bli en permanent verksamhet. Bland annat 
undersökte man målgruppens ekonomiska förutsättningar att kunna betala för sitt deltagande i 
en eftergymnasial utbildning och om det finns möjligheter för deltagarna att erhålla medel 
från CSN. Man kartlade också behovet av kulturutbildning och vilka verksamheter som redan 
finns. Kartläggningen visade att det inte finns några estetiska program på gymnasiesärskolan i 
kommunen, men det fanns som tillval och man fann att de kulturverksamheter som erbjöds 
målgruppen i stort handlade om hantverk, pyssel, lite musik, men kanske inte kultur i snävare 
benämning. Ambitionen är fortsatt att skapa en utbildning som stärker individen, med Marias 
ord: en utbildning där kunskap ska blandas med färdighetsträning: media, musik och som 
hälso-inspiratörer. Man går på utbildningen, gör praktik och kommer sen tillbaka där man 
via rollspel testar olika situationer. I framtiden vill de utveckla ett kulturcollege som ska 
förbereda deltagarna inför arbetsliv eller fortsatta studier. De menar att det finns en brist, 
vilket vi tidigare också beskrivit, vad gäller postgymnasial utbildning för gruppen personer 
med utvecklingsstörning. Maria berättar att ett mål i det hela är att synliggöra frågan om 
eftergymnasial utbildning för den här målgruppen. De menar att en av utmaningarna är hur 
målgruppen ska kunna försörja sig under utbildningen. Maria berättar: nu har det beslutats att 
de som har aktivitetsersättning ska kunna fortsätta ha den under utbildningens gång, att det 
ska räknas som en aktivitet eller sysselsättning. En annan utmaning är hur målgruppen ska 
definieras, Jan säger att i dagsläget har vi valt att säga de personer som kan klara 
utbildningen utifrån uppställda mål, och att den ska rikta sig till yngre personer som kommer 
från gymnasiesärskolan. Maria redogör för att man anställt fyra pedagoger som tar fram 
utbildningsformen, vi gör en pilotstudie under våren -14 och planerar att starta höstterminen 
2014. Jan avslutar intervjun med att säga: en ny utbildning för den här målgruppen kommer 
att göra avtryck, vi sår frön för framtiden och bidrar till attitydförändring. Kulturen som 
sådan är ett verktyg för förändring.   
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Projektet Vild Vacker Vuxen lever i dag vidare inom Vuxenskolans verksamhet och man 
kan läsa om det kursutbud som erbjuds under våren 2014 på deras webbplats 
(http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/orebrolan/Vild-Vacker-Vuxen/). 

 

Köpings amatörteater: Änglarna – teater på lika villkor 
Projektet Änglarna – teater på lika villkor genomfördes 2009–2011 av Köpings amatörteater i 
samverkan med ABF, FUB och LSS-verksamheten vid Köpings kommun. Totalt tolv 
personer, åtta kvinnor och fyra män, i åldersspannet 18–47 år deltog i projektet. Projektet 
leddes av Carina och Maria som vi också får möjlighet att träffa en vacker höstdag 2013. 
Änglarna var vid tidpunkten för projektstarten en teatergrupp bestående av skådespelare med 
intellektuella funktionshinder, som organisatoriskt befann sig inom ramen för 
amatörteaterföreningen Hagateatern. Ur ansökan till Arvsfonden framgår att man sökte medel 
för att utveckla metoder för att göra teateruppsättningar och utveckla och stärka deltagarna. 
Det övergripande målet med projektet var att skapa ett underlag för att utveckla 
teaterverksamheten Änglarna till en daglig verksamhet enligt nionde paragrafen i LSS.  

När vi kommer fram till Hagateatern för att besöka teatergruppen Änglarna blir vi varmt 
mottagna redan utomhus och direkt visade in i teaterlokalen. På scenen står två av 
skådespelarna och de två ledarna, Carina och Maria. Ensemblen utgörs av en blandad grupp 
vad gäller ålder och kön. Vi välkomnas och vi presenterar oss och syftet med vårt besök. Efter 
att lunchbeställningarna är avklarade samlas ensemblen Man samlas på scenen och startar 
med uppvärmning som består av yogaövningar till musik. Man gör andningsövningar, 
stretchar nacke och axlar och fortsätter med höft- och balansövningar. Några av deltagarna 
instruerar andra som inte riktigt hänger med i övningarna. Uppvärmningen avslutas med vad 
ledarna benämner som en solhälsning, en anpassad variant av en serie rörelser hämtade från 
yogans rörelsescheman. Efter denna uppvärmningsövning är det dags för fika och vi leds 
genom källaren (där det finns fler förråd med kostymer, dekor och rekvisita) till en annan 
byggnad.  

Efter en fikapaus byter skådespelarna samt de två ledarna om till dagens kostymer. En av 
de unga männen behöver hjälp och får assistans av en några år äldre kvinnlig deltagare. Man 
berättar att det nu är dags för repetition av en kommande föreställning som heter Leva livet, 
vilket är en fars som utspelar sig på 1960–talet. I arbetet med föreställningen har man också 
tagit hjälp av en sångpedagog och anlitat gästskådespelare, men ingen av dessa personer är 
med den här dagen. Några av skådespelarna berättar för oss att dagens repetition är ett led i 
förberedelserna inför att de ska framföra föreställningen på teaterfestivalen Draken. 
Teaterfestivalen Draken är en nordisk teaterfestival som riktar sig till teatergrupper med 
skådespelare med utvecklingsstörning och andra funktionshinder, och arrangerades för andra 
gången i oktober 2013. 

Teaterfestivalen Draken arrangeras av Teaterfolket i Hedemora, och festivalen innehåller 
kurser, seminarier, workshops och föreställningar. Teaterfolket i Hedemora är också en del av 
amatörteaterföreningen Humus (http://teaterfestivalendraken.se/). Humus fick projektmedel 
från Arvsfonden 1997, och ingår således också i denna utvärdering.  

 

http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/orebrolan/Vild-Vacker-Vuxen/
http://teaterfestivalendraken.se/
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Bild 1. Änglarnas repetition av föreställningen Leva livet. 
 
Efter repetitionen intervjuar vi Änglarnas två ledare, Carina och Maria samt Lars som arbetar 
som fritidskonsulent i Köpings kommun. Dessa tre personer arbetade också som ledare och 
handledare i projektet och ingick i projektledningen. Vi ber dem berätta om bakgrunden till 
projektet Änglarna – teater på lika villkor. Carina och Maria berättar att teatergruppen 
Änglarna startade som en grupp inom Hagateatern 1999 samt att det också finns ett fyraårigt 
gymnasiesärskoleprogram knutet till Hagateatern. Där ansvarar Maria och Carina för ämnet 
scenisk gestaltning som eleverna kan välja som tillval. Flera av Änglateaterns skådespelare 
har tidigare läst programmet och flera av skådespelarna i Änglarna är också involverade i 
amatörteatern Hagateatern. En annan del av bakgrunden till projektet var tv-serien I en annan 
del av Köping, flera scener i serien filmades från teatern och några av deltagarna i projektet 
medverkade i tv-serien. Maria berättar:  
 

I början var det en fritidsaktivitet, två timmar och det var mycket ont om tid, vi fick göra allt så att 
skådisarna bara behövde ställa sig på scenen. Och förväntningarna ökade. Vi hade ambitionen att 
göra mer, att spela teater mer på riktigt. Vi såg också utvecklingen hos deltagarna. 
Arvsfondsprojektet skapade förutsättningar att jobba mer ordentligt.  

 
Carina fortsätter: De två projektåren var nödvändiga för att det skulle kunna bli det som är 
nu, en daglig verksamhet. Pengarna från Arvsfonden köpte oss tid att bygga det vi har nu. 
Pengarna för projektet möjliggjorde således att teatergruppen Änglarna kunde utvecklas till en 
daglig verksamhet där personer med utvecklingsstörning via beslut om denna insats enligt 9 § 
LSS kan arbeta med teater och skådespeleri. De menar vidare att projektet också innebar att 
de fick ekonomiska medel för att anlita resurser och kompetens, bland annat danspedagog och 
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sångpedagog. De menar vidare att detta starkt bidrog till deltagarnas och verksamhetens 
utveckling. 

Projektet hade en styrgrupp bestående av Carina, Maria, Lars, en representant från FUB, 
enhetschefen för vård och omsorg samt kommunens utvecklingsledare. Arbetet i styrgruppen 
handlade mycket om att hitta former för att skapa en daglig verksamhet. Lars, Maria och 
Carina säger att det i början inte fanns en riktig förståelse hos politikerna, de visste inte riktigt 
vad det handlade om. Men efter Trettondagsafton (en teaterföreställning som sattes upp under 
projektet) så förstod politikerna. 

Under projektet använde man sig framförallt av studiecirkelverksamhet. Studiecirklarna 
hade tre inriktningar:  

• en konstnärlig studiecirkel där man bland annat skapade manus, spelade teater, 
gjorde studiebesök på olika kulturinstitutioner 

• en studiecirkel med inriktning mot dokumentation  
• en praktiskt inriktad studiecirkel där man arbetade med scenografi, 

marknadsföring, scenkläder etc.  
 

Sammantaget genomförde man inom ramen för projektet teaterföreställningar, festivaldagar 
och författade en metodbok. De beskriver att de under och genom projektet börjat arbeta på 
ett nytt sätt:  

 
I början, innan projektet, så hade vi en helt annan metod. Vi ställde frågor till deltagarna och vi 
byggde ett manus utifrån det. I projektet började vi jobba dramapedagogiskt, vi jobbar 
improvisatoriskt och använder rollspel och detta genererar idéer och förslag från deltagarna som 
vi sedan bygger manuset på. Vi deltar på scenen och ger ibland ett stickord så kommer replikerna. 
Vi tar också in gästskådespelare som är i roll, några av skådespelarna behöver motstånd och 
motspelare för att skapa dynamik. 

 
Eftersom ett av målen var att utveckla teatergruppen Änglarna till en permanentad verksamhet 
i form av en daglig verksamhet enligt LSS har projektet varit lyckosamt och nått sitt mål. I 
dag betalar Köpings kommun teaterföreningen Hagateatern så att den kan erbjuda teater som 
daglig verksamhet två dagar i veckan. Carina och Maria är anställda av teaterföreningen.  
 

Resultatet av arvsfondsprojektet blev mer än vad vi tänkte oss när vi skrev ansökan om 
projektmedel, inte bara att de blev en permanentad verksamhet, skådespelarna har utvecklats och 
vi [ledarna] har utvecklats. 

 
Vi talar vidare om vad de ser som det viktigaste resultatet svarar Maria och Carina nästintill 
unisont: att verksamheten finns och kommer att finnas kvar som en daglig verksamhet. Vi 
ställer också frågan om vad som var det mest oväntade resultatet och de svarar: att vi under 
resans gång upptäckte att om vi bara gav oss och deltagarna tid så utvecklades de mycket, till 
exempel läsförmågan och att kunna gå i trappor och prata samtidigt. Med detta avser de att 
deltagarna genom att vara aktivt involverade i att både skriva manus och ta del av dessa på ett 
naturligt sätt stimulerar sin läsförmåga. Hänvisningen till att gå i trappor förklaras av hur 
lokalerna är förbundna till varandra. För att ta sig mellan scenlokalen och de andra 
utrymmena används en förbindelse på källarplanet vilket innebär att använda två trappor vid 
varje tillfälle. Det gick i och för sig även att använda en yttre väg, men som vi uppfattade det 
kom den aldrig i fråga.  
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Deltagarnas upplevelser 
Efter intervjun med Carina, Maria och Lars får vi möjlighet att göra en gruppintervju med 
följande fyra projektdeltagare; Kim, Olle, Anneli och Sofi. Alla fyra har för närvarande daglig 
verksamhet på Änglarna. Innan vi kommit igång med intervjun samtalar vi om den repetition 
vi just fått ta del av och den kommande resan teatergruppen ska göra till teaterfestivalen 
Draken. Kim säger: Ja, det ska bli kul, det är en nordisk teaterfestival som heter Draken, och 
vi tänkte fan, det vore kul att vara med där. 

Under intervjun märker vi att samtalet om projektet och arbetet i teatergruppen Änglarna 
flyter ihop och att de fyra inte alltid gör skillnad på vad som är projekttiden och vad som är 
den dagliga verksamhet som blev resultatet av projektet. Det är rimligt att tolka detta som att 
för deltagarna så kan tiden i projektet och den nuvarande situationen beskrivas och 
karaktäriseras på samma sätt.  

Vi inleder intervjun med att fråga om namnet Änglarna: ni heter ju Änglarna – hur kom ni 
på det namnet? Kim, Anneli och Sofi tittar på Olle och en av dem säger: Olle, det var ju du 
som kom på namnet. Olle svarar: vi satt på ett möte och diskuterade vad vi skulle heta och 
sedan kom jag på namnet Änglarna. Samtalet fortsätter och vi frågar varför det valt att arbeta 
med teater och alla fyra berättar att de tycker om att spela teater för att det på olika sätt ger 
mening för dem. Till exempel Anneli menar att jag tycker om att spela teater, jag har fastnat 
för det. Jag har tycket om det enda sedan jag började med det i högstadiet. Ett annat exempel 
är Kims utsaga:  

 
Jag blev tillfrågad, efter föreställningen Trettondagsafton, där jag var med som musiker. Att stå 
på scen och framföra ett budskap tycker jag är viktigt. Man lär sig alltid något nytt varje dag. Jag 
har lärt mig att visa känslor och humör och detta har jag tagit med mig till mitt privatliv. På 
scenen spelar man ju en karaktär och man är inte sig själv så då blir det enklare. 

 
När vi ber dem berätta om projektet säger Olle att de fått mer tid att arbeta med teater tack 
vare projektet och fortsätter när det var en fritidsaktivitet så var det två timmar och det var 
stressande, nu hinner man med och vi har mer tid. Kim svarar – pengar! Projektet blev ett 
startskott. Vi kunde ta in pedagoger, vi hade en danspedagog som lärde oss och som vi 
använde i föreställningen Malakias. Alla fyra är eniga om projektet gav tid och resurser som 
gjorde att man kunde skapa bättre föreställningar och utveckla föreställningarna genom att ta 
in dans, musik och sång. Kim menar att projektet utgjorde ett startskott för den verksamhet 
som bedrivs i dag och att vi kan jobba med teater på riktigt. 

De menar också att projektet innebar utveckling för deltagarna både individuellt och 
konstnärligt. Anneli berättar att hela gruppen har utvecklats jätte, jättemycket. I början 
behövde Carina och Maria var med på scenen hela tiden och ge stöd och ge repliker. Kim 
beskriver utvecklingen på följande sätt: man kan se en jättestor skillnad från Trettondagsafton 
till Malakias, i Trettondagsafton var Carina och Maria tvungna att vara med på scenen hela 
tiden men inte på Malakias. Deltagarna menar att ett annat exempel på hur utvecklingen sett 
ut är att skådespelarna nu bättre kan koncentrera sig och fokusera på den karaktär man ska 
spela under en hel föreställning. 

En av frågorna i utvärderingen är på vilket sätt och i vilken utsträckning beskrivs 
delaktighet för målgrupperna i de aktuella projekten? När det gäller delaktighet i projektet 
Änglarna beskriver de fyra deltagarna på följande sätt: 
Kim: Mycket har skrivits utifrån våra improvisationer, i Malakias fanns ju ett färdigt manus 
och berättelser så då blir det ju efter det man bestämmer rollen. 
Olle: Vi brukar sätta oss efter att vi spelat färdigt en föreställning och diskutera hur vi ska gå 
vidare och vad vi ska spela nu och då har vi en diskussion i gruppen. 
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Anneli: Men det är ju mest Carina och Maria, dom är ju ledare. 
Sofi: Under repetitionerna händer det ju saker, man improviserar eller man ändrar på saker 
och då brukar det skrivas in i manus, så det är ju en levande process. 
 
Vi följer upp detta genom att fråga om de skulle vilja bestämma mer och får veta att det 
funkar bra som det är nu, det finns ingen anledning att ändra på det som funkar. 

Under intervjun blir det tydligt att en viktig aspekt av teatergruppen Änglarnas 
verksamhet är den gemenskap som deltagarna känner. Anneli beskriver det med följande ord:  

 
Vi hjälper varande mycket, de som behöver hjälp, i början bad ledarna oss att vi skulle hjälpa till, 
nu är det mer reflexmässigt, vi hjälps åt för att vi har kamrater som behöver stöd. Jag upplever det 
inte som jobbigt utan något som vi gör.  

 
Kim fyller i: Värme och gemenskap! Vi hjälps alla åt och drar åt samma håll, Anneli 
fortsätter med att säga: Ja vi har en bra gemenskap, det är en som en andra familj. Jag 
brinner ju för teater så då lägger jag ner extra engagemang och då gör ju alla så, då blir det 
ju gemenskap. 

Det är uppenbart att teaterverksamheten har stor betydelse för de vi intervjuar och de 
beskriver det som roligt, stimulerande, utmanande och att det finns en bra gemenskap. Olle 
säger att det är viktigt att föra fram ett budskap. Sofie menar att teater handlar om att få ha 
roligt och att få skratta mycket. Också Kim berättar om hur roligt det är att spela teater: jag 
tycker det är de spontana grejorna som händer vid repetition eller föreställningar sen är det 
ju också att föra fram ett budskap. För Anneli handlar det om gemenskapen, hon säger: det är 
nog gemenskapen, det är som en andra familj. När jag är på mitt andra jobb så längtar jag 
efter torsdag när man får träffa alla.  

Vi ber Olle, Sofie, Kim och Anneli att med tre ord beskriva vad det innebär för dem att 
spela teater med Änglarna och de svarar på följande sätt: gemenskap, värme och styrka 
(Anneli), trivas, dela med sig, bemötande (Olle), glädje, utmaning, utveckling (Sofie), 
samarbete, gemenskap, styrka(Kim). 

Vi avslutar intervjun med följande fråga: Vad skulle ni vilja skicka med oss som ni tycker 
att vi ska ta med i utvärderingen? Olle besvarar frågan snabbt på följande sätt: att vi lever 
vidare! Det Olle syftar på är att projektet övergått till en permanent teaterverksamhet, det vill 
säga att Hagateatern hittat en form där de kan driva kommunalt finansierad daglig verksamhet 
två dagar i veckan. En verksamhet som de här närvarande deltagarna skattar högt.  

 

Kulturcentrum Skåne  
Kulturcentrum Skåne i Lund har under perioden för uppföljningen och utvärderingen haft tre 
olika projekt som erhållit medel från Arvsfonden. Det första projektet En självständig teater 
av och med utvecklingsstörda (under projekttiden omdöpt till Kulturkaramellen) var ett 
treårigt projekt som genomfördes 1995–1998. Detta projekt hade Studiefrämjandet som 
huvudman, och som vi förstått det var detta projekt startskottet för den verksamhet som i dag 
är Kulturcentrum Skåne. Det andra projektet, Kulturcentrum Skåne – arbete och öppen 
verksamhet för funktionshindrade, var tvåårigt och ambitionen var att utveckla 
kulturverksamheten till en permanent daglig verksamhet enligt 9 § LSS. Det tredje projektet, 
Framtid – det handlar om livet självt, genomfördes 2006–2009 och syftade till att etablera ett 
regionalt kulturcentrum. De tre projektet hänger ihop och utgör på varandra följande steg i en 
process som lett fram till att Kulturcentrum Skåne i dag är en etablerad permanent 
kulturverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Verksamheten vid Kulturcentrum 
Skåne innefattar en treårig kulturutbildning, en öppen verksamhet samt en kommunalt 
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finansierad daglig verksamhet. Man har också ett omfattande samarbete med andra regionala 
kulturinstitutioner som befinner sig utanför funktionshinderomsorgen 
(http://www.kulturcentrumskane.com/05/verksamhet.html). Genom att vi i flera andra 
projektansökningar till Arvsfonden kunnat se att man sökt kontakt med, hänvisat till eller på 
annat sätt blivit inspirerade av Kulturcentrum Skåne indikerar det att Kulturcentrumet har 
betydelse för den kultursektor som riktar sig till personer med utvecklingsstörning.  

Vid vårt besök genomförde vi två gruppintervjuer, den första med ledningen för 
kulturcentrum: Heimo, Christel och Maria. Den andra intervjun genomfördes med två av 
deltagarna, Eva och Mulle. Vidare får vi en guidad tur igenom lokalerna och får berättat för 
oss vilka olika verksamheter man bedriver. Vi får också ta del av en musiklektion där man 
arbetar med rytmer och spelar på trummor.  
  
 

 
                  Bild 2. Rekvisita på teaterscenen, Kulturcentrum Skåne.  

 
Heimo beskriver bakgrunden till projekten och berättar att han blev tillfrågad av 
Studiefrämjandet om han ville leda ett projekt (inte finansierat av Arvsfonden) med syfte att 
starta en verksamhet för personer med funktionshinder. Han tackade ja till detta och under 
genomförandet av detta projekt uppstod tanken om att starta något mer permanent. Även 
Christel var involverad och de berättar att de genomförde det ettåriga försöksprojektet 
Månteatern som 
 

… lade grunden till att starta det första Arvsfondsprojektet. Vi gjorde en teater- och 
musikföreställning, var ute och uppträdde, såg att det fanns mycket resurser i gruppen, vi ville 
fortsätta med det. Tanken var att dessa personer också skulle få chansen att förkovra sig, utbilda 
sig, och skaffa sig mer kompetens.  
 

Under det första Arvsfondsprojektet, Kulturkaramellen, var FUB samtalspart, även Lunds 
kommun, då deltagarna behövde få ledigt från sina dåvarande verksamheter. Under detta 
projekt var Studiefrämjandet projektägare, och inom gruppen delade man upp ledarskapet, 
Heimo tog ansvar för det administrativa arbetet medan Christel tog det pedagogiska och 
kulturella ansvaret. Dessutom bildade man under Kulturkaramellen en arbetsgrupp med 
representanter från olika organisationer, politiker och tjänstemän, för att granska och 
diskutera idén om att skapa en kulturarbetsplats. De berättar för oss att vi var tydliga redan 
från början med att projektet riktade sig mot kultur och pedagogik och vi förde diskussioner 
om huruvida kultur kunde räknas som daglig verksamhet. Maria menar att det fortfarande 
finns mycket okunskap men att det finns en något större beredvillighet att förstå kultur i dag, 
det är okej med teatergrupp inom daglig verksamhet men det ifrågasätts när det blir tal om 

http://www.kulturcentrumskane.com/05/verksamhet.html
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att det ska vara arbete. De berättar vidare att man medvetet intog en strategisk hållning, till 
exempel förankrade man i ett tidigt skede idén hos kommunstyrelsen. En annan strategi var 
att man, med Heimos ord: vi såg bland annat till att koppla en dokumentärfilmare till oss, det 
resulterade i ett entimmesprogram i SVT. Denna film var sen användbar i det fortsatta 
arbetet. Christel fortsätter och menar att det strategiska drivet gör att man överlever alla 
pucklarna, men man får fortfarande driva hårt.  

