
Individuell masteruppsats på avancerad nivå, 30 hp. HT 19. Sara Zoric 
 

 1 

 
 
 

 
 
Individuell masteruppsats på avancerad nivå, 30 hp 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillgänglighet och otillgänglighet för studenter med 

funktionsnedsättningar i högre utbildning 
En studie gjord utifrån studenters upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare: Sara Zoric 

    Kurs: 4SA82E 

Handledare: Ulrika Järkestig-

Berggren 

    Examinator: Torbjörn Forkby 

    HT 2019 

 



Individuell masteruppsats på avancerad nivå, 30 hp. HT 19. Sara Zoric 
 

 2 

ABSTRACT 

 
Author: Sara Zoric 

Title: Accessibility and inaccessibility in higher education for students with disabilities – a 

study based on students’ experiences (translated title)  

Supervisor: Ulrika Järkestig Berggren 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

Accessibility is mostly understood and defined by law and practice. The concept therefore 

needs to be problematized and deepened by those whom it actually concerns; students with 

disabilities. The aim of this study was to examine how students with disabilities are 

experiencing accessibility and inaccessibility in higher education in Sweden. More 

specifically its aim was to get access to students’ narratives about accessibility and 

inaccessibility as well as what the concepts meant for them. The empirical material was 

collected by using narrative method and interviews with ten respondents. The main result 

showed that inaccessibility often leads to exclusion in several ways. Furthermore, the results 

indicate that exclusion has a big influence on a persons’ identity, both a persons’ chosen 

identity as well as enforced identities. The study showed that the concept accessibility is 

mostly associated with the support methods offered in higher education. The analysis was 

based on two different kinds of analytic methodologies; one including coding and creating 

adequate themes based on the empirical material and the second was focusing on my part in 

creating the narratives and the respondents’ identities. The conclusions were that the concept 

accessibility is more profound than we usually think when we speak about accessibility. It 

does not only intend physical accessibility such as narrow bathrooms and heavy doors, but 

also support and accountability from teachers, individual adjustments and more knowledge 

about how to meet students with disabilities. The conclusions include that methods that aim to 

promote accessibility such as UDL and SEd can be used more frequently in Swedish 

universities. 

 

Key words: students with disabilities in higher education, accessibility, inaccessibility, crip 

theory, identity, exclusion, UDL, SEd. 

Nyckelord: studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning, tillgänglighet, 

otillgänglighet, cripteorin, identitet, exklusion, UDL, Sed. 
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1.0 Inledning 
Det finns en internationell ambition att studenter med funktionsnedsättning ska ges möjlighet 

att delta i högre utbildning på jämlika villkor som andra studenter. I FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26, www.un.org) framkommer att 

personer med funktionsnedsättning har rätt till utbildning på jämlika villkor, varför det utgör 

ett internationellt mål för högre utbildning. I FN-konventionen uttrycks krav på tillgänglighet 

och möjlighet till deltagande på lika villkor. I Sverige har samtliga universitet och högskolor 

enligt lag ett uppdrag och ansvar att arbeta för alla studenters lika rättigheter och att motverka 

diskriminering (Diskrimineringslag 2008:567). Att åstadkomma en tillgänglig och jämlik 

högre utbildning utgör även ett mål i regeringens strategi för funktionshinderspolitiken år 

2011 till 2016 (Socialdepartementet, S2012:028). Trots rättigheten i FN-konventionen och 

rådande lagstiftning och direktiv samt kraven på breddad rekrytering till högskolan deltar 

proportionellt färre studenter med funktionsnedsättningar i studier och studieavhoppen är fler 

än bland andra studenter (UHR 2018). Det svenska välfärdssystemet lägger stor vikt vid 

funktionsnedsättning som kategori, inte enbart i relation till att berättiga till ersättningar och 

stöd, utan även i relation till arbetslivet. Examen från högre utbildning skapar många gånger 

möjligheter till arbete och försörjning, inte minst för personer med funktionsnedsättningar 

(Arbetsmarknadsdepartementet 2008; Riddell et al., 2005). I dagens samhälle är många 

individer med funktionsnedsättning exkluderade från arbetslivet. Grönvik och Söder (2008) 

belyser att människor med funktionsnedsättningar underordnas genom strukturell makt där 

normalitet och funktionsförmåga bedöms. Likt Grönvik och Söder (2008) menar även 

Sandvin (2008) att personer med funktionsnedsättning blir underordnade i förhållande till 

arbetslivet eftersom de avviker från normen och kan komma att bli beroende av sjukersättning 

och/eller andra samhällsinsatser. Sociala föreställningar om normalitet och strukturella brister 

så som ofullständig tillgänglighet exkluderar personer med funktionsnedsättning från 

arbetslivet, trots rådande lagstiftning och konventioner (Diskrimineringslag 2008:567, 

www.un.org, Sandvin, 2008). Högre utbildning är en del av samhällets institutioner och 

undkommer därför inte de strukturella maktförhållanden och sociala föreställningar som 

förekommer i dagens samhälle.  

 

Inom funktionshinderområdet i såväl lagar som direktiv resoneras en del kring begreppet 

tillgänglighet. Innebörden av tillgänglighet varierar beroende på kontext, men för följande 

studie syftar begreppet till en tillgänglig miljö och lärande för alla oberoende av 

funktionsförmåga (Myndigheten för delaktighet, 2017). Det finns diverse perspektiv att utgå 
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ifrån för att förstå individers funktionsförmågor och behov när det kommer till tillgänglighet. 

Å ena sidan finns det medicinska synsättet med fokus på individen som anses ha särskilda 

svagheter som kan utgöra grunden för ett särskilt behov. Enligt den medicinska modellen 

utgör funktionsnedsättningen en skada hos individen vilket kan leda till att ett funktionshinder 

uppstår. Medicinska diagnoser skapas utifrån symptom i diagnosmanualerna ICD-10 

(International Classification of Diseases) eller DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) (Socialstyrelsen, 2018). Diagnoserna används för att klargöra en viss 

sjukroll och med hjälp av den kan individen frigöras från vissa ansvarsområden och ta del av 

extra stöd från samhället. De diagnostiserade blir således tvungna att framhålla sina brister 

snarare än sina tillgångar för att få tillgång till diagnosens förmåner. Å andra sidan finns det 

sociala synsättet där fokus istället ligger på miljöns inverkan kring individers olikheter och 

upplevelser samt hur dessa komponenter är bidragande till uppkomsten av särskilda behov. 

Den sociala modellen innebär att funktionshindret betraktas som en konsekvens av samhällets 

brister. Funktionsnedsättningen är inte grundproblemet utan samhällets oförmåga att i 

tillräckligt stor utsträckning stötta individerna. Enligt den sociala modellen leder samhällets 

otillräcklighet till att människor med funktionsnedsättning diskrimineras (Oliver & Barnes, 

2012). Båda perspektiven bidrar till förståelsen av särskilda behov men kan även frambringa 

diskussion vad gäller exklusion och inklusion i förhållande till tillgänglighet (Hallberg & 

Hallberg 2014; Johansson 2010; Tideman & Svensson 2013). Den särskilda anpassningen av 

stödmetoder i högre utbildning som idag nyttjas kommer ursprungligen från ett medicinskt 

perspektiv där individens problem står i centrum och individen själv är den som ska få 

verktyg för att klara av skolans krav (Griful-Freixenet et al. 2017). Dock återfinns det sociala 

synsättet i metoden Universal Design of Learning (UDL), där fokus är att utbildning ska ges 

på ett sätt så att så många studenter som möjligt kan delta, utan särlösningar. UDL är alltså ett 

förhållningssätt som främjar inkludering i lärandemiljöer (Brand & Dalton, 2012; Ralabate, 

2011). En utbildning kan anses vara tillgänglig för många studenter enligt många punkter som 

framkommer i exempelvis Myndigheten för delaktighets (2017) beskrivningar av 

tillgänglighet, samtidigt som vissa delar kan upplevas som otillgängliga av andra studenter. 

Det kan bland annat handla om särskild information som man av olika anledningar inte får 

tillgång till (se Schenker, 2007; Myndigheten för delaktighet, 2017). I den föreliggande 

studien har den sociala modellen tillämpats, där universitetens förhållningssätt och arbetssätt 

kan skapa tillgänglighet eller otillgänglighet i högre utbildning för människor med 

funktionsnedsättning.  



Individuell masteruppsats på avancerad nivå, 30 hp. HT 19. Sara Zoric 
 

 8 

Myndigheten för delaktighet (2017) förklarar att tillgänglighet betyder olika saker i olika 

sammanhang. Inom funktionshindersområdet betyder det att skapa möjligheter för alla, 

oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor. Målet att nå ett 

tillgängligt samhälle omfattar alla samhällets områden. Personer med funktionsnedsättning 

ska ha tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar samt ha tillgång till 

information, kommunikation, varor, produkter och tjänster, inklusive digitala lösningar. 

Vikten av bra bemötande betonas, vilket innebär att även det som kan ses som en faktor som 

bidrar till ökad tillgänglighet i studierna (Myndigheten för delaktighet, 2017). 

Sammanfattningsvis berör begreppet tillgänglighet alla studenter, men framförallt omnämns 

de som räknas till underrepresenterade grupper vid högskolan samt de som riskerar att bli 

diskriminerade i samband med studierna på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder. 

Tillgänglighetsbegreppet kommer i denna studie att vara öppet för egna tolkningar och 

upplevelser där studenterna, genom sina erfarenheter, kommer att få fylla ut begreppet 

tillgänglighet med sådant som de anser skapar och upprätthåller tillgänglighet. Begreppet 

otillgänglighet avser i denna studie bristande eller ingen tillgänglighet, vilket också lämnas 

har lämnats öppet för egna tolkningar. 

I denna studie undersöks hur studenter med funktionsnedsättningar uppfattar just 

tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning. Trots att tillgänglighet verkar vara en 

självklar del i såväl lagstiftning och direktiv som i forskning, behöver det problematiseras och 

ges en fördjupad innebörd av de som det faktiskt handlar om; studenter med 

funktionsnedsättningar. Ämnet behöver problematiseras för att kunna skildra och förstå hur 

såväl identitet och avvikelse som exklusion och inklusion kan formas inom 

universitetsvärlden. Studenter med funktionsnedsättning är kategoriserade av välfärdsstaten, 

där tillgänglighet används för att anpassa undervisning och lärande för en grupp människor 

som har svårigheter att ta till sig detta på egen hand. Tillgänglighetsbegreppet kan sägas ha 

uppkommit inom funktionshinderområdet för att undervisning och lärande inte i grunden är 

anpassat utefter alla studenters funktionsförmågor, vilket kan ha avstamp i den kategorisering 

som välfärdsstaten har skapat (se Sandvin, 2008; Grönvik & Söder, 2008). Vanligen talas det 

om fysiska anpassningar och åtgärder, men vad säger studenterna själva att tillgänglighet 

betyder för dem?  
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1.1 Syfte  
Den föreliggande studien ämnar visa djupare narrativ om tillgänglighet och otillgänglighet 

samt dess konsekvenser. Dessa narrativ analyseras genom att urskilja flera dimensioner av 

tillgänglighet och otillgänglighet där fokus är att belysa hur identitet, avvikelse, exklusion och 

inklusion kan formas i förhållande till dessa begrepp.  

 

Studien utgår ifrån att låta respondenterna fylla begreppen tillgänglighet och otillgänglighet 

utifrån deras egna upplevelser av dessa i högre utbildning. Denna studie kan därmed bidra 

med fördjupad kunskap om tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning, utifrån 

studenternas perspektiv. 

 

1.2 Forskningsfrågor 
• Hur upplever studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning tillgänglighet? 

• I vilka situationer har studenter i högre utbildning upplevt otillgänglighet i sin 

utbildning?  

• Vad blir konsekvenserna av otillgänglig utbildning enligt studenterna? 

 

2.0 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras bakgrunden till det som påverkar och ger kontext till 

sammanhanget för det valda studieområdet. Inledningsvis presenteras 

funktionshinderpolitiken i Sverige, följt av en beskrivning av funktionsnedsättning och 

lärosätets stöd till människor med funktionsnedsättning. Slutligen beskrivs några exempel på 

tillgänglighet samt vilka otillgänglighetsfaktorer som kan återfinnas i universitetsvärlden. 

 

2.1 Funktionshinderpolitik i Sverige - lagar och målsättning 
Ett lands samhällskontext har betydelse för utvecklingen av välfärdspolitiken; bland annat 

kring, framväxten av ideella organisationer, institutionell praktik och samhällsekonomi 

(Lindberg & Grönvik 2011). Institutioner för personer med funktionsnedsättning har 

avvecklats i Sverige men forskning visar att kategorisering och särbehandling har funnit nya 

former (Sandvin 1998; Tilly 2000; Blomberg 2006). Detta speglar en konflikt mellan att se 

funktionsnedsättning som den enskildes ansvar eller samhällets. FN:s konvention om 
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rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26, www.un.org) omfattar även 

rätt till högre utbildning på lika villkor för individer med funktionsnedsättningar, varför det är 

ett internationellt mål för högre utbildning. Sverige har ratificerat konventionen vilket gör den 

bindande. Sverige har som medlemsstat i internationella konventioner och riktlinjer samt 

genom nationella lagar och riktlinjer gjort särskilda förbindelser för att säkerställa att 

mänskliga rättigheter och tillgänglighet främjas. Mänskliga rättigheter och principer om icke 

diskriminering har skapat utgångspunkter för åtaganden som berör tillgänglighet. Kraven på 

tillgänglighet och delaktighet är idag centrala delar i funktionshinderpolitiken vilket kan 

förstås mot bakgrund av att individer med funktionsnedsättning tidigare har levt segregerat 

och isolerat från andra människor i samhället. Under de senaste årtiondena har det dock blivit 

mer självklart att människor med funktionsnedsättning lever och agerar i samhället 

tillsammans med andra och att alla människor ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhällets 

olika arenor (Gustavsson, 2004).  

 

Anderson et al. (2018) påtalar att Sveriges högskolor och universitet ska arbeta med breddad 

rekrytering av studenter till högskolan. Syftet med detta uppdrag är att individer från 

studieovana grupper och miljöer ska söka sig till högre studier. Arbetet med breddad 

rekrytering gäller på den strukturella nivån, men inte i själva genomförandet av undervisning 

av lärare på universitetet. Inom flera lärosäten fanns en oro kring breddat deltagande i högre 

utbildning bland studenter med funktionsnedsättningar då de upplevde att resurserna inte 

räcker till. Arbetet kring breddad rekrytering och breddat deltagande är kontinuerligt på 

svenska lärosäten och detta i kombination med ökade resurser till lärosätena och utbyte av 

forskningsresultat, erfarenheter och kunskaper om inkluderande pedagogik kan bidra till ett 

verkligt breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning (Andersson et al., 2018). I 

Diskrimineringslagen (2008:567) framkommer bland annat att högskolorna ska, inom ramen 

för sin verksamhet, utöva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter 

oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella 

läggning eller funktionshinder. Sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet som en 

diskrimineringsgrund i Sverige. Detta framkommer i diskrimineringslagen och var en följd av 

att Sverige förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Diskrimineringsombudsmannen (DO) presenterar flertalet åtgärder för 

tillgänglighet och vad det kan innebära. Några exemplifieringar är åtgärder i den fysiska 

miljön så som ökad framkomlighet eller tillgänglig information och kommunikation så som 

information i alternativa format (DO, 2018). DO (2019b) redogör vidare för fyra steg för att 
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främja lika villkor; högskolan ska undersöka risker för diskriminering och hinder för lika 

rättigheter och möjligheter, analysera orsakerna till de risker och hinder som upptäckts, 

åtgärda dem samt följa upp och utvärdera arbetet. Lärosäten ska bland annat titta på 

arbetsförhållanden, rekrytering, befordran, undervisningsformer och organisering av 

utbildningen. Sammantaget har Sverige en plikt att efterfölja och arbeta för att människor med 

funktionsnedsättningar ska kunna delta i högre utbildning på lika villkor som andra 

människor. Tillgänglighet utgör därmed en stor del i såväl lagstiftning, riktlinjer och direktiv 

som i det praktiska arbetet med strävan efter målet om en tillgänglig miljö för alla människor. 

 

2.2 Funktionsnedsättning och lärosätets stöd  
Nedan presenteras en kortare definition av vad funktionsnedsättning innebär och när en 

funktionsnedsättning blir ett funktionshinder samt vilket stöd som tillhandahålls på svenska 

universitet. 

 
2.2.1 Definition av funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning avses i denna studie en nedsättning av fysisk, psykisk eller kognitiv 

funktionsförmåga. Funktionshinder avser den begränsning som en funktionsnedsättning 

medför för personen i relation till omgivningen (Socialstyrelsen 2011). Benämningarna 

funktionshinder och funktionsnedsättning har skiljaktiga betydelse för hur problematiken ska 

förstås och var ansvaret hamnar. Ordet nedsättning kan sägas syfta till de symptom hos 

individen som är en produkt av tillståndet eller diagnosen. Först när nedsättningarna innebär 

ett hinder för deltagande i samhällsgemenskapen blir de ett hinder (Topor, 2017a). Dessa 

begrepp kommer att användas genomgående i studien då dessa är etablerade begrepp och 

associeras med engelskans begrepp ”disability”.  

 

2.2.2 Lärosätets stöd för människor med funktionsnedsättning 
I Sverige tillhandahålls både stöd som studenten kan skapa beroendeförhållanden till och stöd 

som leder till att studenten får makten över sin eget lärande (jmf Rath & Royer, 2002). En 

person som har en funktionsnedsättning har rätt att ställa vissa krav på tillgänglighet, bland 

annat på jobbet, i skolan, inom hälso- och sjukvården samt i butiker och på restaurang. På 

högskolor och universitet i Sverige finns ett slags grundutbud med stödinsatser som är tänkta 

att främja tillgänglighet för studenter med någon form av funktionsnedsättning. Webbplatsen 

Studeramedfunktionshinder.nu är utvecklad i samordnarnas regi och där beskrivs att särskilt 

pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder som syftar till att kompensera 
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begränsningar av funktionsförmågan i studiesituationen. Således ska det särskilda 

pedagogiska stödet i största möjliga utsträckning eliminera det funktionshinder som uppstår 

när studiemiljön leder till att en student med funktionsnedsättning inte kan delta på lika 

villkor som andra studenter. Vidare framkommer på samordnarnas webbplats att en student 

måste styrka sitt funktionshinder genom ett skriftligt intyg från sakkunniga personer för att 

erhålla särskilt pedagogiskt stöd. Studenterna måste (be)visa med intyg att de har 

funktionshinder och intyget ska vara utfärdat av sakkunniga personer. Det är dock oklart med 

vad som krävs för att vara ”sakkunnig” och vem som har rätt att officiellt ställa diagnosen 

funktionshinder (Studerasmedfunktionshinder.nu). 

 

Schenker (2007) redogör att särskilt pedagogiskt stöd i praktiken innebär att studenten bland 

annat kan få möjlighet till anteckningshjälp, kopiering av anteckningar, korrekturläsning, 

lektörshjälp till synskadade och rörelsehindrade studenter, personlig assistent till synskadade 

eller rörelsehindrade studenter, teckenspråkstolk till gravt hörselskadade alternativt döva 

studenter, extra handledning av studenter och/eller specialarrangemang i undervisning och vid 

examination. För studenter med lässvårigheter kan stencilerat kursmaterial skannas in på dator 

och läsas med hjälp av förstoringsprogram eller en talsyntes. Ett annat alternativ är att 

materialet läses in manuellt på band eller på CD. Vid flertalet högskolor och universitet i 

Sverige finns också så kallade språkverkstäder, collegeutbildningar och mentorsprojekt för att 

stötta studieovana studenter och motverka snedrekrytering. Studenter som inte har en 

funktionsnedsättning men som ändå är i behov av stöd i sina studier har numera på en del 

universitet och högskolor möjlighet att arbeta i skrivarverkstäder där det finns personal att 

diskutera sina texter med, delta i diverse skrivarkurser, läsa kurser i studieteknik, läsa kurser i 

olika språk, läsa förberedande collegeår där gymnasiestudier kombineras med högskolestudier 

eller få en student med studieerfarenhet som mentor. Det finns sålunda olika typer av 

pedagogiskt stöd till studenter både med och utan diagnostiserade funktionsnedsättningar, 

men det är oklart huruvida studenterna känner till vilket pedagogiskt stöd som tillhandahålls 

på respektive högskola/universitet och i vilken utsträckning de upplever att stöden bidrar till 

ökad tillgänglighet till studierna samt hur effektiva stöden är (Schenker, 2007). Det framgår i 

Blomberg et al. (2013) forskning att studenter i Sverige upplever att det är den individuella 

lärarens vilja som avgör hur tillgänglig undervisningen och lärandet blir (Blomberg et al. 