De beskriver vidare att de inte vill stanna med vid att göra projekt: inte bara göra 
”tomteblossprojekt”, och beskriver hur det första Arvsfondsprojektet ledde fram till det andra 
projektet, och redan då utarbetade ansatser som blev till det tredje projektet. De menar att det 
var en mycket lång process, med samverkan med olika parter och med beslut på olika nivåer, 
och att det tog tre år från det att man startat processen innan projektmedel erhölls. 

Ambitionen att skapa en permanent kulturverksamhet ledde till att man bildade en ideell 
förening för att kunna driva kulturarbetsplatserna som daglig verksamhet: Vi vill inte vara en 
kommersiell verksamhet och det visade sig vara knepigt för att hitta en lämplig huvudman. 
Betyder det att det långsiktiga målet, att skapa en permanent verksamhet är uppnått?  

 
Ja i sig, men för att riktigt kunna säga att vi lyckats så skulle det få bli en mer permanentad och 
fast grund att stå på. Nu har kommunen LOV [Lagen om valfrihetssystem], det har satt sina spår. 
Varje person i verksamheten har ett pris på sitt huvud, individuellt satta utifrån en bedömning av 
vad den personen behöver, en person som har assistent är förenad med ett lägre pris – det blir en 
inlåsningseffekt (Christel).  

 
Heimo redogör för processen som lett fram till dagens verksamhet:  

 
Vi formulerade målet om att permanenta verksamheten under uppföljningsåret i det första 
projektet, och sökte medel lokalt, regionalt och statligt. Vi uppvaktade och sökte medel hos ett 
flertal departement, fick vänligt mottagande men hänvisades hela tiden till andra. Så fick vi tips 
om Allmänna arvsfonden av Socialdepartementet. Ambitionen var att få statliga pengar, men det 
blev projektmedel. Det var en lång handläggningsprocess, och region Skåne var med hela tiden. 
Vi fick ett ja-besked men det överklagades och därför ansökte vi pengar för en förprojektering och 
sett i backspegeln var det bra, vi fick tid med att bygga upp verksamheten ordentligt. Efter 
förprojekteringen gjordes situationsritningar för hur man skulle kunna utveckla huset till ett 
ordentligt kulturhus. Efter projekttiden sökte vi pengar men dörrar stängdes, det är lätt att hamna i 
ett projektträsk där varje projekt ska vara innovativt och unikt. Vi hade många samtal med Lunds 
kommun, de var välvilligt inställda men det var svårt administrativt, svårt att platsa någonstans 
inom den kommunala förvaltningen.   

 
I dag består ledningsgruppen av Christel, Heimo samt Maria, vidare är en person anställd för 
att sköta kaféet och en annan för att sköta administrationen. Därutöver arbetar sju lärare och 
tre kulturkoordinatorer i den verksamhet som riktar sig direkt till deltagarna och Maria säger 
att alla som jobbar som lärare och pedagoger har högskoleutbildning och utövar eget 
konstnärligt arbete själva. 

De tre beskriver vidare sina upplevelser av att samverka med kommunen: de drar på 
beslut i det längsta samtidigt som vi har gott samarbete. Men inget kommer till Kulturcentrum 
Skåne gratis. Maria, Heimo och Christel menar att en förklaring kan vara att både målgruppen 
och kultur är lågt prioriterade områden. Christel fortsätter med att säga:  

 
Själva grundidén till att det behövs ett ställe som Kulturcentrum är att det är en slags advocacy-
rörelse. En lärdom vi gjort här på Kulturcentrum är att man bör avsätta rejält med resurser till 
förankringsarbete, massor med mantimmar, men som verkligen behövs, för det har tagit tid att 
komma dit där vi står i dag. 
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Deltagarna  
De tre projekten har haft totalt 120 deltagare (25 personer i det första projektet, 80 personer i 
det andra och 15 i det tredje), därtill kommer de 30–50 personer som deltagit i den öppna 
verksamheten. I den dagliga verksamheten deltar fler män än kvinnor och i kulturutbildningen 
finns i dag tre tjejer och nio killar. 
 

 
  Bild 3. Interiör från konstateljén. 

 
Christel redogör vidare för att man tidigare hade ett kriterium som så att säga villkorade 
deltagande i verksamheten, att de personer som ville delta i verksamheten på Kulturcentrum 
också skulle ha genomgått deras egen, eller annan kulturutbildning, men att detta kriterium 
tagits bort sedan LOV infördes. Kulturcentrum ser detta som problematiskt då man menar 
kulturkompetensen riskerar att utarmas. I dag har man tilldelats 21 platser och endast om 
någon slutar så kan någon ny börja. 

När vi frågar om hur man arbetat med delaktighet i projekten menar Heimo att vi har 
alltid jobbat utifrån deltagarnas förutsättningar, verkligen försökt att inte tränga in dem i 
kostymer utifrån. Christel fortsätter med att berätta:  

 
Ja, jag tänker också mycket på ansvar. Det är inte delaktighet att följa det första som kommer ut 
ur munnen, det krävs lyhördhet och ett ständigt pågående samtal. Det handlar också om att ta 
ansvar för deltagarnas utveckling. Också att deltagarna ska lära sig att lyssna in på varandra och 
låta varandra ta plats. När de kommer från gymnasiet är de ovana att de ibland ska följa en ledare. 
Utbildningen och verksamheten arbetar aktivt med att ge verktyg för att förstå och lösa konflikter 
och inte ”bara” lösa konflikterna. En kreativ och skapande verksamhet innehåller goda 
förutsättningar för att utöva och utveckla delaktigheten.   
 

Vi avslutar intervjun med projektledarna med att fråga hur de tänker om vad som hänt om fem 
år. Heimo svarar direkt: 
 

Då har vi en ny mediestudio, utbildningen har en finansiering som är trygg och vi kan då öppna 
upp utbildningen mot gränslandsmänskor [här avses personer med lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning, vår anmärkning] och har blandklass. Vi jobbar mycket med fortbildning 
och föreläsningar. Vi kommer att behöva vara större än att bara vara anslutna till bara en 
kommun.  



 47 

 

Deltagarnas upplevelser 
Vid vårt besök genomför vi också en intervju med Mulle och Eva som bägge deltagit i 
projekten och nu deltar i den dagliga verksamheten vid Kulturcentrum Skåne. Eva var med 
redan i det första projektet, Kulturkaramellen och Mulle har deltagit sedan själva 
Kulturcentrum startade. De bägge berättar för oss om de föreställningar och aktiviteter de 
medverkat i under projekten. Föreställningen Framtiden – det handlar om livet självt 
genomfördes under det tredje projektet och Eva berättar att en av låttexterna kom till för att 
visa hur tråkigt det var med traditionell daglig verksamhet och hur viktigt det var att få göra 
det man är, ta tillvara sina intressen. Mulle berättar att föreställningen Ta steget ut handlade 
om att folk i dagens samhälle, de ser ner på oss som inte är normala, men vad är normalt? 
Han fortsätter vi ville bryta med det och ville vända på oss själva för att komma underfund 
med hur man är mot andra människor. En annan föreställning, Vidare, handlade om 
framtiden och om att skildra motsatser. Mulle berättar också om ett delprojekt, Ljudresan, 
som ingick i tredje projektet:  
  

Det var ett filmprojekt, vi startade med att utforska vilka ljud man gör på morgonen, spelade in 
vardagsljud på morgnarna. Sen studerade vi ljuden, letade takter och rytmer, och kopplade ihop 
det med bilder, skapade musik utifrån ljuden. Micke Skog la grunden till ljuden, till exempel 
väckarklocka med speciella pulser. Vi var både filmare, skådespelare och skapare – var jättekul! 

 
Eva berättar att hon nu spelar Marembe (trummor) och spelar teater, men också att hon 

har varit med ända från början. Då höll man till i stadshallen och att de fått flytta runt 
verksamheten till olika lokaler: 

 
Jag började i Kulturkaramellen för att jag ville spela teater, då var det tal om de skulle starta 
skolan, och jag blev tillfrågad om jag ville satsa på skolan och då tackade jag ja. Under 
utbildningen lär man sig drama, musik, konst och kulturspaning. Då är vi ute på konserter, 
workshops, studiebesök på konstnärers arbetsplatser, besöker museum, bakom kulisserna på 
operan. Den här utbildningen var olik den vanliga skolan, där fick man inte den hjälpen och stödet 
man behövde, jag var mobbad och så. När jag kom hit var jag överdominant, vild om man säger 
så, men man märkte att när jag kom hit så kunde jag inte göra som förut, nu tog de tag i saker om 
jag ”gjorde för mycket”. Så skönt att spela med teater, då kunde man slänga sig av det man gått 
och burit på.  

 
Mulle berättar att han kom när själva Kulturcentrum startade, att han fick reda på att centrum 
startat genom en kompis på gymnasiet. Han hoppade av skolan, ville hålla på med musik, 
teater och dans, började utbildningen och lärde mig spela slagverk. Mulle fortsätter och 
berättar om den, i hans tycke, bästa kulturspaningen han har gjort: jag fick vara med en 
etablerad konstnär och skapa tillsammans med honom, det var häftigt. Han beskriver ett 
projekt som man haft med barn:  
 

Tunna-projektet, det var lågstadieklasser både från grundskolan och från särskolan som kom hit 
och man lekte med dem. Jag var ledare för lekar och fick dela med mig och känna på hur det 
verkligen är att jobba med barn, blev förebild för barnen. 

 
Eva berättar också att hon och Mulle varit med i en föreställning som gjordes tillsammans 
med Skånes Dansteater, och att det innebar att de stod på scenen med de andra skådespelarna. 
Hon fortsätter det häftigaste är att jag och Mulle har 16 poäng från Malmö musikhögskola! 
Vi läste musikhistoria, rytmik och sång. En av kurserna handlade om att fördjupa sig i opera, 
att studera opera och göra opera. 
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Eva och Mulle fortsätter med att berätta att de tycker att alla delar – repetitionsarbetet, 
manusskrivande och stå på scen är roligt. Eva säger: vi är karaktärer men samtidigt oss 
själva. Inför starten till föreställningen var vi en grupp arbetstagare (så benämns de som har 
daglig verksamhet vid Kulturcentrum Skåne) och en grupp lärare som satt tillsammans och 
pratade ihop oss och bollade idéer. Eva fortsätter: några höll på med att flytta hemifrån och 
det blev ett tema i föreställningen. Vi improviserade med flyttkartonger. Hon beskriver vidare 
hur man testade olika scenarion på ett konkret sätt och att det hela arbetet med föreställningen 
vägleddes av ett tema: vad är viktigt i ens liv för att gå vidare? För Evas del handlade det om 
att genom dikter hitta en beskrivning av hur kampen mot mörkret såg ut. Bland annat nämner 
hon att musik påverkar en på olika sätt och att dikt och musik kan vara ett sätt att hantera det 
svåra att en moster fått cancer. För henne beskriver dikterna mycket känslor men också 
färger som är förknippade med känslor, och blir på det viset ett sätt för henne att hantera det 
som upplevs som tungt. Mulle berättar att han 

 
… började skriva texter om hur det var att flytta från Etiopien, texten kom till efter ett besök hos 
släktingar i Etiopien. Jag satte ord på skillnader mellan där och här. Jag hade med mig film så 
kunde jag visa efteråt. För att kunna känna hur smutsigt det var i Etiopien jobbade vi med både 
sopor och rökmaskiner. 
 

Mulle och Eva berättar också om den gemenskap de har med varandra och med de andra som 
deltar i Kulturcentrums verksamhet. Mulle säger att de också träffas utanför verksamheten 
och har bra relation till varandra och vi har bra kontakt via Facebook. Han menar att det är 
viktigt att man trivs på jobbet, både med det man gör och med de andra deltagarna och 
ledarna. Eva menar att det räcker med att träffas här, på fritiden vill man göra annat. Hon 
fortsätter:  
 

Vi inte bara arbetar här, vi är också ambassadörer. Det är viktigt att vi tar med oss kunskaper ut 
utanför huset, man måste fortsätta utanför arbetet och veta hur man ska använda sitt verktyg. Man 
måste lära sig vad som är skillnad mellan jobb och hemma. 

 
En annan aspekt av rollen i verksamheten blir synlig när Mulle säger:  
 

Det är viktigt att man tar ansvar och slutför det man gör. Ja, om jag precis skrivit en dikt så ger 
jag mig själv tid att verkligen slutföra den, träna upp att hålla fast vid en idé och jobba upp tillit 
att man kommer att klara det. [Eva fyller på] Jag tycker det är viktigt att man jobbar med det man 
just håller på med nu och att vara lyhörd inför andras idéer och lyssna på de andra, ge dem tid. 
Vara öppen för andras idéer också. Att känna efter om det är läge att ta för sig här och nu.  
 

Eva menar också att alla borde få ta del av de möjligheter som kulturen ger. Hon tycker att 
Kulturcentrum ska fortsätta att vara en skola och en daglig verksamhet, hon konstaterar: Jag 
tänker stanna tills man får lyfta ut mig. Eva avslutar intervjun med följande ord: om det var så 
att jag skulle göra något annat så skulle jag nog starta något liknande och göra det för 
småbarn, jag gillar att jobba med småbarn. 
 

Studieförbundet Sensus 
När vi anländer till Medis5, verksamheten som bedrivit två av de utvärderade projekten, 
träffar vi först Mats, verksamhetschef, Marita ansvarig för dokumentation, ansökningar och 
utvärderingar samt Adolfo som är regissör och teaterledare för Teater Surra i Medis5:s 
lokaler. Men i den här redogörelsen vill vi börja med att beskriva det som händer efter den 
lunchen vi intar efter intervjun, vi vill börja med att beskriva en del av teaterverksamheten. 
Det är Adolfo som tar oss med till Teater Surras repetition i teaterlokalen på Medborgarhuset 
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i Stockholm. Före lunchen har vi intervjuat de tre ansvariga och det är nu dags att få ta del av 
själva teaterverksamheten för att få en bild av vad som sprungit ur det första projektet, Kärlek 
vs hat. Medis5 är i dag en daglig verksamhet som drivs av Sensus, och som riktar sig till 
personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Verksamheten lyder under LSS i 
Stockholms stad och man arbetar med teater, film, musik och konst.  

Adolfo guidar oss till teaterlokalen och vi stiger in i en liten, ganska varm lokal. På 
scenen har skådespelarna redan påbörjat arbetet så vi slår oss ner och försöker störa så lite 
som möjligt. Skådespelarna är mycket fokuserade på sina övningar och agerar på scenen. De 
har alla masker på sig, någon rör sig som en fågel på scenen och ger ifrån sig fågelliknande 
läten och vi förstår att skådespelaren ska föreställa en Kakadua. Någon annan spelar en hund. 
Agerandet som inledningsvis var individuellt övergår alltmer till interaktion mellan 
skådespelarna, det blir till korta scener som avlöser varandra. Slutligen strålar skådespelarna 
samman på scenen och utbrister i ett gemensamt skratt. De stannar upp och förklarar att det vi 
just tagit del av var deras uppvärmning, de gör så för att bekanta sig med sina roller. En av 
skådespelarna förklarar för oss att de spelar Commedia dell’arte (en teaterform som uppstod i 
Italien i mitten av 1500-talet där rollfigurerna parodierar olika yrkesgrupper), att det finns en 
nära koppling till djur och djuruttryck i denna teaterform och att de övat på att gestalta 
Homoludens (med vilket avses ”den lekande människan”) och homofoben. 

Därefter byter skådespelarna om till sina kostymer och inleder själva repetitionsarbetet. 
De repeterar en pjäs av Molière och gör entré efter varandra iförda sina kostymer och masker, 
bland annat går de runt på scenen och ropar på Tartuffe, mellan scenerna spelas ganska hög, 
suggestiv musik som Adolfo sänker vid replikskiften. I föreställningen har man byggt in flera 
nutida inslag, till exempel parodieras fas 3-jobb, och skådespelarna gör referenser till 
teaterfestivalen Draken. Det är underhållande, välspelat och ett rent nöje att få ta del av det 
skådespelarna framför, även om de menar att de ännu inte är klara med föreställningen. Efter 
repetitionen hinner vi samtala en kort stund med Adolfo och skådespelarna, framför allt 
beskriver de hur roligt och utmanande det ska bli att framföra pjäsen under det kommande 
deltagandet i teaterfestivalen Draken. 
 

 
Bild 4. Repetition på Teater Surra, Medis 5. 
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Projekten Kärlek vs hat och Musikfabriken 
Medis 5 är en daglig verksamhet enligt LSS i Stockholms stad (http://www.medis5.se/). I den 
dagliga verksamheten finns 30 personer totalt, sex av dessa är ledare och 24 är personer med 
funktionshinder. Namnet Medis 5 kommer från att verksamheten befinner sig i lokaler på plan 
fem och från att Medborgarhuset som kallas för Medis i folkmun. Mats, en av de tre 
projektledare som vi intervjuar, beskriver Medborgarhuset som en bra och viktig plats, mitt i 
stan, skulle vi hålla till i en källare i utkanten av Stockholm så skulle det bli en annan sak och 
vi skulle inte dra någon publik.  

Sensus har genomfört två projekt med medel från Arvsfonden; Kärlek vs hat och 
Musikfabriken. Kärlek vs hat pågick 1998–2000, man tolkade och bearbetade Shakespeares 
verk och författade en metodbok. I ansökan till Arvsfonden om projektmedel framgår att ett 
av syftena med projektet vara att skapa nyfikenhet för teatern som uttryck för stora frågor 
samt att skapa en konstnärlig mötesplats. Musikfabriken var även det ett treårigt projekt som 
påbörjades 2011 och avslutades 2013. I projektet skapade deltagarna sina egna instrument, 
spelade på dessa och gav konserter samt spelade in en skiva. I ansökan framgår att ambitionen 
med projektet var att deltagarna är delaktiga i byggandet av instrument, skapandet av musik 
och i musicerandet. 

Relativt snabbt märker vi att samtalet dels rör sig mellan de båda projekten, dels berör det 
verksamhet som finns i dag. Det är nog också en rimlig tolkning av hur projekten upplevs i 
vardagen; de är avgränsade som projekt genom ansökningsförfarande och slutrapportering, 
samtidigt blir de under åren en del av flera av de verksamheter som bedrivs i vardagen. Delar 
av det som ursprungligen var ett projekt implementeras och kan vara svåra att särskilja från 
något imaginärt, det vill säga hur verksamheten skulle ha utvecklats om projektet inte hade 
funnits. Mats, som är verksamhetschef, berättar att verksamheten vilar på en grundsyn där 
deltagarna är skådespelare och de presenterar sig som skådespelare, inte som personer med 
utvecklingsstörning som är skådespelare och det ska var hög konstnärlig kvalitet i det vi gör 
[---] Det är viktigt med en klar rollfördelning. De har sinsemellan fördelat olika funktioner: 
Adolfo är konstnärlig ledare och ansvarar för den verksamheten, Marita ansvarar för 
dokumentation, texter och ansökningar, och själv är jag producent och sköter 
marknadsföringen. 

När vi ber Adolfo, Mats och Marita berätta om bakgrunden till de bägge projekten, och 
börjar prata om Kärlek vs hat projektet, börjar Adolfo:  

  
Vi började med, jag ville spela teater men det fanns inga skådespelare, vi behövde utbilda 
målgruppen till skådespelare, och senare kom idén om att starta det som ett projekt. Marita skrev 
ansökan. [Mats tar vid] Killen som spelade vikarien i filmen Vikarien, kontaktade mig och ville 
komma till oss och hälsa på med sin skolklass. De besökte oss och läraren upplevde att det hände 
något med klassen. Då väcktes idén om att starta ett projekt och Erik (en av skådespelarna) var 
den person som ville att vi skulle spela Shakespeare.  
 

De redogör för oss att det redan 1998 bedrevs verksamhet som en daglig verksamhet med 
redaktion, drama, konst och musik, och att dramagruppen arbetade med dramaövningar och 
satte upp föreställningar. Den dagliga verksamheten har sin upprinnelse i en tidigare 
studiecirkelverksamhet. Mats beskriver det:  

 
Ur detta växte Shakespeare-projektet fram, och projektet gav förutsättningar och möjligheter att 
utveckla dramagruppen till en teatergrupp. Arvsfondprojektet gav förutsättningarna för att 
utveckla den konstnärliga verksamheten. [Marita fortsätter] deltagarna började ta ansvar, ta 
initiativ, komma i tid, lära sig sina repliker, förberedde och bearbetade improvisationer – de 
utvecklades till skådespelare.  

 

http://www.medis5.se/
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Vi fortsätter att prata om skådespelarnas utveckling och Adolfo ger ett exempel för att 
beskriva processen:  
 

Att arbeta med teater handlar om motstånd, ta till exempel Linda, en av skådespelarna, när hon 
fick kritik förut började hon gråta, men sedan ville hon ha kritik och prova igen för att utvecklas. 
[Marita tar vid] Det där är en omsorgsfråga – i alla professionella kulturverksamheter så lär man 
sig av kritik, hur ska man annars utvecklas? Inom omsorgen gör man inte detta, för att uppnå 
konstnärlig kvalitet så måste man utvecklas genom kritisk feedback.  
 

Utifrån det Marita, Mats och Adolfo berättar om projektet kan man tolka det som att projektet 
gav möjlighet att forma teatergruppen att få ihop deltagarna till en ensemble. Vi fortsätter 
med att prata om bakgrunden till projektet Musikfabriken och Marita inleder:  
 

Vi är ett ställe som hela tiden arbetat med texter, alla här har jobbat med texter, till exempel att 
skriva sånger. Vi började fundera på hur vi ska jobba med konstnärlig musik, vi behöver ha 
konstnärlig musik som kan berika vår verksamhet, musik till teatern, till våra dikter och texter.  

 
Mats fortsätter och beskriver det som att det också var kompetensutveckling för deltagarna på 
Medis 5 då man skulle bidra till deltagarnas utveckling till musiker. Då detta projekt nyligen 
hade avslutats vid tidpunkten för vårt besök ställer vi frågan om hur tankarna om projektets 
fortsättning ser ut. Adolfo svarar snabbt:  
 

När pengarna från Allmänna arvsfonden tog slut så tänkte jag att nu är projektet och med det 
verksamheten, slut, men deltagarna i Musikfabriken ville inte sluta med musikverksamheten. Så 
Musikfabriken som verksamhet finns kvar.  

 
Marita berättar att när Musikfabriken startade såg man ett behov av kompetens utifrån, vilket 
ledde till att man anställde en person på timbasis, och att när projektet tog slut försvann hans 
kompetens. Samtidigt menar hon att Musikfabriken finns kvar och vi jobbar stenhårt för att 
verksamheten ska leva kvar. Marita menar att man behövde få resurser för att kunna få igång 
verksamheten och att det är viktigt att den kompetens som tillfördes och utvecklades under 
projektet blir kvar på Medis 5, hon konstaterar: för med projekt är det så att om man inte ser 
till att kompetensen stannar kvar i organisationen så försvinner både den och verksamheten. 
Mats instämmer: Musikfabriken finns och lever kvar, och det är en ambition att den ska finnas 
kvar, det handlar om kompetensutveckling av deltagarna så att de kan vidmakthålla 
verksamheten.  

Under intervjun erfar vi att det finns en medvetenhet och långsiktighet i fråga om hur de 
bägge projekt man genomfört ska kunna leva kvar. Intervjupersonerna återkommer till detta 
tema under intervjun, vilket följande utsaga från Marita och Mats är ett exempel på vi arbetar 
strategiskt för att utvecklas och för att projekt ska överleva men vi behöver starkapital. De tre 
vi intervjuar tar också upp svårigheterna med att driva projekt finansierade av Arvsfonden – 
och till viss del kritik. Det handlar om att man inte upplevt att Arvsfonden varit så aktiv i 
genomförandet av projekten, man upplever att de inte riktigt bryr sig om projekten i sig och 
menar att den treåriga projekttiden är kort. Ofta behövs längre tid och mer kontinuitet för att 
kunna vara både nyskapande och arbeta med att projekten ska kunna fortleva efter 
projekttiden. Vidare handlar det om att de upplever att man måste hålla sig inom ramarna för 
projektet. De exemplifierar detta med en händelse under projektet Kärlek vs hat, under 
projekttiden ville man vända sig till studenter med teatergruppens föreställningar:  

 
Vi fick inte möjlighet att spela upp Shakespeare projektet för universitet och högskolor, för lärare, 
för att utbilda utbildarna, eftersom projektets målgrupp var elever i skolor, så kunde vi inte göra 
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detta. Projektets ramar gör att man måste hålla sig inom dem. Men vi upptäckte ju under 
projektets gång att det var angeläget att vända sig till de pedagogiska utbildningarna.  

 
Då de bägge projekten övergått från att vara projekt till att bli permanenta verksamheter i 
Media5:s utbud av daglig verksamhet handlar samtalet både om hur det såg ut under 
projekttiden och hur det ser ut i dag. Adolfo berättar att när det gäller teaterföreställningarna 
så är det skådespelarna som sköter det hela själva. Mats fyller på och redogör för att detta har 
möjliggjorts av att två faktorer: dels så är vi en daglig verksamhet, så vi kan jobba med teater 
hela dagarna, dels så handlar det om målgruppen, här medverkar personer med lindrig 
utvecklingsstörning. Marita tar vid och beskriver det som att det också handlar om medvetet 
arbete med skådespelarna, hon säger:  
 

Det är också frågan om ”hård drillning”, Adolfo jobbar med repetitioner och hård drillning av 
skådespelarna. Med den här målgruppen kan det vara så att de vill ha resultat på en gång, men det 
är frågan om en process, det tar tid och måste växa fram och repetition, repetition, repetition och 
det funkar. 

 
När det gäller de metoder som användes i projekten börjar vi prata om Musikfabriken, där 
samspelet mellan individen och gruppen beskrivs som ett viktigt inslag. I projektet tillverkade 
man instrument som inte är instrument i en traditionell mening och sedan spelade man på 
dessa. Ett exempel är gigantofonen, ett fjorton meter långt marimbaliknande slaginstrument 
som sedermera ställdes ut på Moderna museet i Stockholm. er  
långt marimbaliknande  

 
Bild 5. Gigantofonen, bild hämtad från http://www.kapellet.se/gigantofonen. 
 
De menar att grunden i verksamheten i Musikfabriken handlade om att skapa musik genom att 
leta klanger, samspela och lyssna på varandra. Mats beskriver det som att projektet till stor del 
handlade om teambuildning. Det fanns klara paralleller till teatergruppens verksamhet och 
projektet Kärlek vs hat men deltagarna i Musikfabriken utvecklade en särskild gemenskap och 
ett eget språk eftersom man var tvungen att hela tiden lyssna in varandra.  

I musikfabriken deltog totalt sju män, två kvinnor började men valde att hoppa av. I 
Kärlek vs hat projektet deltog åtta personer, 4 kvinnor och 4 män. Mats förklarar att den här 
könsfördelningen kan bero på att vi inte attraherar unga tjejer från särskolan, de är mer 
intresserade av shower, musikaler, dans och då söker de sig till omsorgen men här jobbar vi 
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med nördiga grejor – Shakespeare, ja vi har ”kalenderbitare”-killar här. Adolfo fortsätter: vi 
har haft besök av särskollärare och de säger att vi är för avancerade för deras elever, de blir 
lite skrämda och tycker att det inte passar. 

När det gäller metoder och arbetssätt i Teater Surra så beskriver Adolfo det på följande 
sätt:  

 
Vi är yrkesmässiga skådespelare som jobbar varje dag med att träna, vi tränar för att upprätthålla 
den professionella konstnärliga kvaliteten. Skådespelarna inleder med individuell uppvärmning, 
därefter kommer jag in och vi gör teaterövningar, ofta är dessa utvecklade av skådespelarna. 
Teatergruppen har ett arbetsschema, på måndagar, tisdagar, onsdag så har skådespelarna 
individuell träning på förmiddagen och på eftermiddagarna så har man repetition och genomdrag 
av kommande föreställningar. Torsdagar har man friskvård på förmiddagen och på eftermiddagen 
genomdrag på kommande föreställning, på fredagar har vi workshop på förmiddagen och på 
eftermiddagen har vi genomdrag av kommande föreställningar.  
 

Mats berättar att de övriga deltagarna i den dagliga verksamheten, de som arbetar i musik- 
och konstgrupperna har möjlighet att vända sig till teatergruppen varje onsdag för att 
konsultera skådespelarna. Det är ett sätt .att. genom workshops, öva och träna på hur man kan 
kommunicerar för att nå ut till andra, till exempel som förberedelse för att ta emot ett 
studiebesök eller att framföra sina texter och dikter.  

Vi kommer till frågan om projektdeltagarnas delaktighet och vi frågar hur man förhållit 
sig till i de bägge projekten. Adolfo inleder med att i början var tanken att alla skulle vara 
med och alla skulle skriva manus. Men sedan växte rollfördelningarna fram, olika roller, och 
olika ansvarsområden. Marita fortsätter: Ett bra exempel är att skådespelarna i 
Shakespeareprojektet (Kärlek vs hat) spelade många olika roller och de var insatta i hela 
pjäsen. Man kan inte sätta upp en teaterföreställning om man inte är delaktig, Adolfo fyller 
på: Ja, ett exempel, under Shakespeare projektet, när någon av de andra skådespelarna var 
sjuka, så ville jag ställa in, men då sa skådespelarna att nej, vi kan spela de roller som de som 
är sjuka har. Mats menar att Detta är en skillnad, i ”omsorgsteatrar” så betyder ofta 
delaktighet att skådespelarna har varit med och skapat  manuset utifrån deras egna idéer och 
tankar. Här hos oss, så har vi klara rollfördelningar och skådespelarna är delaktiga på de 
områden där de ska vara delaktiga. Enligt Mats skiljer de sig inte från andra kultur- och 
konstinstitutioner, där finns också en tydlig rollfördelning mellan scenograf, regissör, 
producent, skådespelare osv. På samma sätt förhöll det sig i projektet Musikfabriken: Johan 
som var ledare i projektet, han är nutida musiker, deltagarna i projektet leddes av honom 
men var delaktiga på de områden som var möjliga. Adolfo redogör för att det är processen 
arbetet med en föreställning som leder fram till rollfördelningen mellan skådespelarna: När 
det gäller hur rollerna ska fördelas så är det inte skådespelarna som bestämmer, inte jag 
heller som regissör, det är processen som bestämmer vem som ska ha en viss roll. Det är 
processen som bestämmer det, under repetitionsarbetet visar det sig vem som passar för 
vilken roll.  

Vi avslutar intervjun med att fråga vad som har överraskat mest under projekten och 
Adolfo svarar: Jag använder ordet, överraska mig, till skådespelarna varje dag … vi fick mer 
än vi förväntade oss, vi fick fullständiga skådespelare och det överraskade mig. 
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Framgångar, framkomliga vägar och hinder 
 
En av frågorna denna uppföljning och utvärdering vill besvara är vilka hinder projekten stött 
på. Då vi i vårt empiriska material också har identifierat framgångar som projekten haft 
redovisas dessa här. , dessa är Projektens framgångar är, menar vi, lika angelägna att beskriva 
som projektens hinder. De framgångar som beskrivs nedan utgör också de framkomliga vägar 
projekten funnit för genomförande och under vilka betingelser projektmedlen lämnat spår, en 
fördjupad redogörelse följer längre fram.  
Vi börjar med att återge det projektledarna i projektet Vild Vacker Vuxen beskrev i samband 
med fallstudieintervjun. Det som just detta projekt beskrivit är också typiskt för de flesta av 
projekten, man skulle kunna säga att deras erfarenheter ganska väl illustrerar de hinder, 
framgångar och framkomliga vägar som majoriteten av projekten har redogjort för. På så sätt 
kan deras beskrivning av upplevelser och erfarenheter därmed utgöra en fond mot vilken den 
därpå följande beskrivningen kan läsas. 

Därefter följer en sammanfattande redogörelse av hur man i enkätstudien beskrivit de 
framgångar man haft i de olika projekten och hinder man stött på, endera under projekttiden 
eller i relation till projektverksamhetens fortlevnad.  
  

Exemplet Vild Vacker Vuxen 
Ledarna för projektet Vild Vacker Vuxen menar att generellt var projektet mycket lyckat 
genom att man dels lyckades uppnå delar av det man föresatt sig, men också att man nådde 
framgångar som var mer oväntade. De framgångar man beskriver kan övergripande 
kategoriseras under följande fem rubriker: gemenskap, individuell utveckling, handledarnas 
utveckling, ökad delaktighet samt lever vidare.  

Med gemenskap avses beskrivningar av hur det vuxit fram en ömsesidig hjälpsamhet 
mellan deltagarna, man beskriver det som att deltagarna månar om och hjälper varandra i 
olika aktiviteter. Kategorin individuell utveckling handlar om att deltagarna i projektets 
verksamheter utvecklats genom sitt deltagande. Denna utveckling beskrivs som att deltagarna 
utvecklat förmågan och lusten till social interaktion samt att de genomgått en personlig växt 
som märks genom att deltagarna vågar prova på olika saker och ta större utrymme. Man 
menar att även de handledare som ansvarat för projektets studiecirklar har utvecklats, och 
man betonar att ledarna erhållit erfarenheter och nya kunskaper. Maria illustrerar detta med 
följande ord:  

 
Inför första terminen efterfrågade ledarna ofta kunskaper om diagnoser och hur man ska förhålla 
sig till personer med den och den diagnosen – för att efter några terminer mer lära känna 
personerna som individer och förstå hur de är som personer och ”vilka nycklar” som kan vara 
användbara. 
 

Marias ord kan tolkas som att ledarna alltmer kommit att se deltagarna som personer, i 
betydelsen att man låter individen träda fram medan diagnos och funktionsnedsättning fått 
minskad betydelse.  

En annan framgång projektet haft är att deltagarna, under projektets gång, nått ökad 
delaktighet. Projektdeltagarna har både getts möjlighet och själva ta utrymme för att kunna 
utöva medbestämmande. En av projektledarna beskriver det här som en viktig framgång:  
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Deltagarperspektiv, deltagarna har varit med om att bestämma, vi arbetar ju efter 
folkbildningstanken och mycket kulturell verksamhet bygger ju på delaktighet, jobbar mer 
gruppstyrt som i teatern, i musiken med allsång. Folk har fått bestämma. 

 
Delaktighet är också ett av de funktionshinderpolitiska målen, och som vi tidigare beskrivit 
uppstår ofta svårigheter inom den traditionella funktionshinderomsorgen när detta mål ska 
realiseras (Evertsson & Sauer, 2007; Molin, 2004b; Ineland, Molin & Sauer, 2013b). Där blir 
delaktighet oftast till något som ska tränas eller bibringas personer med intellektuella 
funktionshinder. Dock har tidigare forskning visat att både i verksamheter inom 
folkbildningen (Bergh, Skogman & Tideman, 2010; Sauer, 2010)och i kulturella 
verksamheter (både inom och organiserade utanför den institutionaliserade omsorgen) skapas 
andra möjligheter än i traditionella omsorgsverksamheter (Ineland, Gürgens Gjaerum & 
Sauer, 2010; Sauer och Ineland, 2013; Ineland & Sauer, 2014). I dessa verksamheter förfaller 
det vara så att delaktighet är en förutsättning för verksamheten, att verksamheten bygger på 
deltagarnas aktiva deltagande.  

Den femte kategorin av framgångar har rubriken Lever vidare, med vilket avses att 
projektets verksamhet fortlever och nu finns implementerat inom ramen för Vuxenskolans 
regionala verksamhet. Det mål om en etablerad kursverksamhet som ska finnas kvar man 
formulerade i projektansökan har således uppnåtts. 

De hinder och svårigheter som projektet Vild Vacker Vuxen stött på kan beskrivas i två 
övergripande kategorier: organisation och ekonomi samt omgivningens syn. Den första 
kategorin handlar i mångt och mycket om att olika typer av svårigheter och problem uppstod i 
samarbetet med organisationer inom funktionshinderomsorgen. Ett exempel som 
projektledningen ger är problem med färdtjänsten. Flera av deltagarna i projektet Vild Vacker 
Vuxen behövde transportera sig till och från aktiviteterna med hjälp av färdtjänst och 
problemet kan sammanfattas med Marias ord: färdtjänst som kommer för tidigt respektive för 
sent. När färdtjänst kommer för tidigt blir det stressigt, oavsett om ledarna respektive 
boendepersonalen menar att det är färdtjänsten som får vänta är det stressigt att veta att den 
inbokade skjutsen har kommit. Den andra polen, att färdtjänsten kommer försent kan dels 
innebära att deltagaren riskerar att komma så sent att de helt enkelt inte hinner vara med i 
planerade aktiviteter, respektive att både ledare och deltagare får vänta innan hemfärd.  

En annan svårighet hade att göra med möjligheten för en del av deltagarna att både ta sig 
till och medverka i aktiviteterna. Det handlade dels om att de deltagare som behövde ha en 
stödperson med sig inte alltid kunde delta då ingen stödperson från boende fanns tillgänglig, 
dels om att det varit svårt att nå ut till potentiella deltagare med information om projektet och 
dess studiecirklar. Informationen går oftast via boenden och eller daglig verksamhet och då 
blir man beroende av att informationen förmedlas vidare till målgruppen. Maria beskriver hur 
det kan vara:  

 
Vissa boenden, det finns brister i organisationen, det kan vara anmälningar till cirklarna och 
information om cirklarna som inte nått fram, eller andra missförstånd. Det finns stora skillnader 
mellan boenden om flexibilitet.  
 

Ett annat exempel är att personal på boenden har uttalat sig om hur jobbigt det blir när man 
har flera föreställningar kvällar och helger. Personer som på olika sätt och i olika omfattning 
är beroende av välfärdsstatliga insatser och stöd från personal blir sårbara när och om detta 
stöd inte möjliggör eller underlättar för målgruppen att delta i olika aktiviteter. För projektet 
Vild Vacker Vuxen och för flera andra projekt, vilket kommer att framgå nedan, beskrivs detta 
som ett av de största hindren. Om inte personal verksamma inom funktionshinderomsorgens 
inrättningar (t.ex. boende) informerar om verksamheter som studiecirkelutbud eller andra 
aktiviteter, eller inte kan följa med en person som behöver stöd till en aktivitet, eller när 
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färdtjänsten inte kommer i tid, så medför det att deltagande försvåras – vilket dels innebär risk 
för att deltagare utestängs, dels att projektet inte når det man velat åstadkomma.  

Ytterligare en dimension av kategorin organisation och ekonomi som belyses av Vild 
Vacker Vuxen handlar om att personer med intellektuella funktionshinder tillhör en inte bara 
socialt utan också ekonomiskt resurssvag grupp. Att delta i en studiecirkel kostar pengar 
vilket kan medföra att man av ekonomiska skäl väljer bort deltagande. Maria berättar att man 
har anpassat deltagaravgifterna, och att FUB subventionerar dessa för att möta den 
ekonomiska situation som flertalet i målgruppen befinner sig i, och möjliggöra deltagande i de 
cirklar som nu erbjuds (dvs. cirkelverksamheten efter projekttiden). Maria frågar sig hur det 
egentligen ser ut för den här gruppen och menar att ovanstående hinder sätter fingret på 
rätten till en aktiv fritid och konstaterar också att de glapp som uppstår mellan olika aktörer, 
mellan i detta fall Vild Vacker Vuxen och funktionshinderomsorgen, skapar svårigheter för 
målgruppen.  

Den andra kategorin av hinder, det som handlar om omgivningens syn på och attityder till 
personer med intellektuellt funktionshinder, är också det ett hinder som flera av projekten 
beskrivit i enkäten. I projektet Vild Vacker Vuxen beskriver man erfarenheter av att många 
(personal, anhöriga, tjänstemän, politiker) har åsikter dels om kultur, om vad som är bra och 
lämpligt för personer med intellektuella funktionshinder, och med det om kombinationen 
personer med intellektuella funktionshinder och kultur.  

 

Projektens framgångar 
I enkäterna hade företrädare för projekten möjlighet att med egna ord beskriva vad de själva 
hade identifierat som framgångar. Dessa kunde hänföras till några återkommande och 
övergripande kategorier: nått ut, individuell utveckling, skapat kunskap, uppnått målet samt 
lever vidare, teman som vi åskådliggör i figur 2 nedan. Ambitionen med figuren är att 
illustrera en sammantagen bild av de framgångar projekten haft. Flera projekt har beskrivit 
framgångar som kan placeras i alla fem kategorier eller i majoriteten av dem, medan andra har 
redogjort för framgångar som kan placeras i en eller några av kategorierna. Nedan redogör 
och exemplifierar vi de olika formerna av framgångar i respektive kategori.  
 

 
Figur 2. Framgångar som projekten redovisat.  
 

Nått ut   
Kategorin nått ut handlar övergripande om att man i projektet kunnat förmedla 
tillomgivningen budskapet om att personer med utvecklingsstörning är kompetenta 
kulturaktörer eller att man nått ut med någon annan viktig information om målgruppen. 
Kategorin innefattar flera dimensioner, en sådan är uppmärksamhet. Här handlar det om att 
projektet eller aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet rönt uppmärksamhet i 
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Skapat 
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målet 



 57 

olika former. Det kan handla om att massmedia beskrivit projektets verksamhet eller att man 
haft en stor publik vid teaterföreställningar eller andra former av uppträdande. Exempel på 
beskrivningar från projekten: Vi har nått en stor tv-publik (filmprojekt om Downs syndrom på 
2000-talet, Svenska Downföreningen), Filmen har producerats och har visats/haft framgång, 
den har visats av SVT, UR, Finska Yle, Göteborgs filmfestival, filmen finns också i Japan 
(Grunden Media, FUB). Annat exempel: Föreställningar har varit succéer och allmänheten 
har erhållit större insikt om att personer med intellektuella funktionshinder kan ha stor 
kapacitet (Att växa med teaterns hjälp, Studiefrämjandet). Projekt normal, Ögonblicksteatern, 
menar att Teaterproduktionerna har fått väldigt positiva recensioner som beskrivits utifrån 
sin konstnärlighet och inte som ett socialt projekt. Att vinna legitimitet i konsteliten. 

En annan dimension av kategorin nått ut rör de redovisningar av framgångar där projektet 
och dess verksamhet bidragit till ökad kännedom om och/eller ökad efterfrågan på kultur 
producerad av målgruppen. Exempel på dessa beskrivningar: ökad kännedom hos politiker, 
beslutsfattare, kulturaktörer ökat efterfrågan för (att bjuda in) målgruppen. Väckt intresse för 
kulturaktiviteter (Vild Vacker Vuxen, Vuxenskolan). Gränslöst ledarskap (ABF) beskriver 
sina framgångar som att: Vi slog sönder fördomar om målgruppen genom att förändra 
samhällets givna roller. Projektet[har] spridits genom föreläsningar och konferenser. Andra 
exempel är: Skapade stort kontaktnät, gruppen Änglarna väletablerad känd såväl i länet som i 
landet i stort (Änglarna – teater på lika villkor, Köpings amatörteater), efterfrågade från hela 
landet, fantastiska möten med elever i skolan (Kärlek vs hat, Sensus). Ba(r)nbrytarna var ett 
integrationsprojekt för att utveckla fritidsutbudet för barn och ungdomar i särskolan och 
grundskolan genomfört av HISO. Man beskriver projektets framgångar på följande sätt: 1. 
Väckarklocka, 2. Barnens möjligheter uppdagades 3. Engagemang hos föreningar och 
studieförbund, 4. Barns intresse väcktes. 
 

Individuell utveckling 
De framgångar som vi sammanfört i den övergripande kategorin Individuell utveckling är 
beskrivningar av att projektdeltagarna på olika sätt och olika områden utvecklats, blivit mer 
kompetenta eller fått större självkänsla. Man menar till exempel att deltagarnas 
självständighet ökat, vilket följande beskrivning exemplifierar: deltagarna lärde sig mycket 
och utvecklades, blev mer självständiga. (Änglarna, Köpings amatörteater). Ett närliggande 
tema är att deltagarnas självkänsla ökat: Deltagarna har stärkt sin självkänsla, fortbildat sig 
och känt större uppskattning, nått ut till en bred publik (Projekt normal, Ögonblicksteatern).  

Inom kategorin ryms också beskrivningar som handlar om att deltagandet inneburit nya 
upplevelser, aktiviteter och utmaningar, vilka lett till en personlig växt för deltagarna. Några 
exempel på redovisningar som handlar om detta är: gett bestående intryck på elever som 
deltagit (Cirkusskola, FUB Sundsvall), sammanhållning och starkt engagemang, vuxit som 
människor. Föreställningar varit succéer (Att växa med teaterns hjälp, Studiefrämjandet). 
Ytterligare en redogörelse på detta tema är: nya upplevelser, berättande engagerar med 
starka känslor(Utvecklande av kultur och museipedagogik för alla, Berättarnätverket 
Kronoberg).  