2013). Det särskilda pedagogiska stödet utgör en stor del av de stödinsatser som erbjuds på 

svenska lärosäten. Utöver det pedagogiska stödet finns även andra åtgärder som lärosäten i 

Sverige ska implementera. Den som är ansvarig för en verksamhet, i detta fall ett 
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universitet/högskola, ska genomföra tillräckliga åtgärder för att verksamheten ska vara 

tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Den som inte genomför dessa 

tillgänglighetsåtgärder kan göra sig skyldig till diskriminering. Åtgärderna anses vara 

tillräckliga om de leder till att en individ med funktionsnedsättning kommer i jämförbar 

situation med en person utan denna funktionsnedsättning. Exempel på andra åtgärder utöver 

det särskilda pedagogiska stödet kan vara åtgärder gällande den fysiska miljön vilka kan avse 

ökad framkomlighet, utjämning av trösklar, inredning och utrustning samt information och 

kommunikation på alternativa sätt för de som är i behov av sådan anpassning (DO, 2019a).  

 

Anderson et al. (2018) bekräftar att det för denna målgrupp finns särskilda styrdokument och 

juridisk reglering gällande rätt till utbildning, rumslig och pedagogisk tillgänglighet samt 

förbud mot diskriminering. Det finns också särskilda statliga medel avsatta för stöd i 

studiesituationen som lärosätena kan söka. Utifrån detta skulle man kunna tro att gruppens 

behov är väl tillgodosedda, men författarna betonar att vare sig regelverk eller medel för stöd i 

studiesituationen är detsamma som att det finns pedagogisk kompetens eller kompetens att 

anpassa lärandemiljön. Nationell statistik från 2016 visar att strax över 13 000 studenter har 

varit i kontakt med en samordnare vid lärosätesenheterna som har i uppdrag att samordna 

individuellt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning. De mest förekommande 

funktionsnedsättningarna bland de studenter som erhåller pedagogiskt stöd är dyslexi, 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa (Anderson et al., 2018).  

 

Sammantaget är det en process som studenter med funktionsnedsättning behöver genomgå för 

att överhuvudtaget ha möjlighet att erhålla pedagogiskt stöd i sina studier, där de bland annat 

behöver uppvisa intyg som styrker deras svårigheter. I dagsläget är det vanligare med 

speciallösningar på lärosätena med fokus på de individuella problemen, och mindre fokus 

läggs på att göra verksamheten tillgänglig för alla studenter.  

 

2.3 Goda exempel på ökad tillgänglighet på svenska universitet  
Nedan presenteras ett antal goda exempel på ökad tillgänglighet på svenska universitet. Dessa 

exempel innefattar inte upplevelser från studenter med funktionsnedsättningar, utan behandlar 

istället nationella riktlinjer och specifika lärosätens arbete kring ökad tillgänglighet. Syftet 

med presentationen av goda exemplen är att visa på hur lärosäten idag arbetar med 

tillgänglighetsfrågan.  
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2.3.1 Fysisk tillgänglighet 

I förordningen om statliga myndigheters ansvar för genomförande av 

funktionshinderpolitiken framkommer att statliga myndigheter är skyldiga att genomföra 

inventeringar och utarbeta handlingsplaner för att göra lokaler, verksamhet och information 

mer tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar (Förordning 2001:526). Bland 

annat Stockholms universitet och Högskolan Väst arbetar aktivt med 

tillgänglighetsinventeringar för att se över den fysiska miljön på sina universitet. Det som har 

uppdagats vid inventeringarna är att vissa lokaler, främst handikapptoaletter, behöver byggas 

om för att öka tillgängligheten då de nuvarande utrymmena är för trånga för att rymma 

rullstolar på båda sidor om toalettstolen. Även många hissar är för små för en rullstol och 

knapparna sitter i fel höjd. Ytterligare hinder som har identifierats är trösklar som behöver 

sänkas, felplacerade dörröppnare och taktila ledstråk som saknas (Universitetsläraren, 2019).  

 

Nyligen släpptes en artikel i Universitetsläraren (2019) som diskuterar ämnet tillgänglig 

högskola. Ett framgångsrikt exempel presenteras där Umeå universitet är ett framträdande 

universitet i Sverige vad gäller att skapa tillgänglighet. Umeå universitet har skapat ett nytt 

skyltsystem samt en digital karta som ska göra det lättare för såväl personal som studenter, 

med eller utan funktionsnedsättning, att hitta på universitetet. Umeå universitets nästa mål är 

att röja hindren som minskar tillgängligheten avseende kommunikationen. Umeå universitet 

är en av få svenska myndigheter som har mätbara mål för att öka tillgängligheten för personer 

med funktionsnedsättning. Av de 254 myndigheter som 2018 svarade på Myndigheten för 

delaktighets enkät saknade 82 procent mätbara mål. Ytterligare ett framgångsrikt exempel 

från Umeå universitet är handläggningsordningen för pedagogiskt stöd, som antogs 2012 och 

reviderades 2017. Den reglerar vem som ansvarar för att erbjuda och finansiera stöd till 

studenter i olika situationer. Handläggningsordningen är en del i Umeå universitets 

förändringar som främjar tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning och tack 

vare den har universitetet kommit långt i arbetet med just stöd till studenter med 

funktionedsättning. Handläggningsordningen anger också att det ska finnas kontaktpersoner 

för studenter med funktionsnedsättningar på varje institution och program. Samordnarna har 

vanligen kontakt med dem och ger konsultativt stöd så som hur lärare kan undervisa på ett 

tillgängligt sätt för alla studenter (Universitetsläraren, 2019).  
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2.4 Otillgänglighetsfaktorer inom universitetsvärlden  
Nedan presenteras ett antal otillgänglighetsfaktorer inom universitetsvärlden. Dessa 

presenteras för att få en förförståelse kring vad otillgänglighet kan innefatta i praktiken. 

 

2.4.1 Att bli nekad stöd 
DO (2014) redogör för flera fall där studenter har blivit nekade stöd trots deras rätt till stöd. 

En högskolestudent med funktionsnedsättning har anmält att han inte fått tentera via 

hemtentamen, något som han tidigare alltid tillåtits. Ytterligare en student är upprörd över att 

den IT-lärplattform som infördes vid en kurs inte kunde kombineras med det stödprogram 

som hon använder för dyslexi. Hon anmäler detta till Högskoleverket som konstaterar att 

högskolan har ”brustit vid tillämpningen av dessa bestämmelser, vilket universitetet ska 

kritiseras för”. Ett annat exempel är en man som har anmält att han nekas skrivhjälp på 

högskoleprovet, trots sin rätt till denna stödfunktion (DO, 2014). 

 

2.4.2 Brister i den fysiska miljön 
Inte sällan upptäcks brister i den fysiska miljön på universitet/högskolor runt om i Sverige. 

Som tidigare nämnt kan det vid tillgänglighetsinventeringar identifieras en rad brister i den 

fysiska miljön så som för små toaletter, för trånga hissar och för höga trösklar 

(Universitetsläraren, 2019). Även Titchkosky (2011) menar att trånga toaletter och tunga 

dörrar är vanligt förekommande otillgänglighets- och exklusionsfaktorer på universitet. 

Brister i den fysiska miljön kan komma att innebära stora hinder för en person med 

funktionsnedsättning samtidigt som det utgör ett misslyckade för lärosätet när bristerna 

upptäcks och anmäls. Även om det ur flera synvinklar är problematiskt att brister finns, i 

synnerhet för personer med funktionsnedsättning, är det positivt att dessa upptäcks och 

åtgärdas.  

 

I november 2018 stämde DO Malmö universitet för diskriminering av en student med 

hörselnedsättning. Inför kursstarten hösten 2016 kontaktade studenten stödenheten vid 

dåvarande Malmö högskola för att förklara sina behov och fråga om tillgången till mikrofon 

och teleslinga. Lärosätet tog fram en åtgärdsplan, men den nämnde varken mikrofon eller 

teleslinga. Enligt universitetets svar till DO var anledningen till detta att samordnaren var 

nyanställd och utgick från att den typen av utrustning fanns och användes. Enligt DO:s 

stämningsansökan använde lärarna under höstterminen sällan mikrofon och föreläsningarna 

hölls ofta i salar utan teleslinga. Inför vårterminen 2017 lyfte studenten sina svårigheter med 
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stödenheten igen, men problemen fortsatte. Enligt DO fick studenten inte det stöd som hon 

hade rätt till, vilket gjorde att hon inte kunde ta del av undervisningen. I början av 2019 

bekände Malmö universitet att de inte vidtagit skäliga åtgärder och därmed utsatt studenten 

för diskriminering. Universitetet ålades att betala 30 000 kronor i ersättning till kvinnan 

(Universitetsläraren, 2019).  

 

3.0 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom det givna studieområdet; tillgänglighet och 

otillgänglighet i högre utbildning för studenter med funktionsnedsättningar. Tidigare studier 

påtalar vikten av metoder i pedagogiskt stöd samt hur otillgänglighet kan bidra till exklusion i 

olika former för studenter med funktionsnedsättningar. 

 
3.1 Metoder i pedagogiskt stöd 
3.1.1 Stödinsatser 

Järkestig- Berggren et al. (2016) presenterar vilka erfarenheter studenter i Sverige, Tjeckien 

och USA har avseende pedagogiskt stöd. Det framkommer i studien att Sveriges och USA:s 

pedagogiska stöd är baserat på en lista med förbestämda stödinsatser, trots att samordnarna i 

båda länderna menar att stödet anpassas individuellt. Således har studenterna ytterligare 

behov av stöd än de som finns med på listan. Studenter i USA har framhävt att stödinsatserna 

de har blivit erbjudna inte är anpassade utefter deras behov, och att de har andra behov av stöd 

än de stödinsatser som erbjuds på universitetet. Dock är mentorskapet den stödinsats som är 

mest omtalad och framträdande inom det pedagogiska stödet i såväl USA som Sverige. Flera 

studenter uppger att mentorn kan fungera som ett bra stöd i att planera studierna och förstå 

vad i kursens innehåll man bör koncentrera sig på. I både USA och Sverige upplever 

studenterna att relationen till lärare är avgörande för deras möjlighet att lyckas med sina 

studier. På USA:s universitet framkommer att studenters erfarenhet av anteckningsstöd samt 

tillåtelse att spela in föreläsningar är användbara och betydelsefulla stödinsatser. I Tjeckien 

framgår att studenterna ofta tar kontakt med samordnaren redan innan de påbörjar sina studier 

vid universitetet. Samordnaren upplevs som tillgänglig, har ansvar för att information om 

studenten till lärare och annan personal och upplevs som en auktoritet (Järkestig- Berggren et 

al., 2016). 
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3.1.2 Supported education  
Supported Education (SEd) är en metod som är framtagen för att skapa tillgänglighet genom 

att stödja främst studenter med psykisk ohälsa i deras studier. Målgruppen är studenter med 

psykisk ohälsa respektive neuropsykiatriska funktionsnedsättning. För andra grupper med 

funktionsnedsättningar så som inlärningssvårigheter eller någon sorts hjärnskada finns det 

ofta stödinsatser på de flesta högskolor. Något som merendels inte inkluderar psykisk ohälsa, 

delvis för att personalen har begränsade kunskaper inom detta område. Tidigare studier visar 

på att en individ generellt sett insjuknar första gången i psykisk ohälsa i åldern mellan 17 och 

25 år (Jacobs & Dodd, 2003; Willcock, et al., 2004), vilket är under de år som många unga 

vuxna påbörjar högre utbildning. Högre utbildning är vanligen ett sätt att förbereda sig för en 

yrkeskarriär och arbeta mot sina livsmål. För individer med psykisk ohälsa är detta dock ofta 

omöjligt. Även om individer med psykisk ohälsa ofta påbörjar högre utbildning, är det många 

som inte har förmåga att slutföra sina studier på grund av sin sjukdom och behandling. De 

upplever ofta överväldigande hinder så som stigmatisering och diskriminering. I ett samhälle 

som kräver högre utbildning för att avancera i yrkeskarriären, är individer som inte förmår sig 

att klara högre utbildning oftare deltidssysselsatta eller arbetslösa. Utifrån detta har SEd 

skapats och även arbetet mot jämlikhet och framtida yrkesmöjligheter för unga vuxna med 

psykisk ohälsa. Tanken är att metoden ska bidra till ökad/förbättrad tillgång till högre 

utbildning och med hjälp av SEd kan psykisk ohälsa förebyggas genom att studenter kan 

identifiera sina förmågor och behov samt vilka resurser som finns omkring dem. SEd är en 

proaktiv och förebyggande metod som även ämnar att förhindra att studenter fastnar i psykisk 

ohälsa och utanförskap. Metoden handlar om att ge stöd och individanpassning så att 

studenter ska komma över hinder i studierna och utveckla förmågan att hantera stress. Stödet 

har en coachande karaktär och förutsätter studentens eget aktiva engagemang. Målet är att fler 

studenter med psykisk ohälsa ska fullfölja sina studier (UHR, 2019; Hofstra & Korevaar, 

2016).  

 

3.2 Exklusion i olika former 
3.2.1 Att nekas stöd 
Att nekas stöd som en individ med funktionsnedsättning har rätt till är förekommande på 

universitet och högskolor. I Järkestig-Berggrens et al. (2016) studie framkommer att en 

student i Sverige inte fick stödinsatser för att hon skickades runt mellan universitetspersonal 

efter att hon fått sin bekräftelse från samordnaren. Ingen verkade ta tag i hennes beslut om att 

få stödinsatser, vilket resulterade i att hon aldrig fick dem i praktiken (Järkestig-Berggren et 
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al., 2016). I Riddel et al. (2005) studie framkommer att vissa studenter med 

funktionsnedsättning upplever att de känner sig tvingade att förhandla sin identitet för att de 

ska få möjlighet att ta del av stöd i sina studier (Riddel et al., 2005). Tidigare forskning visar 

att studenter med funktionsnedsättningar har upplevt att de behöver hävda sin identitet för att 

erhålla stöd. Att nekas stöd kan betraktas som en del i en otillgänglig miljö för individer med 

funktionsnedsättning som kan försvåra eller rentav hindra dem från att studera och/eller 

fullfölja sina studier.  

 
3.2.2 Kränkningar och osynliga funktionsnedsättningar  
En studie gjorde om studenter med funktionsnedsättningars erfarenheter av utbildning vid 

Lunds universitet visar att studenterna upplever att studierna i allmänhet fungerade bra men 

att de emellanåt upplevde sig kränkta genom ifrågasättande eller särbehandling på grund av 

sitt funktionshinder (Nilsson-Lindström, 2003). Främst var det studenter med ”osynliga” 

funktionsnedsättningar (så som psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser med flera) som 

upplevde dessa former av kränkningar. En annan studie gjord vid Göteborgs universitet där 

studenter med diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter intervjuades, visar att majoriteten av 

alla studenter upplevde att personalen var okunnig om studenternas behov. Bemötandet 

varierade dock mellan vilken institution de tillhörde och en del studenter kände även i denna 

studie att deras funktionsnedsättning ifrågasattes (Wolff, 2006). Liknande resultat visas i en 

studie av Ekman (2004) där studenter upplever att lärare ifrågasätter studenternas 

studiekapacitet samt att de har blivit tillskrivna att inte vara kompetenta studenter. Hälften av 

studenterna som deltog i Ekmans undersökning uppgav att de någon gång i sina 

universitetsstudier upplevt sig diskriminerade (Ekman, 2004).  

 

3.2.3 Begränsade kunskaper och brister skapar otillgänglighet 
Tidigare forskning pekar på att samordningen av det individuella pedagogiska stödet behöver 

utvecklas och att kunskap om det pedagogiska stödet behöver spridas till såväl 

universitetslärare som studenter (Berndt, 2015; Eriksson Gustavsson, 2011; Källof et al., 

2015; Larsson, 2016). Vidare visar tidigare forskning att universitetslärare menar att bristen 

på resurser kan medföra att studenterna inte erhåller det stöd de har rätt till. Resursbrister kan 

avse särskild utrustning men också lärartid. Stora studentgrupper kan också vara en utmaning 

(Anderson et al. 2018). Även Eriksson-Gustavsson och Holme (2009) intervjuade lärare om 

sina upplevelser av att undervisa studenter med funktionsnedsättningar. Resultatet visar att 

lärare har begränsade kunskaper om hur de kan anpassa sin undervisning. Dessutom upplever 
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lärare att det kan bli ett etiskt dilemma att skapa jämlika möjligheter i undervisningen. 

Lärarnas uppfattning om ett professionellt förhållningssätt betyder att behandla alla studenter 

lika och ställa samma krav på alla studenter vilket ställs mot kravet i styrdokument att anpassa 

undervisningen efter studenters specifika behov (Eriksson-Gustavsson & Holme, 2009). Även 

Schenker (2007) uttrycker att det pedagogiskt anpassade stödsystemet som finns inom högre 

utbildning behöver utvecklas då det många gånger i dagsläget inte bidrar till ökad 

tillgänglighet. Schenkers (2007) studie avser digitala verktygs inverkan på tillgänglighet och 

studien visar att digitala verktyg inte per automatik bidrar till ökad tillgänglighet. Schenker 

(2007) menar att stödinsatserna kan vara kortsiktiga om fokus enbart ligger på svårigheter 

som studenten möter i studiesituationen, men att det för en långsiktig lösning krävs att utrusta 

studenten med kompetens och verktyg som ger stöd både i studiesituationen och i det 

livslånga lärandet. Slutligen påpekar hon att stödinsatserna inte är integrerade i den ordinarie 

kursverksamheten och det generella stödet för alla studenter kan utvecklas (Schenker, 2007).  

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammantaget visar tidigare forskning på olika faktorer som kan komma att bidra till 

tillgänglighet och otillgänglighet för studenter med funktionsnedsättningar. Vad avser 

tillgänglighet är metoder för pedagogiskt stöd en komponent som främjar tillgänglighet i 

högre utbildning för studenter med funktionsnedsättningar. SEd är en metod som finns till för 

att stötta studenter med funktionsnedsättningar för att på så sätt bidra till tillgänglighet i 

lärandet (Järkestig- Berggren et al., 2016; UHR, 2019; Hofstra & Korevaar, 2016). 

 

Tidigare forskning visar även att studenter med funktionsnedsättningar har blivit nekade stöd 

och att de har upplevt att de behöver hävda sin identitet för att erhålla stöd. Att nekas stöd kan 

betraktas som en del i en otillgänglig miljö för individer med funktionsnedsättning som kan 

försvåra eller rentav hindra dem från att studera och/eller fullfölja sina studier. Negativa 

attityder och inkompetens avseende funktionsnedsättningar bland högskolelärare är 

förekommande på svenska universitet och högskolor. Detta har gjort att studenter med 

framför allt osynliga funktionsnedsättningar har känt sig ifrågasatta och kränkta av 

högskolelärare. Även begränsade kunskaper hos universitetslärare samt övriga brister i 

stödsystemen utgör ofta grunden för otillgänglighet i såväl undervisning som övrigt lärande 

för studenter med funktionsnedsättningar (Järkestig- Berggren et al., 2016; Riddel et al., 2005; 

Nilsson-Lindström, 2003; Wolff, 2006; Ekman, 2004; Berndt, 2015; Eriksson Gustavsson, 
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2011; Källof et al., 2015; Larsson, 2016; Anderson et al. 2018; Eriksson-Gustavsson & 

Holme, 2009; Schenker, 2007). 

 

Med denna tidigare forskning som utgångspunkt, fokuserar den föreliggande studien på att 

visa djupare narrativ om tillgänglighet och otillgänglighet. Narrativen ämnar analyseras 

utifrån flera dimensioner om vad tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning kan 

betyda samt vad begreppen kan stå för och bidra till för en student med funktionsnedsättning. 

Studien utgår ifrån att låta respondenterna fylla begreppen tillgänglighet och otillgänglighet 

utifrån deras egna upplevelser av dessa i högre utbildning. Tidigare forskning omfattar sällan 

vad begreppen faktiskt betyder för studenter med funktionsnedsättningar. Det är därför vad 

denna studie kan bidra med, fördjupad kunskap om tillgänglighet och otillgänglighet i högre 

utbildning samt vad konsekvenser av dessa kan bli, utifrån studenternas perspektiv. Det 

empiriska materialet kommer vidare att sammanlänkas med de teoretiska perspektiven nedan 

samt analyseras och jämföras med den tidigare presenterade forskningen. 