Här inryms också beskrivningar av att deltagarna erövrat nya kunskaper och kompetenser 
som kan möjliggöra nya sociala roller. Till exempel Gränslöst ledarskap (ABF, Umeå) pekar 
på att projektet lett till utbildade cirkelledare som kan jobba via ABF och Studieförbundet 
Vuxenskolan. Andra exempel ges av projektet Kärlek vs hat (Sensus, Stockholm) som lyfter 
fram att skådespelarna tar fullt ansvar för sitt arbete, får resvana och bygger nätverk, och 
projektet Musik och teatercenter (Studieförbundet Vuxenskolan, Arvika) som ger följande 
beskrivning av projektets framgångar: Individer utvecklades, vågade stå på scen och spela 
teater. 
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Skapat kunskap 
Kategorin Skapat kunskap handlar om att man genom projektet utvecklat eller spridit 
kunskaper eller på annat sätt förmedlat ett kvalitativt nytt arbets- eller synsätt. Framgången 
handlar således om att projektet på olika sätt bidragit till att kunskap, information, arbetssätt 
eller synsätt kommit andra till gagn och som på så sätt också kommer målgruppen till gagn. 
Exempel på enkätsvar som placerats i denna kategori är skapat nätverk, samlat information, 
kunnat formulera en mer arbetad ansökan för fortsatta kulturprojekt, utvidgat målgruppen 
(Förstudie Kulturakademin, Stiftelsen Kursverksamheten), spridning av arbetssätt och synsätt 
som finns i Glada Hudikteatern (Glada Hudikteatern, Hudiksvalls kommun), Ökad kompetens 
och aha-upplevelser för kulturpedagoger (HISO).  

Pralinteatern vid Hallunda dagliga verksamhet beskriver att de Utvecklat metoder och 
arbetssätt för teaterarbetet samt publicerat en bok som beskriver detta. Utvecklat en nationell 
internetportal (http://scenialt.se/) som samlar kulturverksamheter runt om i landet. Portalen 
innehåller bl.a. evenemangskalender, kunskapsbank, recensioner, publikationer osv. 
  

Uppnått målet 
I kategorin uppnått målet finns redovisningar från projekt där framgång handlar om att man 
fullföljt projektets ambitioner, intentioner och mål. Med andra ord så avser denna kategori att 
fånga den framgång projekten menar man haft i och med att man fullföljt projektets idé. För 
att illustrera detta följer här exempel på beskrivningar som placerats inom denna kategori: 
fullföljde planerade föreställningar på Etnografiska museet. Personal på boende och museer 
+ anhöriga efterfrågade fler föreställningar, genomförde därför fler projekt liknande detta 
(Saftsalonger HB), utställning på biblioteket och museet (Sölvesborgs fritidsförening), 
sagomuseet är till för alla (Kultur och museipedagogik för alla, Berättarnätverket 
Kronoberg), nådde hög musikalisk kvalitet, konserter på kulturhuset i Stockholm, 
musikmuseet, moderna museet. Utställning & workshops på musikmuseet (Musikfabriken, 
Sensus studieförbund). Ett annat exempel kommer från Hudikstämman (Hudiksvalls 
kommun) som skriver: Träffas i musiken. Nationellt, spridning från Umeå i norr till Skåne i 
söder, ca 30 grupper med totalt 300 deltagare.  

Projektet Ta plats (Konstfrämjandet) beskriver att alla mottagande konstinstitutioner 
nöjda, men svårt att veta vilka effekter projektet haft, vilket kan förstås som att en framgång 
kan mätas i att mottagande institutioner i och för sig är nöjda men att det samtidigt är svårt att 
uttala sig om hur andra mottagare, det vill säga de som tar del av utställningarna, upplever 
det. En annan sådan tvådelad beskrivning ges av projektet Nästa steg (Glada Hudikteatern och 
Hudiksvalls kommun) som menar att framgång innebar att Studiecirkelverksamheten var 
lyckad och resulterade i en liten skrift, Hälsa och personlig stil, som varit uppskattad men inte 
kunnat spridas.  

  

Lever vidare  
Som också framgår av fallstudien ovan så redovisar flera av de projekt som ingår i 
uppföljningen och utvärderingen att de efter projekttiden lever vidare i olika former. I vissa 
fall handlar det om att projektet utvecklats till en daglig verksamhet i kommunal eller annan 
regi, i andra fall handlar det om att innehållet i ett projekt, den verksamhet som genomfördes, 
fortlever. Till exempel beskrivningen från Gränslöst ledarskap (ABF, Umeå) illustrerar detta: 
cirkelledarutbildningen Gränslöst ledarskap är i dag en permanentad utbildning som drivs av 
Vindelns högskola. I ytterligare andra fall handlar det om att projektet etablerats och vuxit så 
att verksamheten också ges på andra orter. Följande tre beskrivningar från enkäten är exempel 
på projekt som utvecklats till en daglig verksamhet: projektet utvecklats till att bli en 
permanent kommunal daglig verksamhet med konst och kultur som arbete (Kulturcentrum 

http://scenialt.se/
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Skåne) och fritidsklubb och varaktig daglig verksamhet. Pågående arbete för artistlinje 
(Föreningen Annorlunda, Höllviken) samt Teaterverksamheten lever vidare och utvecklas 
inom ramen för den dagliga verksamheten (Pralinteatern, Hallunda dagliga verksamhet, 
Botkyrka).  

Projektet Teaterfolket (Humus amatörteaterförening, Hedemora) beskriver en framgång 
som att projektet var starten på kontinuerlig verksamhet i 15 år. Det inryms visserligen i att 
verksamheten fortlever, men utelämnar att verksamheten också utvecklats. Bland annat är 
amatörteaterföreningen arrangör för den teaterfestival, Draken, som omnämnts i fallstudien. 
Två andra exempel på just denna form av att projekten lever vidare är stadigvarande grupp 
hos kulturskolan, större utbud av aktiviteter (Hiso, handikappidrottens samarbetsorganisation, 
Malmö) och målgruppens behov av att organisera sig blivit känt, 11 lokalföreningar bildades 
och riksföreningen Grunden bildades (Grunden Media). Det speciella med dessa tre 
verksamheter är att projekten genomfördes under senare delen av 1990-talet. De är alltså inte 
bara etablerade, de har också varit det och utvecklats under minst 15 år.  
 

Projektens hinder 
I figuren nedan illustreras de fyra kategorier hinder respektive svårigheter som projekten 
redovisat att de haft under genomförandet av projekten. Även om framställningen av hinder 
eller försvårande omständigheter kan variera så är de till innehållet påfallande lika och 
beskrivs i några återkommande teman. I ett tidigare avsnitt har vi redogjort för de hinder 
projektet Vild Vacker Vuxen redovisat, ambitionen här är att fördjupa och redogöra för 
respektive kategoris olika dimensioner av hinder. Så som är fallet med projektens framgångar 
så finns det projekt som har mött hinder som kan placeras i alla fyra kategorierna medan det 
finns andra projekt som stött på hinder som endast kan placeras i en av kategorierna. Det finns 
ytterligare andra projekt som upplevt hinder som kan placeras i två eller tre av kategorierna. 
  
 

 
Figur 3. Hinder som projekten redovisat. 

 

Bristande resurser hos målgruppen och stödsystemet 
Kategorin bristande resurser hos målgruppen och stödsystemet täcker de enkätsvar som menar 
att de hinder projektet haft kan tillskrivas tillkortakommanden eller brist på tillgång på 
resurser som lokaliseras till i målgruppen för projektet. I några fall avser dessa beskrivningar 
att deltagarnas funktionsnedsättning medfört svårigheter i genomförandet av olika aktiviteter 
inom ramen för projektet vilket kan exemplifieras med följande svar: målgruppen hade svårt 
att fritt formulera behov av nya aktiviteter (Förstudie Kulturakademin, Stiftelsen 
Kursverksamheten) och det har tagit längre tid än tänkt att nå konstnärlig kvalitet 
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(Musikfabriken, Sensus). Ett annat exempel: målgruppens invanda rutiner (Spelstämma, 
Hudiksvalls kommun).  

En form av svar i denna kategori handlar om att tillgång till resurser. Detta har inte med 
funktionsnedsättningen i sig att göra utan genereras, som vi beskrivit tidigare, av att personer 
med intellektuella funktionshinder många gånger är beroende av personella resurser för att 
kunna delta i olika aktiviteter, ett exempel är följande svar: svårigheter för målgruppen att 
själva utan stöd organisera sig (föreningen Grunden) ett annat exempel hämtar vi från 
projektet Vild Vacker Vuxen (Vuxenskolan): att målgruppen hade resursbrist avseende 
ledsagare/stöttning för att kunna delta. Projektet förstudie Kulturakademin (Stiftelsen 
Kursverksamheten) skriver att deltagarnas ekonomiska förutsättningar varit ett hinder: 
målgruppens små ekonomiska resurser och stora behov, vilket gör att kursersättningssystemet 
inte motsvarar målgruppens förutsättningar. 
 

Svårt att nå målgruppen 
I inledningen till detta avsnitt redogör vi för de erfarenheter man gjort inom projektet Vild 
Vacker Vuxen. Bland de hinder som framkom under intervjun återfinns att projektet haft svårt 
att hitta bra kontaktvägar till målgruppen för att informera om och rekrytera deltagare till 
projektets olika studiecirklar. Enkätsvaren vittnar om att det är flera projekt som stött på 
liknande svårigheter. Några av projekten har svarat att det av olika anledningar har varit svårt 
att nå målgruppen och att detta medfört merarbete: svårt att nå målgruppen genom utskick 
och traditionell reklam (förstudie Kulturakademin, Stiftelsen Kursverksamheten) eller att 
projekten inte lyckats rekrytera önskade deltagare: svårigheter att hitta nya personer ur 
målgruppen (projekt Normal, Ögonblicksteatern), svårt att nå och rekrytera deltagare utanför 
kommunens omsorg (Var är jag ifrån?, Sölvesborgs fritidsförening). 
 

Omgivningen syn på personer med intellektuella funktionshinder 
Denna kategori syftar till att fånga de enkätsvar som handlar om att omgivningens syn på 
antingen personer med intellektuella funktionshinder eller kulturverksamhet på olika sätt 
medfört att det upplevts som hindrande av projekten. Huvudsakligen handlar detta om att man 
menar att kunskapsbrist och/eller fördomar hos personal, anhöriga, beslutsfattare och 
allmänhet på olika sätt varit hindrande. Några exempel på enkätsvar som illustrerar detta är: 
Kunskapsbrist och fördomar, Föräldrars kunskap om sina barns möjligheter (Ba(r)nbrytarna, 
Hiso), det behövs attitydförändringar (Kärlek vs hat, Sensus), Fördomar, fördomar, fördomar 
(Gränslöst ledarskap, ABF) samt viss tveksamhet hos anhöriga har varit hindrande (Att växa 
med teaterns hjälp, Studiefrämjandet). 
 

Ekonomi och organisation  
Denna kategori utgör det till antalet enkätsvar överlägset vanligaste redovisade hindret som 
projekten återgett i enkäten. Att så är fallet tyder på att de ekonomiska förutsättningarna och 
de organisatoriska lösningarna som finns av projekten upplevts utgöra det största hindret man 
stött på under projekttiden. Hela 18 projekt av de 48 projekten som ingår i denna uppföljning 
och utvärdering (37,5 procent) har redovisat att de upplevt hinder och svårigheter som är 
relaterade till ekonomi eller organisation. Denna kategori innehåller följande två dimensioner:  
1) att gängse organisatoriska lösningar, till exempel avseende studieförbundens 
ersättningssystem, kommer på kollisionskurs med målgruppens förutsättningar och att deras 
ekonomiska förutsättningar kan skapa hinder  
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2) att andra logistiska och organisatoriska villkor, till exempel avseende handikappomsorg 
eller färdtjänst ställer sig i vägen men också att det uppstår svårigheter inom och mellan 
organisationer.  

 
Några projekt har också angett att både de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna 
skapat hinder. För att på ett åskådligt sätt återge både mängden av projekt som upplevt detta 
hinder och de olika enkätsvar som vi erhållit redovisar vi de empiriska exemplen i 
nedanstående tabell. 
 

Ekonomiska 
förutsättningar 

* Ekonomiska hinder, gällande bidragsregler, t.ex. att en grupp ska bestå av 
fem barn, även att barn med funktionshinder inte är prioriterade 
(Cirkusskola, FUB). 
* Svårt få inkomster genom att spela på skolor. Projekt medgav inte 
utrymme att ”utbilda utbildare” i den utsträckning som behövdes (Kärlek vs 
hat, Sensus). 
* Ekonomiska svårt att bedriva cirklar och kurser för målgruppen utan 
externa medel – ser det också som den framtida utmaningen (Vild Vacker 
Vuxen, Vuxenskolan). 
* Målgruppen har små ekonomiska resurser och stora behov vilket gör att 
kursersättningssystemet inte motsvarar målgruppens förutsättningar 
(Förstudie Kulturakademin, Stiftelsen Kursverksamheten). 
 

Organisatoriska 
förutsättningar 

* Bristande förståelse i kommuner, deltagare ej fått stöd av personal. Det 
har ibland varit svårt att samarbeta med många inblandade, proffsen och vi 
som ibland behöver tid (föreningen Grunden). 
* Flera av de deltagande teatergrupperna var inte ”stabila” t.ex. ingen daglig 
verksamhet – vilket riskerar att implementeringen av arbetsmetoder och 
synsätt riskerar att inte ske (Glada Hudikteatern). 
* De hinder vi stött på handlar i hög grad om projektets nätverkande och 
samarbete med olika instanser på kommunal nivå (Kulturcentrum Skåne). 
* Assistenter som inte ville vara med medförde att deltagare inte 
medverkade (Musik- och teatercenter, Vuxenskolan). 
* Organisatoriska som att hitta passande tider, folk slutar och nyrekrytering 
– tagit tid bygga förtroende (Att växa med teaterns hjälp, Studiefrämjandet). 
* Praktiska problem som gick att lösa, emellanåt upplevelse av att vara för 
få ledare, fr.a. vid föreställningar (Änglarna, Köpings Amatörteater). 
* Svårigheter hitta ”rätt” medarbetare, hinder även att kommunen införde 
LOV (Projektet Annorlunda, Höllviken). 
* Interna, ”processer tog lång tid”, för lite tid – anställning i projektet på 
max 20 procent (Filmprojekt, Svenska Down-föreningen). 
* Svårt att samarbeta med handikappomsorgen (DV och personal på 
boende), ointresse (Projekt Heyoka, amatörteaterföreningen Humus).  
* Interna organisatoriska (Nästa steg, Glada Hudikteatern). 
* Svårigheter att engagera HSO:s och NHR:s övriga medlemmar, svårt med 
kommunikationen med kommunen, regionen och politiker (projekt Normal, 
Ögonblicksteatern). 
* Färdtjänst, ibland krånglar det med transporter, en viss personalomsättning 
(Utveckling av kultur och museipedagogik, Berättarnätverket Kronoberg*) 
 

Ekonomiska och * Att det var nytt att kombinera teater med utställningar. Skilda 
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organisatoriska 
förutsättningar 

arbetskulturer och osäkerhet kring ekonomiska frågor (ansvar) (Nyckeln i 
kappsäcken, Saft salonger HB). 
* Många fler än som ryms här [i enkäten], institutioner tycker det är svårt 
med tillgänglighet, en vandringsutställning är ”ett care off”-projekt – svårt 
att ansvara för, bristande ekonomi hos institutioner (Ta plats, 
Folkrörelsernas konstfrämjande). 
* Ekonomi (kommunernas), svårt nå personal i omsorgen, strukturen i 
handikappomsorgen (dagtid DV, kvällstid GB), personal ser svårigheter i 
stället för möjligheter (Träffas i musiken, Hudiksvalls kommun). 
 

Tabell 8. Organisation och ekonomi som hindrande faktorer. 
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Spår, framkomliga vägar och betingelser 
 
Det är nu dags att vända blicken mot en annan av Arvsfondens frågeställningar: Vilka spår 
lämnar Allmänna arvsfondens pengar, och under vilka betingelser lämnar pengarna spår? Vi 
vill börja med att konstatera att de två frågorna inte så lätt låter sig besvaras, och det av flera 
anledningar. En omständighet är knuten till den information som är möjlig att få genom 
dokumentstudien, dels är frågan om projektet lämnat eventuella långsiktiga spår svårbedömd 
då slutredovisningarna är gjorda i anslutning till eller relativ kort tid efter projektets 
avslutande. Dels har vi begränsad information om 11 av de 48 projekten då dessa saknar 
slutredovisning, nio av dem pågick fortfarande vid sista uppföljningstillfället i oktober 2013. 
En annan omständighet är den relativt låga svarsfrekvensen när det gäller enkäten. Dels har 
enkäterna i vissa fall besvarats ofullständigt, dels har det funnits svårigheter att nå och 
distribuera enkäten till personer med fördjupad kunskap om projekten.  
 

Framkomliga vägar och under vilka betingelser projekten lever vidare 
Vi har tidigare redogjort för de hinder och framgångar projekten beskrivit att de haft. I detta 
avsnitt av rapporten är ambitionen att diskutera de framkomliga vägar projekten funnit och 
under vilka betingelser Arvsfondens projektmedel lämnar spår. När det gäller de framkomliga 
vägarna kan inledningsvis sägas att de framgångar projekten beskrivit i hög grad också är 
beskrivningar av de strategier projekten haft för att övervinna de hinder man stött på. För 
projektens genomförande lyfter flera projekt fram vikten av engagemang, ideellt arbete och 
samverkan med andra organisationer, föreningar och den offentliga funktionshinderomsorgen. 
Det framgår också tydligt i fallstudien hur projekten arbetat medvetet med att förankra 
projekten hos aktörer (personal, tjänstemän) i funktionshinderomsorgen och lokala politiker. 
Ett exempel, som också är talande för flera av projekten, är Änglarna. Därför används detta 
exempel här för att illustrera hur projekten funnit framkomliga vägar. Projektet Änglarna hade 
en styrgrupp bestående av projektledarna, en representant från FUB, enhetschefen för vård 
och omsorg i Köpings kommun samt kommunens utvecklingsledare. Man arbetade också 
aktivt med att bjuda in de lokala politikerna till sina teaterföreställningar för att på så sätt 
synliggöra projektet för dem.  

Man kan konstatera att projekten för att finna framkomliga vägar behövt arbeta med att 
förankra projektet i det lokala sammanhanget, genom att informera och marknadsföra 
projektet (detta är inte minst tydligt genom alla de tidningsurklipp som bifogats del- och 
slutredovisningarna). Vidare har projekten behövt samverka med olika aktörer i omgivningen. 
Här handlar det i hög grad om samverkan med funktionshinderomsorgens olika verksamheter 
såsom boenden och dagliga verksamheter. Detta för att hitta lösningar på frågor om transport, 
medföljande stödpersoner, tider för deltagandet och inte minst för att kunna rekrytera 
deltagare till projektets aktiviteter. De personer vi mött i fallstudien och de material vi tagit 
del av genom dokumentstudien och enkätsvaren vittnar om att engagemang och ideellt arbete 
är nyckelfaktorer för projektens genomförande och möjligheterna till att projekten lämnar 
spår.  

De projekt som lever vidare efter projekttiden gör det huvudsakligen för att verksamheten 
permanentats, ofta i form av daglig verksamhet. Vi vill här dock peka på en intressant 
iakttagelse, vilken är att det i hög utsträckning är verksamheter som är etablerade, på väg att 
etablera sig eller verksamheter som har stöd och förankring hos den kommunala 
handikappomsorgen som lever vidare. Mot bakgrund av detta kan således sägas att en god 
betingelse för att Arvsfondens projektmedel lämnar mer bestående spår är att projekten haft 
samarbete med, eller har haft sin upprinnelse hos den kommunala handikappomsorgen. Detta 
ger anledning att fundera över mindre organisationers och föreningars möjligheter att få 
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projekt att leva vidare efter projekttiden. Man kan också fundera över vilket utrymme det 
finns för nyskapande projekt i den meningen att de har sitt ursprung i den del av kultursektorn 
som inte tidigare har tradition av att rikta sina verksamheter till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Ovanstående kan medföra att projektidéer som kan komma målgruppen 
tillgodo inte ens formuleras, respektive ses som svårgenomförbara.  

 

Att söka efter spår 
För att systematisera information om vilka spår projekten lämnar använder Arvsfonden sig av 
en graderad skala: 

• att det inte finns några spår alls av projektets intentioner 
• att projektet är genomfört utan synliga spår 
• att erfarenheter från projektet lever vidare  
• att verksamheten lever vidare.  

  
Fokus i detta arbete ligger på spår och betingelser, och har inte för avsikt att bedöma 
projektens kvalitet eller om de har uppfyllt sitt syfte. 

För att söka efter spår efter projekten har vi, utöver information från dokument- och 
enkätstudien, även använt oss av internet, en källa som visade sig vara användbar. Förutom att 
vi vid flera tillfällen via internet kunde spåra om verksamheten fortfarande är i gång, fann vi 
också i flera fall intressanta historieskrivningar över verksamhetens utveckling. 
Internetsökningarnas användbarhet har nog framförallt att göra med ambitioner av att göra sitt 
kulturarbete synligt utanför en snäv organisatorisk avgränsning.  

En annan särskild omständighet i relation till spår är att ett antal projekt varit utformade 
med syfte att genomföra en engångshändelse, som till exempel att genomföra en 
teaterföreställning, samordna och erbjuda aktiviteter till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i samband med Stockholm som kulturhuvudstad eller att dokumentera 
ett särskilt projekt. I det sistnämnda fallet kan i och för sig dokumentationen eller en bok leva 
vidare men sällan själva verksamheten. Att verksamheten skulle fortgå var inte heller syftet i 
de här fallen. Även när det gäller huruvida erfarenheter lever vidare behöver överväganden 
göras, till exempel i vilken utsträckning man kan säga att erfarenheter lever vidare genom 
publicering av en bok eller annat dokument, eller om man ska betrakta erfarenhet som något 
mer knutet till individer och grupper. Vi har valt att utgå från att från det senare, sen har det 
emellanåt inte varit möjligt att spåra då det i vissa fall inte funnits någon som kunnat berätta.  

Till slut vill vi kort diskutera frågan om spår ur en lite annan synvinkel. Flertalet av de här 
ingående projekten har formulerat ambitioner om att genom kulturell verksamhet förändra 
omgivningens attityder, och med det skapa större förutsättningar för integrering och 
delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vägen dit beskrivs gå via 
föreställningar, information och integrerade arbetsformer i workshops och seminarier. 
Inbäddat finns ett budskap om en kategori som så att säga befinner sig utanför en av andra 
delad gemenskap, en kategori med en marginaliserad position i samhället. Att uttala sig om 
vilka spår projekten lämnat hos det som ömsom beskrivs som allmänheten, ömsom som 
omgivningen låter sig inte göras genom den här formen av studie. Vi kan inte uttala oss om 
spår som ligger utanför projektens närmaste sfär, det vill säga genom utsagor och dokument 
producerade av personer som på något sätt varit involverade i projekten eller i någon av 
projekten efterföljande verksamhet.  