 

4.0 Teoretisk ansats 
Det teoretiska ramverk som den föreliggande uppsatsen bygger på är crip theory (cripteorin). 

Ytterligare kommer fyra teoretiska begrepp, härstammande från socialpsykologisk teori, att 

utgöra en del i den teoretiska ansatsen. Dessa är identitet och avvikelse samt exklusion och 

inklusion (Payne, 2014). Eftersom studien syftar till att undersöka studenter med 

funktionsnedsättningars upplevelser av tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning 

används således dessa teoretiska perspektiv för att skapa tydligare förutsättningar kring 

förståelsen av det givna ämnet (Svensson 2015). Cripteorin och de teoretiska begreppen 

tillämpas i studien för att förstå hur identitet och avvikelse kan formas samt hur dessa i 

förhållande till tillgänglighet och otillgänglighet kan leda till inklusion eller exklusion för 

studenter med funktionsnedsättningar. Teorin och de teoretiska begreppen kan således både 

komplettera varandra för en mer fördjupad förståelse, likväl som de kan ge alternativa 

tolkningar i den narrativa analysen. 

 

4.1 Crip Theory  
Cripteoretikern Robert McRuer (2006) beskriver att cripteorin är inspirerad av queerteorin 

och syftar till att undersöka och kritisera det normativa. Syftet med cripteorin är att kritisera 

det normativa samt ifrågasätta hur samhället privilegierar idén om en viss kropp. En 
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funktionsfullkomlig kropp beskrivs som norm i samhället och avser en ung, vit och 

heterosexuell kropp som fungerar felfritt fysiskt, mentalt och intellektuellt. En individ som 

blir stämplad av samhället som funktionshindrad bryter därmed mot normen om den 

funktionsfullkomliga kroppen (McRuer, 2006; Löfgren-Mårtensson, 2013; Rydström, 2016). 

Normaten, ett ord som vanligen används i crip, representerar idén om den 

funktionsfullkomliga kroppen. För att säkerställa normaternas överlevnad lär sig samhället att 

tolerera den avvikande till en viss gräns, medan normatens identitet förblir flexibel. 

Flexibiliteten är nödvändig för att bibehålla dikotomi av normat-

avvikande/funktionsfullkomlig-funktionsnedsatt. Den ökande toleransen har till uppgift att 

bevara den normativa positionen intakt, att garantera normatens fortlevnad. Det är en tolerans 

som alltid kräver underordning av de avvikande. McRuer (2006) använder begreppet ”Virtual 

Disability” för att beskriva det vi kallar funktionsnedsättning, engelskans ”impairment”. 

”Virtual Disability” har inget reellt innehåll eftersom funktionsfullkomlighet är en omöjlig 

position att upprätthålla, på sin höjd möjlig att uppnå under korta tillfälliga tidsperioder. 

Individuella skillnader i funktionsförmåga existerar på ett kontinuum. Gränsen för den 

kategoriska definitionen funktionsnedsättning finns endast inom normen. Det är denna 

kategorisering som utgör grunden för skapande av funktionshinder, engelskans ”disability”. 

Den skapade kategorin personer med funktionsnedsättningar är nödvändig för att upprätthålla 

diskrimineringen som skapar funktionshinder. Funktionsnedsättning – funktionshinderskapet 

som två sidor av samma mynt är en av Crip Theory’s grundläggande idéer. Det ena är en  

förutsättning för det andra och kategoriseringen är ett verktyg för skapande och 

upprätthållande av utanförskapet, vilket är en möjlig utgångspunkt för ifrågasättande av 

normaliteten (McRuer, 2006).  

 

Vidare uppmärksammas stigmatisering som ett centralt begrepp inom cripteorin. 

Stigmatisering kan exempelvis komma till uttryck i mötet mellan universitetslärare och en 

student med funktionsnedsättning. I detta möte kan läraren välja att antingen reagera med 

överdriven vänlighet eller att helt ignorera det som är utmärkande för stigmat (Rydström. 

2012). Garland-Thomson (1997) talar om ett specifikt stigma som kallas för stigma 

management som uppstår genom att personer med funktionsnedsättning bryter mot normen 

om funktionsfullkomlighet omringar själva funktionsnedsättningar och dessutom individen 

med funktionsnedsättning av ett starkt stigma. Detta stigma leder till att individen, för att 

uppnå full mänsklig status och undkomma sitt stigma, måste bli expert på att hantera sociala 

relationer. För att bespara normaten känslor av obehag och obekvämhet måste personen göra 
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allt för att dölja funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Då en person med 

funktionsnedsättning använder sig av stigma management neutraliseras dennes stigma, vilket 

gör att de två individerna kan mötas på ett liknande plan. Risken är dock att personen med 

funktionsnedsättning tenderar att skylla problem som otillgänglighet och dåligt bemötande på 

sig själv, i stället för att se att de bakomliggande förtryckande strukturerna i miljön (Garland-

Thomson, 1997). 

 

I denna studie har begreppen funktionsnedsättning och funktionhinder valts att användas, då 

dessa är etablerade begrepp som vanligen associeras med engelskans ”disability”. Däremot 

kan det mer moderna begreppet ”funktionsvariation” anses ligga bättre i linje med cripteorin 

än de valda begreppen. Dock har funktionsvariation ytterligare annan innebörd och avser 

egentligen alla människors olika fysiska, psykiska eller kognitiva förmågor (se Institutet för 

hälsa och välfärd, 2018). Socialstyrelsen nyttjar inte begreppet funktionsvariation i sin 

termbank och inte heller finns allt för många vetenskapliga texter med detta begrepp. För att 

begränsa vilka denna studie avser och för att inte förvirra läsaren eller beblanda flera begrepp 

med olika innebörder, har enbart funktionsnedsättning och funktionshinder använts. 

 

4.2 Identitet och avvikelse 
Goffmans (2014) teori om identitet och avvikelse handlar om att när vi möter en människa, 

och denne befinner sig i vår närvaro, kategoriserar vi honom/henne och tillskriver egenskaper 

vi förväntar oss av denne. Vi utgår från vårt första intryck och skapar förväntningar inför detta 

möte, vi skapar alltså en form av förväntad karaktär redan i vårt första möte med individen. 

Detta kallar Goffman för vår virtuella sociala identitet och skiljer sig från vår faktiska sociala 

identitet. Kampen mellan vår virtuella och faktiska sociala identitet är ett genomgående tema i 

en individs tillvaro, i såväl sociala sammanhang som inomgruppsliga relationer. När en 

individ i sin närvaro med andra människor innehar egenskaper som gör denne olik de andra, 

menar Goffman att individen förvandlas från vanlig människa till utstött människa. 

Stämplingen är ett faktum och innebär ett stigma. Detta stigma föds alltså i diskrepansen 

mellan den virtuella sociala identiteten och den faktiska sociala identiteten. Det uppstår en 

brist på överenskommelse mellan den tillskriva identiteten och den faktiska identiteten. 

Individer som av samhället tilldelas ett visst stigma upplever det svårare än övriga 

medborgare i samhället att leva upp till sin önskade identitet på grund av att individen 

vanligen försöker dölja sina avvikelser. Individer som stigmatiseras försöker anamma den 
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identitet de har tilldelats, något som ofta upplevs som problematiskt av individen själv då 

identitetens egenskaper inte alltid är något individen relaterar till sig själv och sin 

”jagidentitet”. Människor med funktionsnedsättning upplever ofta svårigheter att leva upp de 

samhällsnormer som råder. Även de negativa och nedvärderande attityder som finns mot 

människor med funktionsnedsättning har en påverkan på dessa människor och får dem att 

känna sig som avvikare på grund av det (Goffman, 2014).  

 

4.3 Inklusion och exklusion 
Löfgren-Mårtensson (2013) menar att begreppet inklusion numera allt mer används istället för 

begreppen normalisering, integrering och delaktighet. Inklusion-begreppet ämnar lyfta vikten 

av att personer med funktionsnedsättning känner tillhörighet i samhället. Jöhill (2012) menar 

att inklusion kan ses som motsatsen till exklusion och handlar om en persons tillhörighet i 

förhållande till ett socialt system. I denna uppsats kan det sociala systemet jämställas med att 

tillhöra en del i högre utbildning och att få ta del av sin utbildning på lika villkor. 

 

Exklusionsbegreppet är ofta sammankopplat med Goffmans stigma. Den stigmatiserade 

individen riskerar att bli exkluderad och kan också bidra till sin egen exklusion genom att 

vara fixerad vid sitt stigma och genom rädsla för andras nedvärdering (Goffman 1963/1972). 

Exklusion av stigmatiserade, liksom stigmat i sig, är i Goffmans förståelse ett resultat av 

interaktionen mellan den stigmatiserade och de som stigmatiserar. Men exklusion kan också 

leda till stigmatisering, eftersom de exkluderade ofta kategoriseras som farliga, ovärdiga eller 

som »de andra«, som inte är som vi (Elias & Scotson 1999). Individer med 

funktionsnedsättningar blir många gånger exkluderade från olika samhällsarenor, trots de 

rådande regelverk som ska motverka exklusion och diskriminering av personer med 

funktionsnedsättningar (se SFS Diskrimineringslagen 2008:567; SÖ 2008:26; 

Socialdepartementet S2012:028). Personer med funktionsnedsättning kan vara exkluderade 

från exempelvis arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, fritidsaktiviteter, vården och från 

utbildningsmöjligheter (Fuentes, 2016; Andersson, 2017; Topor, 2017b; Lindqvist, 2017; 

Hallberg & Hallberg, 2016). Att vara exkluderad kan ha en negativ inverkan på en individs 

levnadsvillkor och självbild (Piuva & Brodin, 2013).  

 

För att skapa inklusion och förebygga exklusion påtalar Anderson et al. (2018) att arbetet med 

breddad rekrytering och breddat deltagande är betydelsefullt. Arbetet med breddad 



Individuell masteruppsats på avancerad nivå, 30 hp. HT 19. Sara Zoric 
 

 24 

rekrytering innebär även ett uppdrag att arbeta för en bättre inkluderande pedagogik, vilket i 

sin tur ökar genomströmning och ger en grund för ökad anställningsbarhet. Universitetslärares 

ansvar omfattar alltså inte enbart breddad rekrytering utan även undervisningens alla moment 

och vägen ut mot arbetsmarknaden. Frågor avseende hur lärare på universitetet kan öka 

anställningsbarheten och hur de kan stötta en mångfald av studenter på väg ut mot arbetslivet 

samt hur de kan gå olika studenter till mötes är centrala frågor (Anderson et al., 2018). 