Projekt som inte lämnat några spår. 
Med detta avser Arvsfonden förhållandet att det inte finns några spår av de intentioner som 
framkom i ansökan, att man helt enkelt inte lyckats genomföra det man beviljats medel för. Vi 
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har inte funnit att något av de här ingående projekten kan karaktäriseras på detta sätt vilket 
också kan ses som ett utslag av att vi på ett tidigt stadium exkluderade 5 projekt (se sidan 6).  
 

Projekt som genomfört den verksamhet som planerades 
Arvsfondens andra kategori innehåller projekt som genomfört den planerade verksamheten 
men inte lämnat synliga spår i form av fortsatt verksamhet. Här inkluderas också projekt där 
det kan vara svårt att avgöra på vilket sätt erfarenheter från projektet lever vidare.  

Vi har bedömt att 12 projekt kan sägas ha genomfört den verksamhet som man planerade 
utan att lämna synliga spår (se bilaga 4). Flertalet av dessa (8 av 12) genomfördes under 
1990-talet, och den relativt långa tid som förflutit kan innebära svårigheter att finna spår. Ett 
exempel är projektet Musik som kommunikationshjälpmedel. I slutredovisningen beskrivs att 
erfarenheter från projektet lever vidare, men inte i vilken form. Då vi inte har någon 
information om projektet, vare sig via enkätstudien eller via internetsökningar blev 
bedömningen att projektet genomförts utan synliga spår.  

Sju av de tolv projekten var uttalade engångsarrangemang, ett exempel är det projekt som 
under Stockholms kulturhuvudstadsår samordnade och i viss mån anpassade aktiviteter 
riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ett annat exempel är bokprojektet 
Min dröm, syftet var att producera en bok i samband med en utställning vilket man också 
genomförde. Boken finns i materiell form och är på så vis en form av erfarenhet. Samtidigt 
finns ingen dokumentation om huruvida det lever kvar specifika erfarenheter från projektet i 
sig, det vill säga erfarenheter som går utanför andra erfarenheter som förlaget för Lättläst 
erhållit genom sin bokproduktion.  

 

Projekt där erfarenheterna lever vidare 
Vissa projekt har till exempel tagit fram en metod eller en handlingsplan som fortfarande 
används inom organisationen eller kommunen, även om det kan vara svårt att få en 
uppfattning om i vilken utsträckning detta sker.  

Inom denna kategori återfinns 12 projekt (se bilaga 4) där vi har bedömt att det finns goda 
förutsättningar för att erfarenheterna från projekten lever vidare, endera i de verksamheter 
som genomfört projekten eller att det finns kvar dokumenterad kunskap, erfarenhet och 
information som både faktiskt används och kan komma att användas. Med dokumenterad 
kunskap inbegrips till exempel filmer, böcker och andra texter som direkt kan användas. Som 
framgår av sammanställningen har vi här inkluderat flera projekt där det är väl känt att just 
denna verksamhet lever vidare, till exempel projekten En odyssé i uppfinningsrikedom och 
Projekt 1 mot 1, med Moomsteatern som huvudman, samt projekten Över gränserna och 
Barn föds inte med fördomar genomförda av Glada Hudikteatern.  

Man skulle kunna se det som att det är verksamheter som lever vidare, vi har dock valt att 
utgå från att syftet med projekten var att genomföra vissa satsningar och inte att starta en 
verksamhet, den fanns redan. Ett exempel är det informationsarbete som beskrivs i projektet 
Barn föds inte med fördomar som genomfördes av Hudiksvalls kommun. Avsikten var att 
vända sig till elever i årskurs 5, bland annat i Stockholm, och i relation till seminarier om 
funktionsnedsättningen också bjuda in dessa elever till en föreställning av musikalen Elvis. 
Projektet var alltså relaterat till andra delar av verksamhetens aktiviteter vilka inte längre 
pågår. Däremot kan man anta att erfarenheter från projektet kommit väl till pass i den version 
av informationsarbete man numera erbjuder via Glada Hudikteaterns webbplats.  
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Projekt där verksamheten lever vidare 
Med att verksamheten lever vidare avser Arvsfonden projekt där man efter projekttidens slut 
funnit annan, mer stadigvarande finansiering. Det kan röra sig om att organisationen själv, 
helt eller delvis, finansierar verksamheten, alternativt funnit annan finansiär som till exempel 
kommunen eller statliga institutioner.  

Av de 48 utvärderade projekten är det 15 projekt (bilaga 4) som i en eller annan form 
lever vidare. Fem av de femton har haft aktiv verksamhet sedan 1990-talet och det finns flera 
skäl att anta att flertalet av de som startat under senare år också kommer att kunna fortsätta 
framöver. Antalet, 15 projekt, innebär dock inte att det är 15 unika verksamheter som lever 
vidare. Som vi har redogjort för tidigare är ett antal projekt relaterade till varandra och har 
genomförts som på varandra följande projekt (i bilaga 4 är de markerade med stjärnor). Här 
återfinns tre projekt genomförda av Kulturcentrum Skåne, och två projekt med Grunden som 
huvudman. Det innebär att man också skulle kunna beskriva det som att av de 48 projekten är 
det 12 verksamheter som lever vidare. Inte heller detta blir dock rättvisande då det bakom 
flera projekt vars erfarenheter lever vidare finns verksamheter som lever i högönsklig 
välmåga. Skiljelinjen mellan huruvida det är erfarenheter eller verksamheter som lever vidare 
har framför allt utgjorts av huruvida projekten utformats som en ny verksamhet som 
inkorporerats på ett tydligt sätt. Exempel på detta är de projekt som bedrivits av 
Kulturcentrum Skåne. Studiefrämjandet genomförde ett projekt som utgjorde själva 
startskottet för Kulturcentrum Skåne och därpå följande projekt har inneburit att man har 
utvecklat och adderat ytterligare verksamhet. För dessa, liksom för andra som lever vidare, 
har betingelserna för överlevnad framför allt handlat om att förankra verksamheten inom en 
finansieringsstruktur. En illustration av detta samt av att förhållanden kan förändras utgörs av 
Moomsteaterns utveckling. De var tidigare en daglig verksamhet men drivs numera som en 
professionell teater med anställda skådespelare. Stiftelsen är finansierad via kulturrådet, och 
kulturnämnderna i Region Skåne och Malmö stad. 

 Sex av ovanstående tolv verksamheter lever vidare inom ramen för kommunalt 
finansierade insatser för personer med funktionsnedsättning, och bedrivs som daglig 
verksamhet enligt 9 § LSS. För dessa projekt gäller att betingelserna för att projekten lever 
vidare är att de erhållit finansiering från den kommunala funktionshinderomsorgen. Ett 
exempel är projektet Carmen som genomfördes under senare delen av 1990-talet som i dag 
lever vidare genom Teater Grönborg, en daglig verksamhet inom Sundsvalls kommun. En 
verksamhet som samtidigt ingår i den ideella föreningen Ållateatern, den teater som initialt 
drev projektet Carmen. Teater Grönborg, liksom Kulturcentrum Skåne, Grunden, Hallunda 
och Frösunda assistans (som drev projektet Annorlunda) är, såvitt vi förstått det, dagliga 
verksamheter fem dagar i veckan, medan Änglarna genom Hagateatern tillhandahåller daglig 
verksamhet två dagar i veckan. Man organiserar verksamheten lite olika, den kan vara 
etablerad inom den kommunala organisationen (t.ex. Hallunda daglig verksamhet) eller om 
den är etablerad inom en egen organisation och finansierad genom kommunal ersättning (t.ex. 
Kulturcentrum Skåne, Änglarna, Frösunda assistans).  

För andra projekt gäller att betingelserna för fortlevnad utgörs av att huvudmannen 
permanentat aktiviteten inom ramen för sin egen verksamhet. Flera av dessa lever vidare som 
utpräglade fritidsverksamheter eller kompletterande verksamheter. Till exempel Att växa med 
teaterns hjälp, ett projekt där cirkus Stjärna utvecklades fortsätter att bedriva 
teaterverksamhet. Ett annat exempel utgörs av Projekt Heyoka, som drevs av Humus 
amatörteaterförening. Vi har kunnat identifiera att teaterverksamheten lever vidare, och att 
amatörteaterföreningen är aktiv i arrangerandet av teaterfestivalen Draken. Ytterligare 
exempel på kvarlevande fritidsverksamhet är Vuxenskolans studiecirkelverksamhet inom 
ramen för Vild Vacker Vuxen.  
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Ett av projekten, Grunden Media, kan illustrera att ett projekt kan vara startskott för en 
både långvarig och mångsidig verksamhet. Initialt var det ett treårigt projekt (slutredovisades 
2001) som syftade till att skapa större möjlighet till delaktighet och demokratiska rättigheter 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under projektet startade man Grunden 
Media, började ge ut en egen tidning med lättläst material, producera närradio och utveckla 
andra mediala uttrycksformer. I dag lever projektet vidare, dels som daglig verksamhet i 
Grunden Media, dels som en riksförening och 18 lokalföreningar. Det är olika aktivitetsgrader 
i de lokala föreningarna, men när man tar del av riksföreningen webbplats framgår att här 
pågår en kontinuerlig och levande aktivitet. Den dagliga verksamheten finansieras av den 
kommunala handikappomsorgen medan riksföreningens verksamhet finansieras av bl.a. 
Socialstyrelsen.  
 

Ännu inte avslutade eller slutredovisade projekt 
Som framgått tidigare hade nio av projekten inte slutredovisats i samband med 
dokumentstudien. För dessa projekt gäller att det är mycket vanskligt att uttala sig om 
huruvida dessa kommer att lämna spår efter sig och under vilka betingelser Arvsfondens 
pengar lämnar spår. I bilaga 4 återfinns dock en preliminär bedömning av förutsättningar för 
spår, en bedömning som bygger på den information vi har fått genom dokument- och 
enkätstudien samt sådan information vi kunna komma åt via internet. Det innebär att vi 
överhuvudtaget inte har tidsaspekten att förhålla oss till, utan ”bara” projektets ambitioner och 
planer för att finna framtida överlevnadsmöjligheter. Det finns alltså en uppenbar risk att 
dessa är överoptimistiska för att de ännu inte stött på de organisatoriska och ekonomiska 
svårigheter som beskrivits tidigare.  
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Avslutande diskussion 
 
I detta avslutande kapitel följer en diskussion och analys av resultatet. Inledningsvis kan 
konstateras att Arvsfondens projektmedel har möjliggjort att det skapats och utvecklats 
kulturella verksamheter med och för målgruppen. Detta då flera av de utvärderade projekten i 
olika former lever vidare företrädesvis som daglig verksamhet enligt 9 § LSS eller som 
permanentad verksamhet med samma eller ny huvudman. Vidare lever, i många fall, de 
erfarenheter och kunskaper som genererats under projekten vidare och kommer på så vis 
personer med intellektuell funktionsnedsättning tillgodo. Ovanstående skall också läsas mot 
ljuset av att det inom både den institutionella funktionshinderomsorgen (t.ex daglig 
verksamhet) och inom det civila samhället (t.ex. studieförbunden) inte finns ett alltför 
omfattande utbud av kulturverksamheter. Studier visar att de senaste 10– -15 åren har en viss 
etablering av kulturverksamheter för och med personer med intellektuella funktionshinder 
skett men att det fortfarande är en verksamhet som till sitt omfång är relativt litet (se t.ex. 
Gürgens Gjærum, Ineland & Sauer, 2010; Sauer & Ineland, 2013). Under den aktuella 
tidsperioden har sammanlagt 52 olika projekt sökt medel från Arvsfonden. Av dessa har fyra  
projektansökningar fått avslag. I genomsnitt har alltså 2,8 projekt /per år, under de 17 år som 
utvärderingen omfattar, beviljats medel på området intellektuella funktionshinder och kultur. 
Att det endast inkommit i genomsnitt tre projektansökningar per år på området kultur och 
intellektuella funktionshinder kan tolkas ligga i linje med att kulturområdet är litet till omfång  

Utvärderingen visar också att de olika projekten har betydelse för upplevelse av 
meningsfullhet, personlig växt, individuell utveckling samt identitetsutveckling hos 
projektdeltagarna. Vi återkommer till detta nedan, men vill här peka på att utvärderingens 
resultat också i detta avseende ligger i linje med tidigare studier (Gürgens Gjærum, 2004; 
Saur, 2008; Gürgens Gjærum, Ineland & Sauer, 2010). 
  

Antalet deltagare i projekten 
Frågan om hur många som deltagit i projektens verksamhet är inte lätt att besvara. Som vi 
beskrivit tidigare har vi identifierat att projekten uppfattat begreppen ”målgrupp” och 
”deltagare” på så sätt att målgruppen inkluderar andra personer än de som direkt är 
involverade i projektet (t.ex. publiken vid en teaterföreställning). Många av de projekt som 
utvärderats är av den karaktären att man riktar sig utåt till en bredare publik som både är och 
inte är funktionshindrad, och i flera fall riktar man sig till anhöriga, personal och andra 
stödpersoner på boenden och dagliga verksamheter. Det ligger också i konstens och 
kulturverksamheters natur att någon annan ska ta del av det som produceras. Mot bakgrund av 
detta och mot konstaterandet att flera projekt haft ambitionen att bidra till ökad delaktighet 
och/eller att bidra till förändrade attityder till personer med intellektuella funktionshinder så är 
det rimligt att projekten tänkt om ”målgrupp” och ”deltagare” på det sätt som har gjorts. 

De slutsatser som kan göras i relation till frågan: hur många som har deltagit i de aktuella 
verksamheterna, är att antalet deltagare ur målgruppen personer med intellektuella 
funktionshinder varierat från fem personer i något projekt till flera hundra i vissa andra 
projekt samt att det ur enkätsvaren går att utläsa att sammanlagt har ca 1 850 personer med 
intellektuella funktionshinder deltagit i projektens verksamheter. Det sistnämnda är dock inte 
det faktiska antalet eftersom det finns ett visst bortfall för dessa frågor i de besvarade 
enkäterna och då 46 procent av projekten (22 av 48 projekt) inte besvarat enkäten.  
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Projektens innehåll 
Som redogjorts för tidigare har projektens innehåll och inriktning placerats i följande tre 
övergripande kategorier:  

• konst och kulturella uttrycksformer 
• delaktighet i samhällslivet 
• verksamhets- och individutveckling.  

 
Denna kategorisering innebär inte att de är varandra uteslutande, flera av projekten har en 
inriktning och ett innehåll som kan placeras i minst två av dessa tre kategorier. Kategorin 
konst och kulturella uttrycksformer karaktäriseras av att projekten satt kulturella 
uttrycksformer och konstnärliga kvaliteter i förgrunden. Av de 48 projekten är det total 15 
projekt som haft detta innehåll. 

Kategorin delaktighet i samhällslivet kännetecknas av att projekten haft ett innehåll där 
man med kulturens hjälp haft ambitionen att påverka och utveckla möjligheter till ökad 
delaktighet i samhällslivet. Totalt 39 av de 48 projekten har haft denna inriktning på sin 
verksamhet. De 34 projekt vars inriktning och innehåll är kategoriserade som verksamhets- 
och individutveckling har haft någon, eller i flera fall en kombination, av följande ambitioner: 
att utveckla kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning, utveckla samt sprida 
metoder, utveckla respektive etablera daglig verksamhet med kulturinslag samt att bidra till 
deltagarnas utveckling. När det gäller det senare handlar det om att bidra till att personer med 
intellektuella funktionshinder via sitt deltagande i projektet utvecklar sin motoriska, kognitiva 
och verbala förmåga samt sin självkänsla.  

Som framgår av ovanstående är de två kategorierna delaktighet i samhällslivet och 
verksamhets- och individutveckling den mest förekommande inriktningen på projekten. De tre 
kategorier som karaktäriserar projektens innehåll har paralleller till en studie av Ineland och 
Sauer (2014). Forskarna visar att teaterverksamheter för personer med intellektuella 
funktionshinder formulerar sig kring mål som att påverka och/eller förändra attityder till 
personer med utvecklingsstörning, och/eller att skapa en konstnärlig kvalitet och ökad 
samverkan med det omgivande samhället och/eller utveckla fysiska, kognitiva och sociala 
färdigheter hos deltagarna. Flertalet av de projekt som utvärderats kan således sägas 
kännetecknas av att de både haft konstnärliga och individutvecklande ambitioner. Med 
konstnärlig ambition tar man sikte på konstnärliga värden såsom att man med sina 
produktioner vill uppnå hög konstnärlig kvalitet, eller att den teaterproduktion man arbetat 
fram ska vara ”riktig teater”. De mer individinriktade och utvecklande ambitionerna tar sikte 
på mål som bland annat formulerats i relation tillrådande handikappideologi. Det leder till att 
kulturverksamhet betraktas som en möjlighet till ökad delaktighet och inflytande i samhället. 
Vidare har de individutvecklande ambitionerna också ofta habiliterande eller terapeutiska 
inslag, med vilket avses en förväntan om att projektdeltagarna genom att delta i olika 
kulturaktiviteter stärker sin självkänsla och/eller utvecklar sin kommunikativa förmåga. 

Denna dubbelhet har i tidigare studier (se Ineland, 2005; Ineland, 2007, Ineland & Sauer, 
2014) analyserats och diskuterats i termer av att kulturverksamheter på området har två 
inneboende logiker, en konstnärlig och en terapeutisk logik. Den konstnärliga logiken handlar 
om verksamhetens konstnärliga dimensioner medan den terapeutiska logiken utgår ifrån en 
omsorgsdimension som handlar om bidra till att personer med intellektuella funktionshinder 
utvecklas med avseende på sociala och kommunikativa förmågor. En sammanvävning av 
dessa två logiker medför att flera verksamheter på kulturområdet kan förstås som hybrider 
mellan en kulturell och konstnärlig praktik och en handikappomsorgspraktik. Denna 
dubbelhet framgår också av flera projektansökningar, där vi funnit flera formuleringar som 
handlar om att man via kulturverksamheten både vill stärka deltagarnas självkänsla och/eller 
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bidra till individens utveckling i olika avseenden och samtidigt genomföra kulturell 
verksamhet, till exempel skapa konst, musik eller teater.  

 

Målgruppens upplevelser och delaktighet  
En annan av Arvsfondens frågor rörde målgruppens upplevelser av de verksamheter som 
projekten genomfört. Till det vill vi relatera vår egen fråga om i vilken mån projekten har 
formulerat sig kring och förhållit sig till målgruppens delaktighet. Enligt tidigare studier har 
just kulturverksamheter en särskild potential att leda till förändrade sociala roller för personer 
med intellektuella funktionshinder (Sauer, 2004, Ineland, 2007, Sauer & Ineland, 2013), 
varför dessa frågor kan vara av särskilt intresse i den här utvärderingen. Att intellektuellt 
funktionshindrade skådespelare utvecklade en ny identitet och med det ny social roll, visade 
Sauer och Ineland (2013) i en studie om en teaterverksamhet. Med den nya rollen följde att 
förstå sig själv som skådespelare och kulturproducent och inte enbart som mottagare av 
omsorg och samhälleliga insatser, vilket är den position som vanligen erhålles i andra 
verksamheter (i boende, dagliga verksamheter etc.) inom den institutionaliserade 
handikappomsorgen.  

Projektdeltagarnas upplevelser av att delta i de olika kulturaktiviteterna återges överlag i 
positiva ordalag. Detta kommer till uttryck på olika sätt och omfattning genom de tre 
materialinsamlingarna. I dokumentstudien har vi bland annat tagit del av projektinterna 
utvärderingar, (där ett exempel är följande konstaterande från en slutredovisning: uppskattat 
och betydelsefullt för deltagarna), tidningsklipp, brev från anhöriga, röster från gode män (ett 
exempel är Kalle har utvecklats enormt) och personal samt andra slags dokument. Påfallande 
många projekt har bifogat tidningsurklipp från framför allt lokala tidningar men i några fall 
också från mer rikstäckande tidningar. I dessa artiklar ingår ofta röster från deltagarna som 
beskriver att det både är roligt och känns meningsfullt att delta i kulturverksamheten.  

I enkätstudien kan målgruppens upplevelser utläsas via projektens beskrivningar av vilka 
framgångar man menar att projekten haft. Vi har i resultatkapitlet strukturerat projektens 
framgångar i fem kategorier och i kategorin individuell utveckling återfinns flera illustrationer 
som speglar hur man som projektansvarig uppfattat deltagarnas upplevelser. I huvudsak 
handlar dessa om hur deltagande i kulturverksamheten inneburit nya upplevelser och 
utmaningar samt att deltagandet lett fram till personlig växt, nya sociala roller och att 
identiteten tillförts nya dimensioner.  

Men den tydligaste bilden av målgruppens upplevelser har vi fått via fallstudien, där 
berättade deltagarna själva om sina upplevelser och erfarenheter. Mulle och Eva som vi 
träffade på Kulturcentrum Skåne, samt Olle, Sofie, Kim och Anneli, skådespelare i 
teatergruppen Änglarnas ensemble, beskrev med flera illustrationer hur deltagandet upplevts 
som meningsfullt och utvecklande, samt innebärande förändringar i synen på sig själv och sin 
identitet.  

De intervjuades upplevelser och det som beskrivits i akt- och enkätmaterialet har tydliga 
paralleller till de förståelser och beskrivningar som getts i tidigare studier av disability arts. 
Ett viktigt inslag i disability arts är att här betonas andra sidor av personens liv än 
funktionshindret (Barnes, Mercer & Shakespeare, 2000) och att kulturarbetet ger utrymme för 
deltagarna att odla nya förståelser och innebörder i sina liv. Den nya roll; skådespelare, 
musiker eller konstnär, som individerna tillskriver sig själva och som också tillskrivs dem av 
omgivningen blir till en ny och betydelsefull bild som fogas till den självbild man utvecklat 
sedan tidigare. En annan viktigt aspekt av disability arts är den kulturgemenskap som 
utvecklas bland funktionshindrade kulturarbetare. Via denna kulturgemenskap, eller med 
Anders Gustavssons ord (1999a), tankegemenskap, skapas nya innebörder av vad 
intellektuellt funktionshinder är, vilket ofta har en emancipatorisk kraft (Gürgens Gjaerum, 
Ineland & Sauer, 2010). Bland annat kan det leda till både ökad tilltro till sin rätt till 
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delaktighet och ökad tillförsikt till att utifrån sina egna förutsättningar få utforma sittna egna 
livsprojekt.  