Metoden UDL tar ett helhetsgrepp från studentens väg till högre utbildning och in i yrkeslivet. 

Ledorden om att bygga in en flexibilitet för att tillmötesgå olika behov gäller här. För att 

uppnå breddad rekrytering och breddat deltagande kan exempelvis metoderna för pedagogiskt 

stöd UDL och SEd användas på universiteten för att på så sätt skapa grunden för en 

inkluderande miljö (Brand & Dalton, 2012; Zhong, 2012; Hofstra & Korevaar, 2016; UHR, 

2019).  

 

5.0 Metod 
5.1 Narrativ metod 
Valet av forskningsmetod styrs av intresset att belysa upplevelser och berättelser från 

studenter med funktionsnedsättningar som studerar eller har studerat i högre utbildning. 

Mot bakgrund av detta bedöms kvalitativ forskningsmetod med narrativa inslag som lämplig 

forskningsmetod. Denna metod skapar möjlighet för forskaren att kunna studera ett problem 

eller en angelägenhet mer djupgående (Bryman, 2018).  

 
 
Narrativa studier är ett tvärvetenskapligt och tvärdisciplinärt forskningsfält som främst 

koncentrerar sig på studiet av berättelser. Det finns inte enbart en narrativ teori, utan den 

narrativa forskningen inkluderar flera olika teoretiska perspektiv. Dessa teoretiska perspektiv 

är olika vad gäller synen på vad ett narrativ är och hur det ska studeras (Johansson, 2005; 

Riessman & Quinney, 2005; Riessman, 2008a). Hydén och Hydén (1997) menar att vi genom 

berättandet gör något; vi förklarar, förnekar eller poängterar, och med hjälp av berättelsen ger 

vi form och mening åt vår värld och våra upplevelser. Att studera berättelser blir således en 

metod att studera hur vi gestaltar och upplever vår fysiska och sociala värld, oss själva och 

andra. Berättelsen i mellanmänsklig kommunikation säger sålunda något om både berättaren 

och dennes värld. Det ökade intresset för människors berättelser och berättande kommer ifrån 

en ökad medvetenhet om att vi som forskare inte är verksamma i en värld där alla roller och 
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relationer är självklara. Tvärtom, vi själva och den andra parten konstitueras genom samtalet 

och berättandet. Utifrån detta är det essentiellt att ta den andra partens tal på allvar och visa 

hänsyn genom att inte avfärda det som sägs för att inte vara ”sant” eller något ”subjektivt”. 

Det är dock minst lika viktigt att forskaren inte ställer sig utanför, som om forskaren inte hör 

till eller har någon betydelse för vad som händer mellan forskare och respondent (Hydén & 

Hydén, 1997). 

 

Narrativ kan vara både skriftliga och muntliga och de särskiljer sig från andra former av 

språkliga framställningar, såsom redogörelser, redovisningar och dialoger där frågor och svar 

utväxlas (Hydén, L-C, 1997; Riessman, 2008b). Narrativ används ofta synonymt med 

berättelse (Andrews et al., 2014; Riessman, 2008b), vilket även är fallet i föreliggande 

uppsats. I uppsatsen är det muntliga och personliga narrativ från intervjuer som studeras, det 

vill säga narrativ som avser självupplevda händelser. Narrativen i denna studie handlar främst 

om respondenternas upplevelser av tillgänglighet och otillgänglighet under deras studietid 

samt narrativ avseende respondenternas svårigheter och funktionsnedsättningar och hur dessa 

har påverkat dem, dels under studietiden men även i övriga situationer i livet. Hydén (L-C, 

1997) och Johansson (2005) förklarar att muntliga narrativ inte följer den litterära textens 

konventioner utan återberättar händelser på ett ”obearbetat” sätt. Ett muntligt narrativ 

innefattar justeringar, tveksamheter och icke-verbala uttryck som inte finns i skriftliga 

narrativ, men som kan vara av betydelse för att förstå meningen med det som berättas (Hydén 

L-C 1997 & Johansson 2005). Muntliga narrativ berättar inte bara om händelser – det är också 

en händelse. Det muntliga narrativet är här att betrakta som ett framträdande, där berättaren 

iscensätter det som hon berättar om. Detta synsätt tar sin utgångspunkt i ett konstruktivistiskt 

perspektiv på narrativ forskning, där det muntliga narrativet förstås som en social handling 

som skapas i en specifik social kontext (Andrews et al., 2014; Johansson, 2005; Riessman, 

2008a). Riessman (1993) förklarar vidare att narrativ forskning är ett sätt att komma åt 

erfarenheter och upplevelser hos den som berättar, vilket innebär att forskaren inte direkt kan 

”förstå” respondentens berättelse. Forskningsprocessen vid narrativ forskning, anser 

Riessman, består av fem ”nivåer” eller representationer av händelser. Forskaren har inte direkt 

tillgång till den andres erfarenheter av händelser utan får detta genom en förflyttning mellan 

de fem olika nivåerna. Riessman hävdar vidare att det inte finns någon i världen som objektivt 

kan göra anspråk på att det man berättar representerar världen så som den egentligen ser ut 

utan anser att representationer av erfarenheter är som begränsade porträtt genom att det 

oavbrutet finns med ett tolkande moment. Den första nivån, som benämns attending to 
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experience, innebär att respondenten upplever händelser i den verklighet denne vistas i. Redan 

på denna nivå väljer respondenten medvetet eller omedvetet att notera vissa händelser i 

verkligheten. Detta följs av den andra nivån där respondenten berättar om dessa händelser, 

telling the experience för forskaren. Respondenten gör även här ett val, medvetet eller 

omedvetet, gällande vilka händelser som berättas och vilken innebörd dessa har. De två 

följande nivåerna, transcribing the experience och analyzing experience handlar om forskaren 

och dennes tolkning och analys av berättelsen. Berättelser i form av intervju skrivs 

ned/transkriberas och analyseras, kategoriseras och summeras. Även här sker en selektion av 

händelser enligt tidigare sätt. Reading experience, handlar om forskaren eller läsaren av 

slutprodukten (Riessman, 1993).  

 

Då denna studie ämnar bidra med en ökad insikt vad gäller studenter med 

funktionsnedsättningars upplevelser av tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning 

bedöms narrativa intervjuer som lämplig forskningsstrategi. Detta för att jag som forskare 

med hjälp av studenters narrativ kan få en bredare förståelse och bild av deras upplevelser och 

erfarenheter av tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning. Narrativa studier 

tillämpas i denna studie som insamlingsmetod för att få djupgående och beskrivande 

berättelser av studenternas upplevelser. Med hjälp av deras berättelser skapas och stärks 

innebörden och betydelsen av upplevelserna. Studenternas berättelser är frekvent 

sammankopplade med deras identiteter på diverse sätt, vilket är varför jag har valt att 

fokusera på poängen i respondenternas narrativ. Narrativ analysmetod kan utgå från ett mer 

uppspaltat förhållningssätt där narrativen bryts ned och forskaren undersöker tid och rum, 

vilka personer som närvarar i narrativen med mera (för fördjupad information se Labov 1972; 

Labov & Waletzky; 1967). Jag har dock aktivt valt att frångå detta sätt att analysera då sådan 

information är mindre relevant i denna studie. Därmed har mitt syfte varit att utgå från ett 

narrativt förhållningssätt; där min analys har gått ut på att främst fokusera på vad 

respondenterna faktiskt berättar och vad deras berättelser kan stå för. Genom att analysera 

mitt empiriska material på detta sätt har jag kunnat uppnå syftet med föreliggande uppsats och 

därmed fått en mer fördjupad bild av respondenternas upplevelser av tillgänglighet och 

otillgänglighet i högre utbildning. Jag har även genom identifieringen av poängen i 

respondenternas narrativ kunnat utskilja diverse begrepp och teman, vilka presenteras mer 

ingående i resultat- och analysdelen i denna uppsats. I vissa av de presenterade narrativen i 

resultat- och analysavsnittet har jag valt att dels använda en stjärna, symbolen * (exempelvis 

*läraren*) och dels tre punkter på följande sätt ”…”. Stjärnsymbolen står för en 
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avidentifiering av exempelvis en lärares namn, lärosätets namn eller dylikt. De tre punkterna, 

som på en del ställen förekommer i presentationen av narrativen, avser en kortare paus i 

intervjupersonernas berättelser. 

 

För att sammanväva studiens empiriska material till de teoretiska forskningsramarna utgår 

denna studie från en abduktiv ansats. Denna arbetsmetod inrymmer drag från både den 

induktiva och deduktiva ansatsen och sker således i skärningspunkten mellan teori och empiri. 

Utifrån denna metod försöker forskaren grunda sig en teoretisk förståelse för de respondenter 

och sammanhang som är föremål för studien, baserat på de faktorer som har en inverkan på 

respondenternas världsbild. Detta arbetssätt mynnar ut i att forskaren kommer fram till 

samhällsvetenskapliga redogörelser på grundval av respondenternas sociala verklighet 

(Bryman, 2018). Till synes är abduktion och induktion metoder som är lika varandra då båda 

ansatserna utgår från empiriska fakta, dock särskiljer sig abduktion i avseendet att man inte 

avböjer teoretisk förförståelse, varvid en omväxling mellan empiri och teori sker som således 

tolkas i skenet av varandra (Bryman, 2018). Studiens ansats bedöms vara lämplig eftersom 

den möjliggör nyttjandet av teori och tidigare forskning, där förståelsen för tillgänglighet och 

otillgänglighet i högre utbildning successivt fick växa fram. Ett exempel är att Cripteorin 

lades till som teoretisk utgångspunkt i föreliggande studie för att teorierna bättre skulle passa 

in på det empiriska materialet. Förfinandet och korrigeringen av de teoretiska 

utgångspunkterna gjorde att jag kunde arbeta mer förutsättningslöst än vad jag hade kunnat 

göra om teorierna hade varit förutbestämda (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

5.2 Urval  
5.2.1 Urval av respondenter  
I denna studie bestäms urvalet av respondenter genom den målinriktade urvalstekniken. Den 

målinriktade urvalstekniken syftar till att på ett strategiskt sätt inkludera intervjupersoner vars 

kunskaper är av betydelse för studiens syfte och frågeställningar (Esaiasson & Oscarsson, 

2012). Eftersom det målinriktade urvalet är ett icke-sannolikhetsurval innebär det således att 

det inte går att uttala sig om huruvida resultatet av det insamlade är statistiskt representativt 

för hela populationen (Bryman, 2011, 2015; Eneroth, 1984; Halvorsen, 1992). 

 

Urvalet väljs utifrån nedanstående inkluderingskriterier;  

1. Studerande eller har varit student vid ett universitet i Sverige 

2. Har någon form av funktionsnedsättning 
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Majoriteten av respondenterna fick jag kontakt med genom personliga kontakter. För att få tag 

i de övriga respondenterna gav min handledare råd att kontakta Funktionsrättskansliet i en 

stad. Kontaktpersonen jag fick på Funktionsrättskansliet förmedlade information om min 

studie och tillfrågade en av deras deltagare om hen ville ställa upp som intervjuperson i denna 

studie. Respondenterna har själva fått välja plats för intervju, vilket har gjort att platserna har 

skilt sig åt beroende på respondentens önskemål. Respondenterna har olika kön och är i 

åldrarna mellan 22–54 år gamla. Uppsatsens storlek och den tidsram som finns att förhålla sig 

till ligger till grund för valet av antal intervjuer som har genomförts, vilket är tio stycken.  

 

5.2.2 Presentation av intervjupersoner 
I urvalet av respondenter i denna studie ingår studenter eller före detta studenter som har 

studerat på universitetsnivå som har någon form av funktionsnedsättning. Intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter inom detta forskningsområde bedöms vara av intresse för 

besvarandet av frågeställningarna. Alla respondenter har tilldelats fiktiva namn samt har inte 

deras funktionsnedsättning beskrivits mer ingående än fysisk- eller psykisk 

funktionsnedsättning för att skydda deras anonymitet och identitet. Ingen av 

intervjupersonerna hade både fysisk- och psykisk funktionsnedsättning. I de fall där 

respondenten själv har valt att berätta i sitt narrativ vilken funktionsnedsättning hen har och 

om denna har relevans för att förstå narrativet, har detta tagits med på ett fåtal ställen i 

empirin. 

 

Namn Fysisk/psykisk 

funktionsnedsättning 

Läsår/examinerad Stöd från 

universitet 

”Nadja” Psykisk 

funktionsnedsättning  

Design Nej 

”Alexandra” Psykisk 

funktionsnedsättning 

Examinerad förskollärare Nej  

”Sofie” Psykisk 

funktionsnedsättning 

Examinerad 

specialistsjuksköterska 

Nej 

”Märta” Psykisk 

funktionsnedsättning 

Examinerad socionom Ja 
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”Emilia” Fysisk 

funktionsnedsättning 

Examinerad socionom Ja 

”Magdalena” Fysisk 

funktionsnedsättning 

Student på 

socionomprogrammet 

Ja 

”Dante” Psykisk 

funktionsnedsättning 

Grundskollärare Nej 

”Johanna” Fysisk 

funktionsnedsättning 

Internationella 

samhällsstudier 

Ja 

”Ludwig” Psykisk 

funktionsnedsättning 

Samhällsinriktad 

utbildning 

Ja 

”Filip” Psykisk 

funktionsnedsättning  

Programmering Nej 

 

 

5.3 Datainsamling 
Innan påbörjade intervjuer förbereddes ett informationsbrev/förfrågan om deltagande i 

föreliggande studie som skickades till respondenterna. Informationsbrevet/förfrågan 

innehåller information om mig och min studie, syftet med studien samt tre 

forskningsfrågor. Även deras rättigheter som respondenter står beskrivna. Vidare 

utformades en samtyckesblankett innehållande kort information och rader för underskrifter 

(se bilaga 2).  

 

Tio narrativa intervjuer med studenter med funktionsnedsättning utgör det empiriska 

materialet i denna studie. För att förberedas inför intervjuerna har kunskapsöversikter och 

relevant litteratur granskats i syfte att bli bekant med kunskapsläget kring det aktuella ämnet. 

Detta gav förutsättning för mer detaljerade och utförliga intervjuer som genererade 

innehållsrika meningsbeskrivningar och får således anses stärka tillförlitligheten och kvalitén 

i intervjuerna. Narrativ forskning definieras av Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber (1998, s. 

2) som ”… any study that uses or analyse narrative materials.” Vidare framför Lieblich et al. 

(1998, ss. 7-9) att personliga berättelser, sett till såväl i innehåll som form, representerar 

människors identitet:  
According to this approach, stories imitate life and present an inner reality to the 
outside world; at the same time, however, they shape and construct the narrator´s 
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personality and reality. The story is one´s identity, a story created, told, revised, and 
retold throughout life. We know or discover ourselves, and reveal ourselves to others, 
by the stories we tell. (Lieblich et al., 1998, s. 9). 

 

Genom studier och tolkning av personliga levnadsberättelser och upplevelser kan forskare 

inte bara närma sig respondentens identitet, utan även deras kulturer och sociala världar 

(Lieblich et al., 1998). I denna studie har respondenternas upplevelser avseende tillgänglighet 

och otillgänglighet i högre utbildning kommits åt genom narrativa intervjuer. Eftersom 

narrativa intervjuer fokuserar på en människas personliga berättelse om något, i detta fall om 

deras personliga upplevelser, har datainsamlingen skett genom denna metod. Upplevelserna 

som respondenterna berättade om under intervjuerna presenteras som olika, kortare 

berättelser. Dessa berättelser avser i första hand situationer där respondenterna stött på 

tillgänglighet och otillgänglighet under sin studietid. Berättelserna handlar också om deras 

funktionsnedsättning och hur denna påverkat dem både i studierna men också i övriga livet. I 

intervjuerna har flera narrativa element identifierats vilka utgör de bärande beståndsdelarna i 

berättelserna. Dessa element presenteras i resultat- och analysprocessen som särskilda teman 

och är benämnda; identitet, exklusion, osynliggörande av studenters rättigheter och behov 

samt inklusion. 

 

Användning av en intervjuguide (se bilaga 1) gav goda förutsättningar att inhämta kunskap 

om de enskildas upplevelser och erfarenheter av tillgänglighet och otillgänglighet i högre 

utbildning. Eftersom grundfrågorna i intervjuguiden bearbetades och formulerades noggrant i 

förväg har det minimerat risken för att styra intervjupersonerna i någondera riktningen. 

Övervägande delen av frågorna som ställdes var öppna frågor i stil med ”Kan du beskriva en 

situation…?” och frågor som börjar med ”Hur upplever du…?”. Även ledande frågor har 

undvikits under intervjuerna för att stärka validiteten och reliabiliteten i insamlingen av data. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att skapa en god kontakt med de 

människor man ska intervjua för att skapa trygghet hos intervjupersonerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Utifrån detta valde jag att prata mer fritt och inte enbart använda mig av 

intervjuguiden, för att visa på intresse, respekt och förståelse. Intervjuerna spelades in efter 

respondenternas samtycke och har därefter transkriberats, dels för att respondenternas utsagor 

ska bli korrekt återgivna och dels för att underlätta analysarbetet. Bryman (2011) hävdar att 

ljudinspelning är betydande för att kunna lyssna uppmärksamt på intervjupersonernas utsagor. 

Ljudinspelning är ett viktigt verktyg för intervjuaren, så att denne inte ska tappa bort sig eller 

gå miste om värdefulla resonemang på grund av sin vilja att föra anteckningar (Bryman, 
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2011). Jag valde därför att inte föra några anteckningar alls under intervjuerna, för att istället 

ha fokus på att lyssna uppmärksamt. Transkribering av intervjupersonernas utsagor gjorde det 

möjligt att kunna spola tillbaka till önskat avsnitt för att verifiera eller göra nya tolkningar. I 

analysarbetet läste jag igenom transkriberingarna och markerade de delar som jag fann 

särskilt intressanta och/eller som var återkommande i flera intervjuer. Dessa kallar jag för ”de 

bärande beståndsdelarna”. Intervjuerna och transkriberingen av dem har genererat ingående 

kunskap om forskningsområdet och gett upphov till nya tankegångar, perspektiv och 

tolkningar av det empiriska materialet. Användning av ljudinspelare gav även förutsättning att 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjuerna såsom ordval, tonfall, kroppsspråk och 

dylikt. I de fall då kroppsspråk var av betydelse för att förstå narrativet ytterligare, skrevs 

detta ned i direkt anslutning till intervjun. Sådan information finns i slutet av respektive 

transkribering. I de fall där tonfall och kroppsspråk nämns i analysen, är jag medveten om att 

jag nyttjar data som bygger på andra former av tolkningar från min sida som forskare, än de 

jag använder för de transkriberade texterna. Orsaken till att detta valts att tas med är för att 

tonfall eller kroppsspråk kan ge narrativet tyngd och bredare förståelse för narrativet och vad 

det kan stå för. 

 

5.4 Analysprocessen 
I ett försök att urskilja sambandet mellan studiens syfte och det erhållna datamaterialet, har 

jag utgått ifrån narrativ forskningstradition för att sedan göra tematiska analyser och avsluta 

med dialogisk analysmetod. Jag har därmed valt att utgå från två dimensioner i min analys, 

där den tematiska metoden mer handlade om min tolkning av innebörden av respondenternas 

utsagor medan den dialogiska metoden fokuserade på samspelet mellan mig som forskare och 

respondenten. Dessa metoder har genomförts av studiens datamaterial mot bakgrund av teori 

och tidigare forskning. Initialt transkriberades de inspelade intervjuerna till textformat för att 

på så sätt få en mer djupgående insikt i respondenternas ordalydelser och svar. Därefter har 

nedanstående steg i analysprocessen genomförts för att möjliggöra en bred och djupgående 

analys av det empiriska materialet. Jag vill även förtydliga att det i analyserna inte kommer att 

kommenteras hur långt universitetens ansvar sträcker sig vad gäller frågan om fungerande 

studiemiljö eller vad som är faktiskt möjligt för universiteten att anpassa eller genomföra. 