En viktig dimension av målgruppens upplevelser är frågan om delaktighet. 
Utvärderingens fråga om på vilket sätt och i vilken utsträckning delaktighet för målgrupperna 
beskrivs i projekten formulerades av författarna som ett tillägg till Arvsfondens frågor. Detta 
då delaktighet är något som föreningar såsom FUB och Grunden driver samt att delaktighet 
utgör en viktig funktionshinderideologisk princip som också ska vägleda 
funktionshinderomsorgen. Det övergripande målet med den svenska handikappolitiken är 
sedan 1990-talets början också formulerat som full delaktighet i samhällslivet. Som vi tidigare 
beskrivit uppstår ofta svårigheter inom den traditionella funktionshinderomsorgen när detta 
mål ska realiseras (Evertsson & Sauer, 2007; Molin, 2004b; Ineland, Molin & Sauer, 2013b). 
Där blir delaktighet oftast till något som ska tränas eller bibringas personer med intellektuella 
funktionshinder. Dock har tidigare forskning visat att både i verksamheter inom 
folkbildningen (Bergh, Skogman & Tideman, 2010; Sauer, 2010) och i kulturella 
verksamheter (både inom och utom den institutionaliserade omsorgen) skapas andra 
möjligheter än i traditionell omsorgsverksamheter (Ineland, Gürgens Gjaerum & Sauer, 2010; 
Sauer & Ineland, 2013; Ineland & Sauer, 2014). I dessa verksamheter förfaller det vara så att 
delaktighet är en förutsättning för verksamheten, att verksamheten bygger på deltagarnas 
aktiva deltagande 

Målgruppens delaktighet i projekten kan i huvudsak beskrivas via tre dimensioner:  
1. Delaktighet var inte ett tema för projekten. I dessa projekt har personer med 

intellektuella funktionshinder varit mottagare av kultur som utformats för och riktats till dem. 
Framför allt har det då varit frågan om att personer med intellektuella funktionshinder utgjort 
publik vid olika föreställningar. I dessa projekt handlar det således inte om att personer med 
intellektuella funktionshinder varit aktiva kulturutövare och kulturproducenter. De har varit 
personer som tagit del av en kulturupplevelser, det handlar således om att man gjort det 
möjligt för målgruppen att vara delaktiga som kulturkonsumenter. Man kan också uttrycka det 
på följande sätt, om projekten inte utformat och anpassat kulturen för målgruppen hade de 
inte kunnat ta del av den. 

2. Projektdeltagarna innehaft en roll som deltagare eller har varit aktörer i projektet. Här 
har deltagandet i projektens olika aktiviteter betonats men det har varit frågan om 
tillrättalagda eller förutbestämda aktiviteter. I dessa projekt har således deltagandet som 
skådespelare, musiker osv. betonats och här har deltagarna visserligen varit delaktiga i 
kulturaktiviteterna men inte haft en reell delaktighet. 

3. Reell delaktighet. Utifrån erhållna enkätsvar kan majoriteten av de projekt som 
besvarat enkäten placeras i denna dimension. För projekten i denna kategori utgör delaktighet 
så att säga en grund, eller ett basfundament för arbetet i projektet, och detta kan troligen ses 
mot bakgrund av att kulturarbete på flera olika plan förutsätter delaktighet. Sauer och Ineland 
(2013) pekar på att konstnärliga verksamheter med och för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kan karaktäriseras av att de betonar vikten av och möjliggör 
medskapande för de personer, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, som deltar i 
dem.  

Konstnärliga verksamheter är ofta sensitiva på att fånga upp deltagarnas idéer, 
uppfattningar, önskemål och visioner om hur arbetet ska genomföras, och deltagarna har ett 
reellt inflytande över den konstnärliga processen. Ett tydligt exempel på detta är att 
teaterföreställningar ofta bygger på deltagarnas egna upplevelser, erfarenheter och 
kompetenser. Bland de utvärderade projekten finns också flera exempel som ligger i linje med 
denna erfarenhet. Som beskrivits tidigare finns bland enkätsvaren illustrationer som handlar 
om att projekt kommit till genom deltagarnas initiativ, att det handlat om en gemensam 
skapandeprocess eller att projektet planerades och genomfördes av personer med 
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intellektuella funktionsnedsättning. I flera av dessa projekt har personer med intellektuell 
funktionsnedsättning också ingått i projektledning och/eller arbetsgrupper, och basen i 
projekten beskrivs som ett kontinuerligt arbete för att få till stånd delaktighet och 
medbestämmande. 

  

Kön och ålder 
I samband med att författarna erhöll uppdraget att följa upp och utvärdera de projekt på 
området kultur och intellektuella funktionshinder som fått bidrag från Arvsfonden 
formulerades frågeställningen: på vilket sätt och i vilken utsträckning ges 
identitetskategorierna ålder och kön betydelse i projekten? Denna frågeställning formulerade 
mot bakgrund av att i dag har kön och ålder som identitetskategorier stor betydelse för 
människor i allmänhet samt mot bakgrund av att forskning visat att kön och ålder är 
negligerat i relation till intellektuella funktionshinder (se t.ex. Lövgren, 2013). Det var således 
intressant att undersöka om och hur kön och ålder haft betydelse i de utvärderade projekten.  

I rapportens resultatdel har vi kategoriserat projektens redogörelser på följande sätt 
osynligt kön, betydelsebärande kön samt könsmedvetenhet. På liknande sätt kategoriserades 
enkätsvaren med avseende på ålder som: osynlig ålder, betydelsebärande ålder samt ålders- 
och generationsmedvetenhet. Med några få undantag är det dominerade intrycket att projekten 
förvisso kan rikta sig till barn eller vuxna men att de behandlar frågan om ålder och kön som 
om det skulle vara en homogen grupp, det vill säga tillskriver vare sig ålder eller kön någon 
större betydelse. Att enkätstudien kan sägas ge en rättvisande bild av vilken betydelse kön och 
ålder haft i projekten stärks av att den bild som förmedlas via dokumentstudien inte avviker 
från den bild som erhållits av enkätstudien.  

Identitetskategorierna kön och ålder är tätt sammanvävda, ålder betraktas ur ett bekönat 
perspektiv och vår förståelse av kön varierar utifrån vår ålder (Ginn & Arber, 1995). Även om 
de är sammanvävda är de ofta inte lika mycket närvarande eller betydande i alla sammanhang, 
ibland är det ålder som framträder, ibland kön. Detta blir särskilt påtagligt när man betraktar 
relationerna mellan funktionshinder, kön och ålder. Flera studier pekar på att funktionshindret 
er ofta ges en överskuggande betydelse och rentav skymmer de andra identitetskategorierna 
(Barron, 2008; Sandvin, 2008; Lövgren, 2013, 2014). Ett fenomen som innebär personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar i många avseenden först och främst betraktas och bemöts 
i som personer med nedsatt funktionsförmåga, och att kön och ålder betraktas som 
underordnat. Att så är fallet också i de projekt som ingår i denna utvärdering framgår med 
tydlighet av resultatet.  
 

Framgångar och hinder 
När det gäller de framgångar respektive hinder som man beskriver att projekten haft är den 
huvudsakliga informationskällan enkätstudien. Om man startar med de framgångar man 
uppger att projekten haft så kategoriserades dessa under i följande rubriker; nått ut, individuell 
utveckling, lever vidare, skapat kunskap samt uppnått målet. Ofta har man i enkäten beskrivit 
flera framgångar. Det är själva framgången som kategoriserats, inte projekten, vilket gör att 
ett projekt kan ha nått framgångar som kan placeras i alla fem kategorierna, medan andra 
projekt gett beskrivningar som ”bara” kan placeras i några av dem. Vad man beskriver som 
framgång har också en relation till det syfte och mål man formulerat i projekten.  

I den kategori som vi benämnt uppnått målet återfinns beskrivningar som handlar om att 
projektet uppnått de målsättningar man formulerat för projektet. Dessa beskrivningar har getts 
av projekt som kan placeras in alla de tre inriktningar, delaktighet i samhällslivet, konst och 
kulturella uttrycksformer samt verksamhets- och individutveckling, som vi tidigare har 
beskrivit att projekten kan ha haft  
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Kategorin nått ut handlar om att projektet nått ut till omgivningen med budskapet att 
personer med intellektuella funktionshinder är kompetenta kulturarbetare eller att projektet 
nått ut med någon annan viktig information om målgruppen. Dessa framgångar ligger ofta i 
linje med projekt med inriktningsmål beskrivna som delaktighet i samhällslivet och/eller som 
konst och kulturella uttrycksformer. 

Kategorin individuell utveckling innehåller framgångsbeskrivningar som handlar om att 
de personer med intellektuella funktionshinder som deltagit i projektet har utvecklats, blivit 
mer kompetenta och/eller att deltagarna fått större självkänsla. Dessa framgångar har ofta 
beskrivits av projekt som haft en inriktning som kategoriserats som verksamhets- och 
individutveckling.  

De beskrivningar av framgångar som placerats i kategorin skapat kunskap handlar om att 
projektet inneburit starten på något kvalitativt nytt, en ny metod, nytt synsätt eller att projektet 
skapat nya kunskaper som gagnar målgruppen. I kategorin lever vidare inryms beskrivningar 
som handlar om att projektet ledde fram till ny verksamhet eller att projektet har utvecklats 
till att bli en permanent kommunal daglig verksamhet med konst och kultur som arbete. 
Bägge dessa kategorier av framgångar återfinns företrädesvis hos projekt som haft 
inriktningen delaktighet i samhällslivet och/eller verksamhets- och individutveckling. 

Det vi här vill ta fasta på när det gäller de hinder projekten redogjort för är det faktum att 
majoriteten av enkätsvaren handlat om frågor som kan relateras till ekonomi och organisation. 
Det är framförallt de ekonomiska förutsättningarna och de organisatoriska lösningarna som av 
en majoritet av projekten har upplevts som det största hindret. Detta hinder har två 
dimensioner:  

1) att gängse organisatoriska lösningar kommer på kollisionskurs med målgruppens 
förutsättningar. Det handlar om att logistiska och organisatoriska villkor, som till exempel 
rutiner inom handikappomsorgens verksamheter eller en oflexibel färdtjänst ställer sig i vägen 
eller försvårar deltagande, men också att det uppstår svårigheter inom och mellan 
organisationer.  

2) att de ekonomiska villkoren inom organisationerna kan skapa hinder.  
  
Några projekt har också angett att både de ekonomiska och organisatoriska 

förutsättningarna skapat hinder.  
Dessa svårigheter och hinder ska betraktas i ljuset av att personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar är en politiskt, socialt och materiellt resurssvag grupp (Socialstyrelsen, 
2010). De är i hög grad exkluderade från arbetsmarknaden och hänvisas till aktivitets- 
respektive sjukersättning för sin försörjning (Socialstyrelsen, 2013a). Vidare gör beroendet av 
stöd, support och omsorg som personer med intellektuella funktionshinder kan ha ofta en 
källa till  att dessa personer många gånger hamnar i en underordnad position till olika 
välfärdsprofessioner och verksamheter, t.ex boende och daglig verksamhet (Färm, 1999; 
Ineland, Molin & Sauer, 2013). Sammantaget utgör denna sociala position, som personer med 
intellektuella funktionshinder tillskrivs och innehar, ett problem som också får återverkningar 
på denna grupps möjligheter att aktivt vara delaktiga i kulturlivet som kulturproducenter, 
kulturutövare och som kulturkonsumenter.   
 

Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar? 
I inledningen till detta kapitel konstaterade vi att Arvsfondens projektmedel har möjliggjort 
att det skapats och utvecklats kulturella verksamheter med och för personer med intellektuella 
funktionshinder. Flera av projekten lever vidare, antingen som en daglig verksamhet enligt 
9 § LSS eller som en permanentad verksamhet med samma eller ny huvudman. Utvärderingen 
visar också att i många fall lever erfarenheter och kunskaper som genererats i projekten 
vidare, och fortsätter att komma personer med intellektuella funktionshinder tillgodo. 
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Vidare visar uppföljningen och utvärderingen att de verksamheter som lever vidare i hög 
utsträckning är verksamheter som är etablerade, alternativt verksamheter på väg att etablera 
sig eller på annat sätt har stöd och förankring hos den kommunala handikappomsorgen. Detta 
väcker frågan om förutsättningarna för mindre organisationer och föreningar i relation till att 
deras projektverksamheter respektive erfarenheter ska kunna leva vidare efter projekttidens 
slut. Man kan ana en risk för att projektidéer som i ett visst sammanhang skulle kunnat leda 
till permanentad verksamhet eller genera för målgruppen viktig kunskap och erfarenhet, utan 
möjlighet till förankring rinner ut i sanden efter projekttiden. 

När det gäller frågan om vilka spår och under vilka betingelser Arvsfondens pengar 
lämnar spår, behöver detta betraktas mot bakgrund av fyra reservationer. Den första aspekten 
är den information som har varit möjlig att erhålla via akterna. För flera projekt var de 
inkomna slutredovisningar gjorda i anslutning till eller relativ kort tid efter att projektet 
avslutades vilket inneburit att frågan om projektet lämnat eventuella långsiktiga spår varit 
svår att bedöma. Vidare har vi inte haft tillgång till slutredovisning från 11 av de 48 projekten, 
endera för att den saknas (två fall) eller ännu inte lämnats in. Den andra aspekten är den 
relativt låga svarsfrekvensen i enkätstudien samt karaktären på en del av de svar som erhölls i 
enkäten. Den tredje har att göra med projektens olika inriktningar, ett antal projekt har varit 
utformade med syfte att genomföra en engångshändelse (t.ex att genomföra en 
teaterföreställning för personer med intellektuell funktionsnedsättning, eller att tillgängliggöra 
en utställning). Dessa projekt har inte haft ambitionen att varken leva vidare eller lämna några 
betydande spår utöver den kulturupplevelse som åskådarna erhållit genom den aktuella 
aktiviteten. Den fjärde aspekten har även den med projektens inriktning att göra men pekar på 
mer generella svårigheter att undersöka de spår projekten genererat. Flertalet av projekten 
hade formulerat ambitioner om att genom kulturell verksamhet förändra omgivningens 
attityder och på så sätt skapa större möjlighet till delaktighet i samhällslivet för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att inom ramen för 
detta uppdrag att mäta eller undersöka om projekten medfört förändrade attityder hos den 
lokala allmänheten eller om projekten bidragit till ökad delaktighet i samhällslivet (jfr 
Gustavsson, 1997; Söder 1997; Molin, 2004b). 

 

Avslutande reflektioner  
Avslutningsvis vill vi kort presentera en reflektion som har att göra med den betydelse 
civilsamhällets aktörer verkar ha fått på området kultur och personer med intellektuella 
funktionshinder. Man kan säga att civilsamhället via studieförbunden och andra 
organisationer som befinner sig utanför den offentliga handikappomsorgen tagit ansvar för att 
möjliggöra kultur för personer med intellektuella funktionshinder och på så sätt också 
”bryter” sig in i den offentliga handikappomsorgen. Ett antal studier som handlar om hur unga 
vuxna med intellektuella funktionshinder ser på sig själva och sin situation belyser att i 
skapandet av identitet och egna livsprojekt spelar samhället utanför den institutionaliserade 
handikappomsorgen en betydelsefull roll (Ringsby Jansson & Ohlin, 2009, Ineland, Molin & 
Sauer, 2013a, Ineland, Molin & Sauer, 2013b).  

Som framgår av den här rapporten var ett studieförbund huvudman för en betydande 
andel de projekt som ingår i utvärderingen, alternativt att projekten har genomförts i 
samverkan med något eller några av studieförbunden. Flera av dessa har etablerat samarbete 
med och/eller haft medfinansiering från den offentliga handikappomsorgen för att kunna 
genomföra projekten. Utvärderingen visar också att i några fall har projekten inneburit att den 
verksamhet som utvecklats permanentats i form av att en aktör från civilsamhället driver 
daglig verksamhet enligt 9 § LSS med ekonomisk ersättning från den kommunala 
socialtjänsten. Ovanstående måste, menar vi, ses i ljuset av det ansvar som det offentliga har 
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vad gäller kultur för och med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. I både 
förarbetena till LSS och i lagtexten framgår att kultur ska ingå i LSS-verksamheten. Av  § 9 e 
LSS framgår följande: … I insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar 
samt bostad med särskild service för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter. Lagen är tydlig, det stöd och de insatser som inkluderas i gruppbostad, 
trapphusboende eller annan särskild service omfattar också att få utöva och uppleva kultur. De 
svårigheter och organisatoriska hinder i relation till ordinarie stödverksamheter som ett stort 
antal projekt har beskrivit tyder på att det finns mycket kvar att göra.  

En annan intressant iakttagelse är att några projekt har haft ambitionen att etablera och 
erbjuda olika former av utbildningar med inriktning på kultur för personer med intellektuella 
funktionshinder. Det är en rimlig tolkning att upprinnelsen till dessa projekt är att man 
uppfattat att det finns ett efterfrågat men inte tillgodosett behov av utbildning hos gruppen 
vuxna med intellektuella funktionshinder. Något som också stöds av tidigare forskning, flera 
studier har pekat på att det eftergymnasiala utbildningsutbudet för personer med intellektuella 
funktionshinder är ytterst begränsat (Bergh, Skogman & Tideman, 2010; Sauer, 2010; 
Ineland, Molin & Sauer, 2013a). Vi menar att tillsammans med frågan om hur arbete och 
sysselsättning ska lösas för denna grupp av samhällsmedborgare så framstår frågan om 
eftergymnasial utbildning som en av de större utmaningarna vi står inför när det gäller målet 
om ökad delaktighet i samhällslivet. 

De projekt som utvärderats har sammantaget bidragit till att det utvecklats kulturella 
verksamheter med och för personer med intellektuella funktionshinder. Flera av projekten 
lever i olika former vidare och i många fall lever erfarenheterna och kunskaperna från 
projekten vidare. Tydligt är också att de personer med intellektuella funktionshinder som 
deltagit i projekten upplevt deltagandet meningsfullt och att det inneburit personlig växt och 
identitetsutveckling. 

Slutsatser 
Avslutningsvis presenterar vi nedan slutsatserna av denna uppföljning och utvärdering.  

• Arvsfondens projektmedel har gjort det möjligt att både skapa och utveckla kulturella 
verksamheter med och för personer med intellektuella funktionshinder. 

• Det finns en uttalad bredd när det gäller projektens innehåll och inriktningsmål, här 
inryms kultur för kulturens skull och kultur som verktyg, det senare för att dels 
möjliggöra utveckling, dels realisera handikappolitiska mål. 

• Verksamheten som projekten bedrivit har inneburit möjligheter till personlig växt och 
individuell utveckling för deltagarna. 

• Verksamheten som projekten bedrivit har haft betydelse för deltagarnas upplevelse av 
meningsfullhet och identitet.  

• I majoriteten av projekten var kön och ålder i många avseenden förbisett. 
• I ett flertal projekt var delaktighet för projektdeltagarna en utgångspunkt i 

genomförandet.  
• Flera projekt lyfter fram vikten av engagemang, ideellt arbete och samverkan med 

andra organisationer, föreningar och den offentliga funktionshinderomsorgen som 
betydelsefullt för projektens genomförande. 

•  De ekonomiska och organisatoriska villkoren sågs som det största hindret, både under 
projekttiden och för möjligheten att verksamheten skulle kunna leva vidare. När det 
gäller de organisatoriska villkoren så handlar det huvudsakligen om att strukturer i den 
offentliga handikappomsorgen skapar hinder och när det gäller de ekonomiska 
villkoren så handlar det dels om bristande resurser hos målgruppen, dels om att 
bristande resurser inom och utanför projekten. skapar hinder 
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• Av de projekt som erhållit medel från Arvsfonden tenderar etablerade verksamheter 
att ha större möjlighet att leva vidare efter projekttidens slut. 

• Avslutningsvis fann vi att en klar majoritet av projektverksamheterna antingen lever 
vidare eller har generat kunskaper och erfarenheter som lever vidare. 
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Bilaga 1: Projektförteckning 
Förteckning över de 56 ursprungligen ingående projekten. Gulmarkerade projekt har av olika 
skäl utgått. 
  
Projekt Organisation Ort  Redovisning Projekt-

nummer 
Summa 

Kultur för svårt 
funktionshindrade barn i 
Eskilstuna 

Eskilstuna kommun Eskilstuna 2 år – 1997 S491 Utgick, 
inget akt-
material, 
erhöll inget 
enkätsvar 

En självständig teater av 
och med utvecklingsstörda 

Studiefrämjandet Lund 3 år – 1998 1994/037 1 386 000 

Är handikappade också 
människor? 

Föreningen Gävle 
Handikappteater 

Valbo 1 år – 1997 1995/066 180 000 

Utveckling av metod för 
att producera teater-
föreställningar för 
utvecklingsstörda 
ungdomar 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Stockholm 1 år – 1996 1995/114 55 000 

Projektet Carmen – en 
opera i fyra akter 

ABF Sundsvall 1 år – 1999 1995/168 300 000 

Grunden Radio Video 
Tidning 

FUB Göteborg  3 år – 2001 1997/001 1 980 000 

Mycket återstår att göra Synskadades 
förening 

Gävle 3 år – 2001 1997/012 1 155 000 

Samordnare och 
paraplyaktivteter för 
utvecklingsstördas 
deltagande vid Stockholm 
som Europas 
kulturhuvudstad 

FUB Stockholm 1 år – 2000 1997/053 1 700 000 

En odyssé i 
uppfinningsrikedom  

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Malmö 1 år – 1999 1997/069 300 000 

Projektet Heyoka  Amatörteater-
föreningen Humus 

Hedemora 1 år – 1999 1997/091 35 000 

Omsorgsprojektet 
Kulturkatastrofen 

ABF Stockholm 1 år – 2000 1997/119 487 000 

Kulturcentrum Skåne, 
Arbete och Öppen 
verksamhet för 
funktionshindrade 

Utbildning, 
Kulturcentrum 
Skåne 

Lund 3 år – 2001 1998/116 1 500 000 

Ba(r)nbrytarna HISO Malmö 2 år – 2001 1998/158 590 000 
En alldeles särskild 
cirkusskola 

Sundsvalls 
stadscirkus 

Sundsvall 1 år – 2001 1997/112 Utgick, 
startade 
aldrig, se 
1998/203 

En alldeles särskild 
cirkusskola 

FUB Sundsvall 1 år – 2001 1998/203 290 000 

Moomsteaterns projekt 1 
mot 1 

Studieförbundet 
Vuxenskolan  

Malmö 3 år – 2002 1999/028 1 648 000 

Musik som 
kommunikations- 
hjälpmedel för 
multihandikappade 
utvecklingsstörda 

FUB Borås 1 år – 2000 1999/057 90 000 

Bokprojektet Min dröm  FUB Uppsala 1 år – 2000 1999/088 25 000 
Cirkus för och med Studieförbundet Stockholm 2 år – 2002 1999/144 280 000 
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personer med 
utvecklingsstörning  

Vuxenskolan 
Ansgariegården 

Produktion av 
teaterföreställning för 
personer med  
utvecklingsstörning 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Stockholm 1 år – 2001 1999/177 154 000 

Unikum – Grundläggande 
konstutbildning för 
vanliga och ovanliga 
människor 

Föreningen 
Furuboda 

Åhus 3 år – 2004 2000/119 3 070 000 

Projektet Dockteater  Göteborgs kommun Göteborg 2 år – 2009 2001/145 200 000 
Över gränserna Hudiksvalls 

kommun, omsorgs-
förvaltningen 

Hudiksvall 2 år – 2004 2002/016 500 000 

Man ska rita sin egen 
gubbe 

Film i Västerbotten Skellefteå 1 år – 2007 2002/082 Utgick, 
ingen akt 

Projektet Klick  
Jag vill ha en man 

Föreningen 
Grunden 

Göteborg 3 år – 2007 2002/141 1 454 000 

Nyckeln i kappsäcken Saft salonger HB Danderyd 1 år – 2004 2003/098 300 000 
Drömmar på Skulpturens 
hus  

Stiftelsen 
Skulpturens hus 

Stockholm 1 år – 2007 2004/134 36 000 

Barn föds inte med 
fördomar 

Hudiksvalls 
kommun 

Hudiksvall 2 år – 2009 2005/047 1 370 000 

Tillgänglighet och 
professionell integrerad 
scenkonst 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Stockholm 3 år – 2009 2005/056 4 601 000 

Framtid – det handlar om 
livet självt 

Kultur Centrum 
Skåne 

Lund 3 år – 2008 2005/112 3 600 000 

Kärlek vs Hat. Från 
intryck till uttryck. 

Media center 
Sensus Studie-
förbund 

Stockholm 3 år – 2012 2007/134 1 739 200 

Utveckling av lek- och 
läraktiviteter för 
funktionshindrade på 
Norrbyskärs museum 

Stiftelsen Mo 
Ångsåg 

Umeå 3 år – 2007 2005/143 
(2008/195) 

Utgick, ej 
målgrupp 

Pågående fotografi Svenska 
fotografernas 
förbund 

Stockholm 1 år – 2006 2005/145 Utgick, 
medel 
återbetalade
s 

Musik och teatercenter för 
personer med 
utvecklingsstörning 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Arvika 3 år – 2011 2007/139 2 781 000 

Att växa med teaterns 
hjälp  

Studiefrämjandet i 
Södra Lappland 

Åsele 3 år – 2011 2007/148 1 169 000 

Gränslöst ledarskap  ABF Umeå 3 år – 2011 2007/163 3 040 000 
Änglar – teater på lika 
villkor  

Köpings 
Amatörteater 

Köping 2 år – 2011 2008/115 974 000 

Draothea TV – 
Julkalender  

Personal kooperativ 
Draó Thea 

Västerås 1 år – 2011 2009/051 80 000 

Estetiskverksamhet Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Örebro Förstudi 2009/057 Utgick som 
projekt då 
det ingår i 
2009/057 

VVV – Vild Vacker 
Vuxen Forts.  

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Örebro 3 år – 2013 2009/057  76 000 +  
6 063 600 

Hallunda Dagliga 
Verksamhet – 
Teaterprojektet 

Botkyrka kommun Tumba 3 år – 2013 2009/061 3 090 000 

En kreativ livsväg Sudregårdens Helsingborg 2 år – 2014 2009/082 Utgick, ej 
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Folkhögskola målgrupp 
Projektet Annorlunda  Annorlunda Höllviken 3 år – 2011 2009/165 3 023 400 
Ta plats  Folkrörelsernas 

konstfrämjande 
Stockholm 2 år – pågår 2009/168 2 336 000 

Förstudie – Outsider Art  Studiefrämjandet Karlstad 1 år – 2011 2009/170 236 000 
Jag Föreningen 

Jämlikhet Assistans 
och Gemenskap 

Stockholm 3 år – pågår 2010/018 2 059 000 

Musikfabriken  Sensus Stockholm 3 år – pågår 2010/024 2 575 000 
Spelstämma  Hudiksvalls 

kommun 
Hudiksvall 3 år – pågår 2010/051 1 196 000 

Normal – Nya vägar till 
samverkan för personer 
med funktionsnedsättning 

Ögonblicksteatern Umeå 3 år – 2013 2010/053 1 380 000 

Glada Hudikteaterns 
Sverigeprojekt 2010–2012 
Nästa steg 

Hudiksvalls 
kommun 

Hudiksvall 3 år – pågår 2010/089 1 200 000 

Boken Freja – Hur blev 
det sen? 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Jönköping 1 år – pågår 2010/110 Utgick, ej 
målgrupp 

Filmprojekt om Downs 
syndrom på 2000-talet 

Svenska Down-
föreningen 

Solna 1 år – 2013 2010/134 850 000 

Utveckling av kultur och 
museipedagogik för alla 

Berättarnätverket i 
Kronoberg 

Ljungby 2 år – pågår 2010/141 410 000 

Var är jag ifrån – 
hembygdens kultur och 
historia i konstnärlig 
framställning 

Sölvesborgs 
kommun 

Sölvesborg 2 år (3 år) – 
pågår 

2011/054 618 000 

Förstudie Kulturakademin       Stiftelsen 
Kursverksamheten 

Stockholm 1 år – pågår 2011/064 250 000 

Dans och rörelseteater  Vuxenskolan Kalmar 2 år – pågår 2011/094 611 000 
     73 624 200 
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Bilaga 2: Enkät 
Uppföljning och utvärdering av Allmänna arvsfonds-projekt inom 
området utvecklingsstörning och kultur  
 
Denna enkät har skickats till ansvarig eller kontaktperson för pågående eller genomförda 
projekt rörande kulturella verksamheter riktade till personer intellektuella funktionshinder. 
Enkäten utgör en del av Arvsfondens uppföljning av sammanlagt 53 projekt inom området 
som startade mellan åren 1994–2011. Om det skulle vara så att det är någon annan person 
som har insyn i projektet, är vi mycket tacksamma för er hjälp att vidarebefordra enkäten.  
 
Arvsfonden vill med uppföljningen få följande frågeställningar besvarade:  

• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämna 
pengarna spår? 

• Vilka framkomliga vägar finner projektet och vilka hinder stöter de på? 
• Hur upplever målgruppen insatserna?  
• Hur många har deltagit i de aktuella verksamheterna? 
• På vilket sätt och i vilken utsträckning beskrivs delaktighet för målgrupperna i de 

aktuella projekten?  
• På vilket sätt och i vilken utsträckning ges identitetskategorier ålder och kön betydelse 

i projekten?  
 
Din medverkan är mycket värdefull då den bidrar till tillvarata erfarenheter och kunskaper 
från området kultur och intellektuella funktionshinder. Vi är mycket tacksamma för att du tar 
dig tid att dela med dig av dina erfarenheter.  
 
Då Allmänna Arvsfonden genomför uppföljningar och utvärderingar av samtliga projekt 
riktade till målgruppen personer med intellektuella funktionshinder finns möjligheten att ni 
under hösten, om det är så att ni varit ansvariga också för andra projekt, kommer att bli 
ombedda att fylla i ytterligare enkäter. För att kunna genomföra uppföljningarna och 
utvärderingarna på ett så bra sätt som möjligt är det därför viktigt med er medverkan i 
samtliga enkäter som kan komma att skickas ut.  
 
Uppföljningen och utvärderingen genomförs av fil. dr Lennart Sauer och adjunkt/doktorand 
Veronica Lövgren vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Har du några frågor 
kring enkäten kan du höra av dig till någon av oss.  
 
Lennart Sauer   Veronica Lövgren 
lennart.sauer@socw.umu.se  veronica.lovgren@socw.umu.se 
090-786 9871   090-786 7652 
 
Ansvarig vid Allmänna arvsfonden är Annica Thomas, 08-700 0794, annica.thomas@arvsfonden.se. 
Redovisning av denna uppföljning/utvärdering beräknas att ske under senhösten 2013. Rapporten 
kommer att kunna laddas ned från Arvsfondens hemsida. För mer information, se 
www.arvsfonden.se/Pages/ActiveProjectArticlePage____43100.aspx 
 
Vi vill gärna ha ditt svar senast 15 oktober 
Skicka den ifyllda enkäten i det bifogade svarskuvertet   

mailto:lennart.sauer@socw.umu.se
mailto:veronica.lovgren@socw.umu.se
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1. Projektets organisation, målgrupp, innehåll och inriktning 
 

a. Vad hette projektet? 
 

 
……………………………………………………………………………….. 

  
b. Vilken organisation/förening var huvudman för projektet? 

 
 

………………………………………………………………………………… 
 
 

c. Drevs projektet i egen regi eller fanns samarbetspartners? (t.ex. med 
andra föreningar/studieförbund, den kommunala handikappomsorgen etc.)  
 

o Nej 
o Ja 
 
Om ja, med vilka och på vilket sätt ………………………………… 
 

……………..………………………………………………………………………………. 
 

……………..……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 

d. Välj de påståenden som bäst beskriver den ort och geografiska plats 
där projektet genomfördes (flera alternativ är möjliga) 

 
o Storstadsregion 

 
o Mellanstor kommun 

 
o Mindre kommun 

 
o Glesbygdsort/kommun 

 
o Norra Sverige 

 
o Mellansverige 

 
o Södra Sverige 

 
o Östra Sverige 

 
o Västra Sverige 
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e. Projektets längd 
 
1 år 2 år  3 år 
 

f. Pågår projektet fortfarande 
 

o Ja 
o Nej 

g. Vilka utgör/utgjorde projektets målgrupp/-er? (kryssa för de alternativ som 
är relevanta, kommentera också gärna). 

 
o Personer med intellektuella funktionsnedsättningar  

 
o Personer med annan funktionsnedsättning (ange vilken/vilka) ……………….. 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
o Elever inom skolan (ange skolform) ……………………………………………….. 

 
o Personal inom handikappomsorg 

 
o Personal inom skolan 

 
o Kulturarbetare 

 
o Politiker/beslutsfattare 

 
o Allmänheten 

 
o Annan (ange vilka) ………………………………………………………..……….. 

 
Kommentar: 
……………………………………………………………………………..…………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

h. Beskriv på vilket sätt ni gick tillväga för komma i kontakt med de 
personer med intellektuella funktionshinder som var/är projektets 
deltagare  
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………..…………………………………………………………………………………….. 
 

………….……………………………………………………………………………………… 
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………….……………………………………………………………………………………… 

 
 

i. Hur många personer deltar/deltog i projektet? (ange antal) 
 

o Målgruppen ……………………………………….…………………………………. 
 

o Handledare/ledare/personal/kulturarbetare ……………….……………………… 
 

o Andra personer (ange vilka och uppskattat antal) ……………………………. 
 
 

j. Vilka är/var projektets mål? 
 

…………………………………………………………………………………..……………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

k. Beskriv projektets innehåll:  
 
……………………………………………………………………………..…………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
l. Beskriv vilka framgångar projektet har/hade: 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………….………………………. 
 

 
m. Vilka hinder stöter/stötte ni på under projektets gång?  



 91 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………….…………………. 

2. Delaktighet för målgruppen i projektet 
 

a. Finns/fanns personer med intellektuella funktionsnedsättningar i 
projektets:  

 
o Ledning 

 
o Arbetsgrupper  

 
o Anställda  

 
o Annan position, vilken? ……………………………………………………. 

 
 

b. Diskuteras/-des delaktighet? 
 

• När projektet planerades  ja nej ej relevant 
 

• Under projektets gång  ja nej ej relevant 
  

• Vid projektets avslutning  ja nej ej relevant 
 

 
Om ja: hur kommer/kom detta konkret till uttryck? 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………..……….. 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Om nej eller om frågan inte är relevant: varför inte? 
 
……………………………………………………………………….………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Kön/genus och ålder  

 
a. Diskuteras/-des projektet med tanke på genus? 

 
• När projektet planerades  ja nej ej relevant 

 
• Under projektets gång  ja nej ej relevant 

  
• Vid projektets avslutning  ja nej ej relevant 

 
Om ja: hur kom/kommer detta konkret till uttryck? 
 
………………………………………………………………………………………..…… 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Om nej eller om frågan inte är relevant: varför inte? 
 
……………………………………………………………………….…………………… 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

b. Diskuteras/-des och genomförs/-des projektet med tanke på målgruppens 
ålder?  
 

• När projektet planerades  ja nej ej relevant 
 

• Under projektets gång  ja nej ej relevant 
 

• Vid projektets avslutning  ja nej ej relevant 
 

 
Om ja: hur kom detta konkret till uttryck? 
 
…………………………………………………………………………….…………………… 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Om nej eller om frågan inte var relevant: varför inte? 
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…………………………………………………………………….…………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

4. Projektet efter projekttiden 
 
a. Om projektet fortfarande pågår 

 
Beskriv om och på vilket sätt projektet kommer att leva vidare efter projekttiden  
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
b. Om projektet avslutats 

Bedrivs den verksamhet som projektet utgjorde fortfarande?  
 

o Ja 
o Till viss del(beskriv nedan på vilket sätt)  
o Nej 

 
Om ja / till viss del 
Vem/vilka bedriver den? …………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Vem/vilka bekostar verksamheten i dag? ………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Beskriv på vilket sätt projektet lever vidare: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Om nej 
Gjordes försök att finna medel att fortsätta verksamheten? 
 

o Ja 
o Nej 

 
Om ja 
Var söktes medel? ……………………………………………………………….………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 

c. För pågående projekt 
Vilka avtryck bedömer ni att projektet kommer att lämna? (t.ex. att projektet 
leder till dokumentation i form av film och böcker, nya arbetssätt, nya 
projekt/verksamheter etc.) 

 
……………………………………………………………………………..………………… 
 
…………………………………………………………………………………..……………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Beskriv på vilket sätt du bedömer att erfarenheter och kunskaper från projektet 
kommer att leva vidare: 

 
 ………………………………………………………………………………..……………… 
 
………………………………………………………………………………………..………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

d. För avslutade projekt 
 

Vilka avtryck bedömer du att projektet lämnat? (t.ex. har projektet lett till 
dokumentation i form av film och böcker, nya arbetssätt, nya 
projekt/verksamheter etc.) 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………….…… 
 

 
Beskriv på vilket sätt erfarenheter och kunskaper från projektet lever vidare: 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Övriga kommentarer och synpunkter 
 
Här finns utrymme att lämna kommentarer som inte har täckts av ovanstående 
frågor.  

 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

Tack för din medverkan! 
 

Glöm inte att skicka in din ifyllda enkät senast den 15 oktober 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Inledning 
Berätta om projektet 
 Bakgrund till projektet 
  Namnet? 
 Mål 
  Vad hände med det o det målet? 
 Innehåll/aktiviteter 
 Metoder 
 Deltagare (ålder + kön + etnicitet + annat) 
 Ledare – vilka är de? Bakgrund? Annat? 
 Organisation 
  Vilka aktörer – på vilket sätt? – hur har det gått? 
  Styr- och referensgrupp? – hur har det sett ut? 

Var ligger drivkraften? 
Delaktighet – på vilket sätt? 

- utrymme att tycka annorlunda? 
Avslut?  
Resultat  - i det stora 

- vad ser ni som viktigast? 
Framtid för projektet /det ni har gjort 

- om ett år 
- om fem år 
- vad skulle krävas för att det ska leva kvar? 
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Deltagare 
Kan du berätta om projektet 

 
Hur kom det sig att du ville vara med? 
 
Vad har ni gjort här? 
 
Hur har det varit? – bra/mindre bra 
 
Vad har varit viktigast? 
 
Delaktighet – på vilket sätt? 
 Om du skulle tycka annorlunda? 
 Vem bestämmer? Om vad? 
 
Kommer du att fortsätta med … ? om ett år, om fem år 
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Bilaga 4: Spår som projekten lämnat 
 
Tabell 9. Sammanställning av projekt kategoriserade som genomförda utan synliga spår 
Projektnamn Projektägare Projekt-

nummer 
Uppgifter hämtade från flera källor (akt 
respektive enkätstudien samt internet). 
 

Utveckling av 
metod för att 
producera 
teaterföre-
ställningar för 
utvecklingsstörda 
ungdomar 

Vuxenskolan 1995/114 2. Genomfört den verksamhet som planerades. 
Projektet beskrevs i ansökan huvudsakligen som en 
engångshändelse. Projektet har inte besvarat enkäten, 
inte heller har vi funnit några andra synliga spår via 
internet.  

Mycket återstår att 
göra 

Synskadades 
förening 

1997/012 2. Genomfört den verksamhet som planerades.  
Svårt säga något om huruvida erfarenheter lever 
vidare då det inte framgår av akten och enkäten inte 
är besvarad.  

Samordnare och 
paraplyaktivteter 
för utvecklings-
stördas deltagande 
vid Stockholm som 
Europas 
kulturhuvudstad 

FUB 1997/053 2. Genomfört den verksamhet som planerades. 
Var ett engångsarrangemang i samband med att 
Stockholm var kulturhuvudstad. Inte gått att finna 
några synliga spår.  

Omsorgsprojektet 
Kulturkatastrofen 

ABF 1997/119 2. Genomfört den verksamhet som planerades. 
I akten framgår att det fanns bekymmer med skulder i 
projektet och att en tilläggsansökan avslogs.  

Musik som 
kommunikations-
hjälpmedel för 
multihandikappade 
utvecklingsstörda 

FUB 1999/057 2. Genomfört den verksamhet som planerades. 
Kategoriserad under tvåan trots att det i 
slutredovisning anges att erfarenheter tas vidare, detta 
då vi inte kunnat spåra dessa erfarenheter.  

Bokprojektet Min 
dröm  

FUB 1999/088 2. Genomfört den verksamhet som planerades. 
Producerade en bok tillsammans med LL-förlaget. 
Går att läsa om detta på 
http://www.uppsala.se/Kulturfritid/Kultur/Kultur-i-
varden-/Projekt-inom-Kultur-i-varden/Boken-Min-
drom/ 

Cirkus för och med 
personer med 
utvecklings-
störning  

Vuxenskolan 1999/144 2. Genomfört den verksamhet som planerades. 
Genomförde cirkusföreställningar med och för 
personer med utvecklingsstörning. Avslag på 
ansökan för år 3 som syftade till att finna former för 
att leva vidare.  

Produktion av 
teaterföreställning 
för personer med 
utvecklings-
störning 

Vuxenskolan 1999/177 2. Genomfört den verksamhet som planerades. 
Projektet var ett engångsarrangemang med syfte att 
producera teaterföreställning för personer med 
utvecklingsstörning.  

Drömmar på 
Skulpturens hus  

Stiftelsen 
Skulpturens 
hus 

2004/134 2. Genomfört den verksamhet som planerades. 
Ett engångsarrangemang i syfte att presentera 
deltagares egna verk.  

Draothea TV – 
Julkalender  

Personal-
kooperativet 
Draothea 

2009/051 3. Erfarenheterna lever vidare. 
Projektet avsåg att producera en tv-sänd julkalender 
vilket också genomfördes. Även om man inte 
besvarat enkäten är det troligt att erfarenheterna av 
produktionsarbetet lever kvar då det är en sedan 2006 
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etablerad daglig verksamhet (drivet som ett 
personalkooperativ), samt att man enligt webbplatsen 
jobbar med bl.a. filmproduktion.  

Filmprojekt om 
Downs syndrom på 
2000-talet 
 

Svenska 
Down-
föreningen  

2010/134 3. Erfarenheterna lever vidare.  
Projektet producerade flera filmer om Downs 
syndrom som marknadsförs och sprids av svenska DS 
föreningen. Verksamheten finns dock inte kvar. 
Menar i enkäten att filmerna, och därmed implicit 
projektet, bidragit till debatt och diskussion om 
funktionshinder och rättigheter, bl.a. i sociala medier.  

Utveckling av 
kultur och 
museipedagogik 
för alla 

Berättarnät-
verket i 
Kronoberg 

2010/141 3. Erfarenheterna lever vidare.  
Menar i enkäten att både forskarrapporten och annat 
framtaget material kommer att vara till god hjälp för 
museets berättarpedagoger. Producerat en lättläst bok 
om sagobygden, en omarbetad version av museets 
guidehandledning, samt ett studiematerial för 
personal, vilket sammantaget ökat tillgängligheten till 
museets utställningar. 

 
Tabell 10. Projekt kategoriserade som 3, erfarenheterna från projektet lever vidare   
Projektnamn Projektägare Projekt-

nummer 
Uppgifter hämtade från flera källor (akt- 
respektive enkätstudien samt internet). 
 

Är handikappade 
också människor? 
 

Föreningen 
Gävle 
Handikapp-
teater 

1995/066 3. Erfarenheterna lever vidare. 
Organisationen Gävle Handikappteater grundades 
1979 och sätter fortfarande upp teaterföreställningar. 
Även om det aktuella projektet inte besvarade 
enkäten eller finns dokumenterad på deras webbplats 
finns det skäl att tro att de erfarenheter som gjordes 
under projektet har tagits tillvara även om det är svårt 
säga något om utsträckning. 

En odyssé i 
uppfinnings-
rikedom  

Vuxenskolan  1997/069 3. Erfarenheterna från projektet lever vidare.  
Ingen slutredovisning i akten. Moomsteatern har 
sedan 1992 varit en daglig verksamhet vilket gör det 
troligt att erfarenheterna från detta projekt har levt 
vidare inom verksamheten.   

Ba(r)nbrytarna HISO  1998/158 3. Erfarenheterna lever vidare 
Detta projekt var ett bland flera med syfte att erbjuda 
barn med funktionsnedsättning ett rikare fritidsliv. 
Idén bakom har dokumenterats i skriften ”Kraften i 
samarbete”, och modellen har fått efterföljare i andra 
delar av landet. Anger i enkäten att idén bakom 
projektet lever och utvecklas vidare genom 
Kulturskolan och kommunala bidrag. Finns 
samordningsgrupp och Kulturskolan utvecklas med 
fler pedagoger, utbildning och verksamhet i 
särskolan.  

En alldeles särskild 
cirkusskola 

FUB 1998/203 3. Erfarenheterna lever vidare. 
Projektet var en del i ett företag som bedrev/bedriver 
cirkusföreställningar riktade till skolor, inklusive 
särskolor.  Beskriver i enkäten att ”Medel från 
Arvsfonden användes för att bygga upp cirkusskolan 
och har nu övergått till att bli en del i Cirkus Elvira”.    

Moomsteaterns 
projekt 1 mot 1 

Vuxenskolan  1999/028 3. Erfarenheterna lever vidare.  
Moomsteatern har sedan 1992 varit en daglig 
verksamhet. Ansökan i detta fall gällde anslag till tre 
föreställningar som genomfördes, anger i 
slutredovisningen att kunskap och erfarenheter om 
musikproduktion lever vidare i verksamheten.  



 100 

Unikum – 
Grundläggande 
konstutbildning för 
vanliga och 
ovanliga 
människor 

Föreningen 
Furuboda 

2000/119 3. Erfarenheterna lever vidare. 
Projektet avsåg att starta en eftergymnasial 
konstutbildning för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, samt etablera denna inom 
Furuboda folkhögskolas övriga program. I dag finns 
både långa och korta kurser för personer med 
funktionsnedsättning, dock ingen med ren 
konstinriktning, se http://folkhogskola.furuboda.org.  

Projektet 
Dockteater  

Göteborgs 
kommun 

2001/145 3. Erfarenheterna lever vidare. 
I projektets slutredovisning beskrivs att 
erfarenheterna varit värdefulla för arbetet med en 
teaterverksamhet inom den aktuell daglig verksamhet 
– vilket gör att vi kategoriserat den under 3. I övrigt 
är enkäten inte besvarad, vi kan inte heller finna spår 
via internet.  

Nyckeln i 
kappsäcken 

Saftsalonger 
HB 

2003/098 3. Erfarenheterna lever vidare. 
Den utställning man arbetade med under projektet, 
och som var avsedd att vara temporär, finns kvar. 
Menar i enkäten att museipedagogen använder 
erfarenheter från projektet för att informera och 
sprida kunskap om att ”arbeta gränsöverskridande på 
museum”. Har även gjort föreställningar riktade till 
särskolan och fortsatt arbeta med föreställningar som 
personer med utvecklingsstörning kunnat ta del av 
utan att dessa varit speciellt riktade mot dem 
(Moderna muséet, Västerås konstmuseum, 
Tjolöholms slott - Halland). Det finns dvd, 
programblad, text och rekvisita bevarat som bl.a. 
använts för att beskriva arbetsmetod i nya 
ansökningar.  

Över gränserna Hudiksvalls 
kommun 

2002/016 3. Erfarenheterna lever vidare. 
Beskriver i enkäten att verksamheten i projektet inte 
bedrivs längre, men att flera av de teatergrupper som 
deltog i projektet fortfarande är verksamma och de 
har inspirerats av den kunskap som förmedlats genom 
projektet.   

Barn föds inte med 
fördomar  

Hudiksvalls 
kommun 

2005/047 3. Erfarenheterna lever vidare 
I projektet beskrivs informationsarbete riktat mot 
årskurs 5 i grundskolan, samt avsikten att under 
projektets andra år inbjuda de skolor som deltagit att 
bevista föreställningen Elvis. I enkäten fanns ingen 
information om spår då dessa frågor inte var 
besvarade. På webbplatsen framgår att ett projekt 
med samma titel finns men är utformad på annat sätt. 
Här säljs ett paket bestående av ett paket med filmen 
Hur många lingon finns i skogen? samt ett 
studiematerial att arbeta vidare med.  

Musik och 
teatercenter för 
personer med 
utvecklingsstörnin
g 

Vuxenskolan 2007/139 3. Erfarenheterna lever vidare. 
Enligt enkäten lever erfarenheter vidare genom 
grupper som spelar teater som finansieras genom 
studieförbundet Vuxenskolan. Menar vidare att 
projektet gav lärdom om att personer med 
utvecklingsstörning kan behöva prova flera gånger 
innan de kan besluta om fortsatt medverkan. 

Förstudie – 
Outsider Art  

Studie-
främjandet 

2009/170 3. Erfarenheterna lever vidare.  
Under projektet genomfördes en konstbiennal, 
Outsider Art, i Arvika. Erfarenheter från denna 
förstudie samt biennalen ledde till en förnyad 
ansökan med samma initialer, Olika Avtryck. Det 
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projektet ingår inte i föreliggande rapport, och är ett 
samarbete med Ingesunds folkhögskola.  

 
Tabell 11. Sammanställning av projekt kategoriserade som 4, verksamheten lever vidare 
* = Kulturcentrum Skåne, ** = Grunden.  
 
Projektnamn Projekt-

ägare 
Projekt-
nummer 

Uppgifter hämtade från flera källor (akt 
respektive enkätstudien samt internet). 
 

En självständig 
teater av och med 
utvecklingsstörda 
 

Studie-
främjandet 

1994/037 
 
* 

4. Verksamheten lever vidare.  
Avsåg att starta en ny slags verksamhet för personer 
med utvecklingsstörning. Bedriver i dag en daglig 
verksamhet med många olika kulturaktiviteter vilket 
är beskrivet på 
http://kulturcentrumskane.com/webb/oppen.html 

Projektet Carmen – 
en opera i fyra akter 

ABF 1995/168 4. Verksamheten lever vidare. 
Verksamheten lever vidare i form av Teater 
Grönborg, daglig verksamhet inom Sundsvalls 
kommun, samt genom den ideella föreningen 
Ållateatern, vilka samarbetar med föreställningar. 
Funnit spår av att man velat skriva ett avtal som 
reglerar samarbetet mellan Ållateatern och teater 
Grönborg.  

Grunden Radio 
Video Tidning 

FUB 1997/001 
 
** 

4. Verksamheten lever vidare. 
Projektet utgjorde starten på Föreningen Grunden 
som lever kvar både som Riksförening och via 18 
lokalföreningar (Luleå – Ystad). Föreningen är 
medlemsstyrd och genomför många olika aktiviteter, 
har ekonomiskt stöd från socialstyrelsen. Utgjorde 
också starten för Grunden Media, i dag daglig 
verksamhet enligt LSS. 

Projektet Heyoka  Amatörteat
er 
föreningen 
Humus 

1997/091 4. Verksamheten lever vidare. 
Anger i enkäten att det som startade genom projektet 
lever vidare i form av kontinuerlig teaterverksamhet 
samt föreläsningar etc. Går att finna på 
http://scenialt.se/teatergrupper/teaterfolket 

Kulturcentrum 
Skåne, Arbete och 
Öppen verksamhet 
för funktions-
hindrade 

Kulturcentr
um Skåne 

1998/116 
 
* 

4. Verksamheten lever vidare.  
Av ansökan framgår att man ville starta en daglig 
verksamhet och en eftergymnasial utbildning för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning, båda 
dessa verksamheter finns beskrivna på 
http://www.kulturcentrumskane.com 

Projektet Klick  
Jag vill ha en man 

Föreningen 
Grunden 

2002/141 
 
** 

4. Verksamheten lever vidare. 
Menar att projektet blev en start att hitta samarbete 
med professionella filmskapare som arbetar 
tillsammans med Grunden media på deras villkor – 
projektet har således inneburit att kontakter och 
samarbetsformer etablerats, vilket de haft och har 
användning av i kommande filmproduktioner. 
Beskriver en form av kunskapsspridning då filmen 
som producerades i projektet efterfrågas, används och 
sprids.  

Tillgänglighet och 
professionell 
integrerad scenkonst 

Vuxenskola
n 

2005/056 
 
 

4. Verksamheten lever vidare.  
Projektet hade för avsikt att skapa möjligheter för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning att 
både utbilda sig till, och få anställning som 
skådespelare. Av de fem personer som genomgick 
utbildning och anställdes i samband med projektet 
finns fyra kvar i ensemblen. År 2010 startade 

http://kulturcentrumskane.com/webb/oppen.html
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Moomsteaterns elevskola och ytterligare tre 
skådespelare med funktionsnedsättning har fått 
anställning.  

Framtid – det 
handlar om livet 
självt 

Kulturcentr
um Skåne 

2005/112  
 
* 

4. Verksamheten lever vidare 
Projektet har utvecklats till permanent daglig 
verksamhet med konst och kultur som arbete, 
finansierad genom att kommunen köper platser. Har 
frekventa studiebesök från olika verksamheter i 
Sverige och Europa.  

Kärlek vs Hat. Från 
intryck till uttryck. 

Sensus 2007/134 
 
 

4. Verksamheten lever vidare. 
Metodutveckling dokumenterad i bok, Från intryck 
till avtryck. I boken framgår inte att skådespelarna 
har funktionsnedsättning vilket man i projektet menar 
låg bakom att den fick fina recensioner i BTJ och 
spridits till bibliotek. Verksamheten i form av Teater 
Surra och Medis5 lever vidare och finansieras av 
kommunen och Sensus. Under projekttiden skapades 
nationellt nätverk och man driver fortsatt ”konceptet 
med pjäs + teaterworkshops ledda av pers. m 
funktionsnedsättning”. Ger också föreställningar på 
skolor. Menar att AA-medlen innebar att teater Surra 
kunde utveckla ”skärpa och professionalitet” vilket 
”lever kvar i ensemblens fortsatta arbete”. Menar 
också att projektet skapade en tilltro skådespelarna att 
de kan resa, leda workshops och ta ansvar. 

Att växa med 
teaterns hjälp  

Studie-
främjandet  

2007/148 4. Verksamheten lever vidare.  
Genom projektet skapades filmer och annan 
dokumentation, och teatergruppen Cirkus Stjärna 
bildades, en verksamhet som fortfarande har 
gemensamma aktiviteter och planerar för offentliga 
föreställningar. ”Fortsätter så länge det finns 
ekonomiska möjligheter och intresserad personal och 
deltagare”. Man har också presenterat projektet på 
andra orter och för Studiefrämjandet centralt.  

Gränslöst ledarskap  ABF  2007/163 4. Verksamheten lever vidare. 
Efter projektet bedriver Vindelns folkhögskola den 
ledarskapsutbildning man lade grunden till i 
projektet. Driver också utbildning i 
föreningskunskap. Anger att projektet också 
utvecklat metoder för att tillvara kunskap på nytt sätt.  

Änglarna – teater på 
lika villkor  

Köpings 
amatör-
teater 

2008/115 4. Verksamheten lever vidare. 
Föreningen driver i dag DV två dagar i veckan. 
Finansieras genom att kommunen köper platser. 
Arbetat upp ett stort kontaktnät. 

Estetisk verksamhet 
VVV – Vild Vacker 
Vuxen Forts.  

Vuxen-
skolan 

2009/057  4. Verksamheten lever vidare.  
Genom förstudien byggt kunskapsbank och 
kontaktnät, under projektet arbetat fram arbetsmetod 
(drama som verktyg)som underlag för fortsatt 
satsning på kursverksamhet. Menar att de vill 
fortsätta verka för en sammanhållen utbildningslinje 
för målgruppen och att skapa en kulturutbildning.  

Hallunda dagliga 
verksamhet – 
Teaterprojektet 

Botkyrka 
kommun 

2009/061 4. Verksamheten lever vidare.  
Projektets teaterverksamhet permanentas inom ramen 
för DV. Under projekttiden skapades en hemsida och 
en bok. 

Projektet 
Annorlunda  

Annorlunda 2009/165 4. Verksamheten lever vidare.  
Angav i ansökan att de avser söka företag som vill 
driva vidare – detta uppfyllt då Frösunda 
Assistansbolag framöver ska bedriva DV med start i 
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projektet. Efter projektet har man också startat 
fritidsklubb. Dokumenterat via filmer, dvd och 
kursmaterial och en ”prototyp vår Frösunda 
Annorlunda i Vikingabyn Foteviken Kulturcentrum”. 
Vill att detta ska spridas i landet.  

 
Tabell 12. Sammanställning av projekt som ännu inte var avslutade och/eller slutredovisade 
den 3/10 2013 
 
Projektnamn Projekt-

ägare 
Projekt-
nummer 

Uppgifter hämtade från flera källor (akt 
respektive enkätstudien samt internet). 
 

Ta plats  Folkrörel-
sernas 
konst-
främjande 

2009/168 Ej avslutad men goda förutsättningar för 3, 
erfarenheter lever vidare. 
Skapade under projektet en vandringsutställning 
och en manual innehållande nya metoder och 
arbetssätt för att arbeta med tillgänglighet. Menar 
att detta synliggjort vikten av tillgänglighet till 
konst och skapat ökad medvetenhet hos 
konstinstitutioner om tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

JAG – Jämlikhet, 
Assistans, Gemenskap
  
 

Föreningen 
Jämlikhet, 
Assistans, 
Gemenskap 

2010/018 Ej avslutat, förutsättningar för 2, genomfört – 
svårt att bedöma. 
Slutredovisning ännu inte genomförd, inte 
besvarat enkät. De samarbeten och i tid senare 
aktiviteter som beskrivs i projektansökan samt via 
hemsida är svåra att finna spår av. Sista notering 
på webbplatsen under Aktuellt beskriver en 
festival som ska genomföras under våren 2013, 
inga beskrivningar om den är genomförd.  

Musikfabriken  Sensus 2010/024 Ej avslutat men goda förutsättningar för 3 
eller 4.  
Det pågår samtal med musikhögskolan om 
samarbete och man sprider projektet via 
workshops, kurser, utbildning. Har förhoppningar 
om att kunna införliva projektet inom den dagliga 
verksamhet som bedrivs vid Medis5.  

Spelstämma  Hudiksvalls 
kommun 

2010/051 Ej avslutat men goda förutsättningar för 3 eller 
4. 
Menar i enkäten att de grupper som är verksamma 
kommer kunna fortsätta, och att man söker en 
lämplig aktör som kan driva arrangemanget. 
Menar vidare att projektets erfarenheter lever kvar 
via dokumentärfilm, och genom att nya 
verksamheter har skapats. Även att kunskaper och 
erfarenheter hos deltagarna kommer att leva vidare 

Normal – Nya vägar till 
samverkan för personer 
med 
funktionsnedsättning 

Ögonblicks
teatern 

2010/053 Ej avslutat men goda förutsättningar för 4.  
Man planerar ett internationellt samarbete och för 
ännu en Festival Normal samt har fortsatt att 
anställa personer med funktionsnedsättning som 
skådespelare. Menar att men med projektet ”tror 
och hoppas att det lett till större kunskap om 
tillgänglighet för fler arrangörer och producenter”. 
Menar vidare att deltagarna ”har visat för en 
publik att det är möjligt för personer med 
funktionsnedsättning att uttrycka sig 
scenkonstnärligt”  

Glada Hudikteaterns Hudiksvalls 2010/089 Ej avslutat men goda förutsättningar för 3.  
Menar i enkäten att under projektet producerades 
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kommun en skrift, med studieplan, som kan spridas och 
användas för att genomföra egen 
studiecirkelverksamhet. Menar vidare att 
teaterverksamheten är etablerad medan 
kunskapsutveckling är en pågående process. 

Var är jag ifrån – 
Hembygdens kultur 
och historia 
i konstnärlig 
framställning 

Sölvesborg
s kommun 

2011/054 Ej avslutat men goda förutsättningar för 3 
eller 4. 
Planerar för aktiviteter där deltagare från projektet 
ska kunna ”visa upp sig” samt hålla workshops 
och seminarier För att kunna fortsätta planerar 
man för nya projekt, eventuellt tillsammans med 
något studieförbund. Finns också pågående 
diskussioner om vikten av kultur, och om hur man 
ska kunna påverka politiker att satsa på kulturell 
verksamhet.  

Förstudie Kultur-
akademin       

Stiftelsen 
kursverksa
mheten 

2011/064 Ej avslutat, goda förutsättningar för 3.   
Goda förutsättningar för att erfarenheterna lever 
vidare då det är en förstudie för en ansökan om ett 
3-årigt projektbidrag, Kultur Akademin. 

Dans och rörelseteater  Vuxen-
skolan  

2011/094 Ej avslutat, goda förutsättningar för 3 
alternativt 4.  
Projektet syftar till att hitta former för att etablera 
daglig verksamhet med teaterverksamheten vilken 
tidigare bedrivits via en brukarförening.  
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Utvärderingsrapporter  

2014 
Kultur med och för personer med intellektuella funktionshinder – en utvärdering av 
projekt som under åren 1994-2011 erhållit ekonomiskt stöd inom området Kultur och 
intellektuella funktionshinder. Lennart Sauer och Veronica Lövgren, Umeå universitet. 
 
Från traditionell omsorg till inflytande och delaktighet – en utmanande process. 
Utvärdering av 172 projekt med målgrupp personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som under 1994 – 2011 fått ekonomiskt stöd av Allmänna 
Arvsfonden. Magnus Tideman, Kristina Szönyi och Susanne Bergh, Högskolan Halmstad. 

2013 
Inga hopplösa fall. Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med 
”gängerfarenhet”. Philip Lalander, Malmö högskola.  
 
Socialtföretagande och försöken att finna fungerande sätt. En utvärdering av 67 
Arvfondsfinansierade projekt.  Malin Gawell, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 

2012 
När staten ska förnya civilsamhället. Arvsfondens bidrag till föreningslivet. Erik Amnå, 
Örebro universitet, Malin Holm och Pär Zetterberg, Uppsala universitet.  
 
Vi deltar! Utvärdering av Arvsfondens satsning på ungdomar och demokrati. 2009-
2012. Simon Lindgren, Ida Åberg, Ragnar Lundström, Anna Johansson. Umeå universitet.  
 
Män och maskuliniteter i rörelse – kris, utveckling och förändring. Thomas Johansson 
och Johannes Lunnerblad. Göteborgs universitet.  
 
Från homo till hbtq. Janne Bromseth, Stockholms universitet. 
 
Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande – en utmaning för hela 
samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 – 2012. Kirsti 
Kuusela. Karlstads universitet.  

2011 
Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring. Roger Qvarsell och Annika Sandén, 
Linköpings universitet  
 
Ingenting om oss utan oss – utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till projekt 
rörande människor med psykiska problem. Alain Topor, Stockholms universitet 

Heder och det civila samhällets metoder – En uppföljning av 22 projekt. Astrid Schlytter, 
Stockholms universitet 
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2010 
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter. En utvärdering av 32 projekt som på 
olika sätt rör äldre. Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson, Anna Whitaker, Linköpings 
universitet.  
 
Från projekt till delaktighet – Utvärdering av 44 projekt relaterade till 
funktionsnedsättningen dövblindhet. Lena Göransson.  
 
Föreningsvägen till integration – uppföljning av 43 Arvsfondsprojekt genomförda av 
organisationer bildade på etnisk grund. Niklas Westin och Charles Westin, Stockholms 
universitet.  
 
Islam och muslimer i Sverige. En utvärdering av trettio projekt finansierade av 
Arvsfonden 1994 – 2006. Mattias Gardell, Uppsala universitet.  
 
Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till 
projekt om mäns våld mot kvinnor och barn. Maria Eriksson och Lena Berg, Uppsala 
universitet.  
 
Somaliska föreningar som överbryggare. En uppföljning av 28 projekt som fått stöd av 
Allmänna arvsfonden.  Sara Johnsdotter, Malmö högskola.  
 
Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och 
integration inom Unga KRIS. Philip Lalander, Linnéuniversitetet.   
 
Utrymme att tänka nytt – en uppföljning av 89 projekt om autism och ADHD. Anders 
Gustavsson, Stockholms universitet, Anders Möller, Nordiska hälsohögskolan för 
folkhälsovetenskap, Bibbi Ringsby Jansson, Högskolan Väst och Elisabeth Ohlin, Göteborgs 
universitet.  
 
Värdet av Unga KRIS – en samhällsekonomisk utvärdering. Kari Jess, Mälardalens 
högskola. 

2009  
Checklistor, tålamod och gemenskap – stöd till föräldrar med intellektuella 
begränsningar. Erfarenheter från FIB-projektet 2005 – 2008. Karin Göreskog, Uppsala 
universitet.  
 
Förortens sociala kapital – En utvärdering av Lugna Gatan i Göteborg och Malmö. 
Thomas Öhlund, Per Oskar Gundel och Michael Klaus, Stockholms universitet.  
 
Kulturell och språklig revitalisering bland romska barn och ungdomar – en väg till 
självorganisering. Christina Rodell Olgac, Södertörns högskola.  
 
”Stackars flickor” i en bristfällig skola. Utvärdering av projekt åren 1995 – 2008 var 
avsedda att utveckla skolans arbete om sexualitet och samlevnad. Birgitta Sandström, 
Stockholms universitet.  
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2008  
Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring. 
Roger Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet.  
 
Barn och migration. Utvärdering av projekt riktade till barn och ungdomar med 
flykting- och invandrarbakgrund. Zofia Nestler.  
 
Barn och rasism. Utvärdering av regeringsens satsning på insatser mot rasism, 
främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till barn upp till 12 år.  
Jenny Malmsten, Malmö högskola.  
 
Barn och ungdomars kulturengagemang. En utvärdering av Arvsfondens 
kultursatsning. Ambjörn Hugardt, Kungliga Musikhögskolan.  
 
Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 – 2006.  
Åsa Bringlöv. 
 
Stödet efter flod vågen. Utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter 
tsunamikatastrofen. Inger Linblad, Institutionen för utveckling av metoder i socialt arbete, 
IMS. 
 
Systrar förena er! Utvärdering av Unitet Sisters, en tjejverksamhet i Stockholm, 
Göteborg, Uppsala och Malmö. Sara Högdin, Stockholms universitet.  
 
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn. Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola. 
 

2007 
Brukarstödscentera – verktyg till empowerment och full delaktighet. Utvärdering av 
regeringens satsning på brukarstödscentera finansierade av Allmänna arvsfonden. 
Jamie Bolling, Örebro universitet.  
 
Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. Utvärdering av regeringens satsning på 
insatser mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till 
personer med funktionshinder. Jamie Bolling, Örebro universitet.  
 
Elektra. Ett projekt mot hederförtryck och våld. Astrid Schlytter och Liv Kanakura, 
Stockholms universitet.  
 
Unga KRIS. Utvärdering av ett projekt för att utveckla regionala unga KRIS-råd och få 
igång lokala föreningar över hela landet. Birgitta Rydén-Lodi, Stockholms universitet.  
 

2006 
Bemötande med kultur. Utvärdering av regeringens satsning Bemötande med kultur, en 
försöksverksamhet där kulturen används för att minska fördomar om personer med 
funktionshinder. Etnolog Åsa Bringlöv.  
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Pågående utvärderingar april 2014 
 
Föräldrastöd, Helena Hörnfeldt, Södertörns högskola –  
Slutredovisning hösten 2014. 
 
Unga och kriminalitet, Thomas Öhlund, Stockholms universitet –  
Slutredovisning våren 2014.  
 
Funktionsnedsättning och arbete sysselsättning, Berth Danermark, Örebro universitet – 
Slutredovisning hösten 2014.  
 
Ungdomar och arbete sysselsättning, Gunnar Gillberg, Göteborgs universitet –  
Slutredovisning hösten 2014. 
 
Aktuella Arvsfondsprojekt i Malmö, Enrique Perez, Malmö högskola – 
Slutredovisning hösten 2014. 
 
Uppföljning av Arvsfondens lokalstödssatsning. Danielle van der Burgt, Uppsala 
universitet – Slutredovisning hösten 2014.  
 
Projektet, ledaren och ledarskapet. Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson. 
Handelshögskolan Stockholm – Slutredovisning hösten 2015. 
 
Utvärdering av samverkan mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn. 
Anna Meeuwisse och Håkan Johansson. Lunds universitet – Slutredovisning hösten 2015. 
 
Sociala medier i Arvsfondsprojekt. Simon Lindgren, Umeå universitet – Slutredovisning 
hösten 2015. 
 
Aktuella Arvsfondsprojekt i Stockholm. Caroline Tovatt, Södertörns högskola – 
Slutredovisning hösten 2016. 
 
Aktuella Arvsfondsprojekt i Göteborg. Marcus Herz, Högskolan Malmö – Slutredovisning 
hösten 2016. 
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