Därmed har kommentarer kring detta undvikits och vidare analyser gällande de olika 

rambetingelser som fanns inom de universitet som har framkommit under intervjuerna har 

inte gjorts. 
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5.4.1 Att koda och skapa teman 
Tematisk analys är en analysmetod som ofta används inom samhällsvetenskaplig forskning 

vid analys av datamaterial. Denna metod syftar till att identifiera, analysera och presentera 

olika centrala teman som blir uppenbarade ur datamaterialet med målet att utforska om det 

finns några mönster i datamaterialet (Bryman, 2012). Bearbetningen av studiens datamaterial 

har gjorts i enlighet med Braun och Clarkes (2006) riktlinjer för tematisk analys och 

innehåller följande steg: 1) Bekanta dig med datamaterialet 2) Generera initiala koder 3) 

Sökande efter tema 4) Kritiskt granska temana och underordnade koder 5) Definiera och 

namnge temana 6) Sammanställ analys. Vid kodningen av intervjutexterna identifierades de 

bärande beståndsdelarna som namngavs och mynnade ut i diverse koder. Koderna relaterade 

till hur respondenterna resonerade gällande tillgänglighet och otillgänglighet i högre 

utbildning. Mot bakgrund av de utplockade koderna började sökandet efter olika teman. Efter 

att ha kategoriserat de olika koderna sorterades de under följande teman: identitet (med tre 

underteman), exklusion (med tre underteman), osynliggörande av studenters rättigheter och 

behov samt inklusion. Temana är bestämda utifrån sådant som framkom i intervjuerna. Mot 

bakgrund av tidigare steg samt ytterligare granskning bedömdes de identifierade temana som 

adekvata och representativa för det erhållna datamaterialet på ett lämpligt sätt. Temana 

möjliggjorde narrativ analys av datamaterialet där fokus låg på att analysera poängen i 

respondenternas narrativ och att identifiera dimensioner av tillgänglighet och otillgänglighet i 

högre utbildning. Poängen i narrativen analyserades med hjälp av tidigare forskning och 

studiens teoretiska ramverk, det vill säga hur identitet och avvikelse kan formas samt hur 

dessa i förhållande till tillgänglighet och otillgänglighet kan skapa exklusion eller inklusion 

för studenter med funktionsnedsättningar.  

 

5.4.2 Forskarens roll som medskapare i narrativen  
För att analysera hur respondenten förklarar sin identitet genom att positionera sig i 

förhållande till mig som forskare, de individer som finns med i narrativet och den sociala, 

historiska och kulturella kontext som hen befinner sig i (Riessman, 2008a; Riessman, 2008b) 

har jag använt mig av dialogisk analysmetod. Respondenterna visade under intervjuerna inte 

upp ett homogent ”jag” i sina narrativ, istället skiftade de mellan olika ”del-jag” och skildrade 

därmed de ”jag” som bäst stämde överens med hur de ville bli uppfattade i den specifika 

situationen. Genom att synliggöra och analysera respondenternas positioneringar i narrativen 

är det möjligt att nå kunskap om hur de konstruerar sin identitet som studenter med 
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funktionsnedsättningar mot bakgrund av ett framträdande (jfr Riessman, 2008a). I min analys 

möjliggjorde även den dialogiska analysmetoden en analys av hur studenter med 

funktionsnedsättningar kan skapa och bli tilldelade olika identiteter i förhållande till såväl 

funktionsförmåga som attityder och sociala föreställningar samt hur de förhåller sig till dessa. 

Vidare kunde detta analyseras med hjälp av tidigare forskning inom ämnet, vald teori och 

valda teoretiska begrepp. Detta skapade förutsättning för en djupare narrativ analys av 

respondenternas identiteter, utsagor och upplevelser. Den narrativa ingången i analysen 

bidrog med uppmärksammandet av respondenternas förklaringar av sina identiteter och hur de 

positionerade sig i relation till mig som forskare, individer som finns med i deras narrativ och 

den sociala, historiska och kulturella kontext som de befann sig i. Eftersom dessa 

komponenter bidrar till deras utsagor och erfarenheter ansågs det vara av betydelse att ha med 

aspekter av detta i analyserna av det empiriska materialet (se avsnitt 5.7).  

 

Eftersom jag som forskare är en del i skapandet av deras narrativ bör även denna förklaras 

och synliggöras. I intervjusituationen blev min del i narrativen främst sådan att jag ställde 

följdfrågor eller bekräftande frågor och svar för att säkerställa att jag uppfattat respondenten 

rätt. Jag som forskare bekräftade det respondenterna sade under intervjuerna genom att säga 

”jag förstår” eller dylikt. En del respondenter berättade mer privata och känsliga detaljer om 

sig själva och specifika situationer som uppenbart var påfrestande för dem att prata om. I 

sådana situationer valde jag som forskare att känna in situationen och antingen bekräfta med 

”jag förstår” eller så upprepade jag deras utsaga. Ibland hade vissa respondenter svårt att sätta 

ord på känslor eller hur de har blivit bemötta av lärare på universiteten, varpå jag vissa gånger 

ställde frågan ”Menar du att du kände *såhär* i den situationen?”. Orsaken till att jag valde 

detta förhållningssätt, där jag många gånger upprepade respondenternas utsagor eller 

bekräftade dem genom svar och frågor som kan visa på förståelse och ödmjukhet, var för att 

jag ville säkerställa att jag uppfattat dem rätt. I de fall där negativa erfarenheter eller oönskade 

identiteter presenterades blev detta särskilt tydligt. Vid några tillfällen tog respondenterna 

själva upp sådant som de ansåg var jobbigt att tala om en gång till under intervjun, vilket jag 

tänker kan bero på mitt försiktiga och förstående förhållningssätt gentemot dem.  

 

Dessa två analysmetoder bedömdes vara användbara för att möjliggöra en bred och 

djupgående analys av det empiriska materialet. Intentionen var att genom dessa 

analysmetoder dels kunna få fram poängen i narrativen samt dra slutsatser inom de olika 

temana så som exempelvis likheter och skillnader mellan intervjupersonernas svar och dels 
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möjliggöra analyser av hur respondenterna förklarade sin identitet i förhållande till mig som 

forskare, de individer som finns med i narrativet och den sociala, historiska och kulturella 

kontext som hen befinner sig i.  

 
5.5 Etiska överväganden  
I ett försök att uppnå god etisk kvalité har den föreliggande studien efterlevt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska huvudkrav för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. Dessa krav har bejakats genomgående i 

denna studie för att tillgodose det grundläggande individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

2011). Initialt informerades studiens tilltänkta respondenter genom den information som 

följde vid förfrågan om deltagande i studien. De tilltänkta respondenterna erhöll information 

om studiens syfte, tillvägagångsätt samt kort information om de forskningsetiska kraven som 

studien beaktade. Här framkommer även respondenternas rätt att avbryta intervjun eller att 

inte vilja svara på någon fråga, rätten att få information om de uppgifter som blir registrerade 

samt rätten att läsa utskriften av intervjun. Vid intervjutillfället informerades respondenterna 

muntligen om till vilket ändamål som studiens uppgifter skulle användas. De informerades 

även om att deras namn inte kommer att användas i studien samt att ingen geografisk plats 

kommer att nämnas i uppsatsen. Detta för att säkerställa respondenternas anonymitet och 

identitet. Alla respondenter medgav även samtycke till att intervjuerna spelades in och 

informerades i samband med detta att det inspelade materialet endast skulle behandlas av mig 

och sedermera raderas efter att intervjuerna har transkriberats (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Eftersom studenter med funktionsnedsättningar är respondenter och fokus ligger på deras 

upplevelser har jag övervägt hur jag väljer att producera min text för att inte bidra till 

stigmatisering eller kränkning. Då det kan framkomma resultat som kan anses vara 

stigmatiserande gentemot människor med funktionsnedsättning är det för mig som forskare 

viktigt att framställa min text så att den inte understöds av det eventuella stigmatiserande 

resonemanget. Jag har reflekterat över ordval som används i studien, där jag av dessa 

anledningar valt att inte använda ordet “funktionsnedsatta” utan istället skriva 

“människor/studenter med funktionsnedsättning”. Detta för att inte karaktärisera och därmed 

kategorisera människor med olika typer av problematiker. Om detta inte beaktas kan ett 

forskningsetiskt dilemma uppstå och texten kan anses vara kränkande och/eller 

stigmatiserande gentemot en grupp människor. I förlängningen skulle det kunna resultera i att 
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läsaren karaktäriserar sig själv utifrån det som har skrivits, vilket kan påverka individen 

negativt. Intentionen är att ta detta i beaktning så att läsare inte ska fara illa av min studie då 

jag som forskare har ansvar över hur texten framställs. 

 

5.6 Validitet och tillförlitlighet  
Lieblich et al. (1998) menar att delar av det kvantitativt inriktade forskarsamhället fastställda 

kriterier är relativt kontradiktoriska med det narrativa forskningsperspektivet. I det narrativa 

forskningsperspektivet antas ett tolkande utgångsläge vilket innebär att det narrativa 

materialet, det vill säga respondentens berättelse, är verkligheten i sig själv. Materialet kan 

därmed tolkas genom att läsas, förstås och analyseras på diverse sätt. Enligt detta perspektiv 

är en alternativ tolkning av berättelsen inte ett tecken på ett dåligt forskningsresultat, utan det 

manifesterar istället berättelsens rika innebörd och bredden av forskares tolkningsmöjligheter 

(Lieblich et al. 1998). I diskussionen gällande validitet och reliabilitet har jag medvetet valt 

att ta avstånd från den traditionella innebörden av begreppen reliabilitet och validitet då jag, 

liksom Riessman (2002), menar att det inte är möjligt att värdera tillförlitligheten i narrativa 

studier på detta sätt. Inom den narrativa forskningen är det inte möjligt att tala om en 

”historisk sanning”, eftersom händelser kan beskrivas på många olika sätt. Det handlar 

snarare om en ”narrativ sanning”, det vill säga hur händelsen utformas i en specifik berättelse. 

Det medför att reliabilitetsbegreppet, som handlar om att göra tillförlitliga mätningar, inte är 

användbart för att utvärdera narrativa studier och att validitetsbegreppet behöver fyllas med 

ett annat innehåll (Johansson, 2005; Larsson & Goldberg, 2008; Trost, 2005; Riessman 

2008a). 

 

I denna uppsats har jag strävat efter att uppnå tillförlitlighet genom att tillämpa Riessmans 

(2002) fyra validitetskriterier. Dessa kriterier innefattar följande; pröva huruvida den narrativa 

analysen är övertygande och sannolik, om den stämmer överens med andra respondenters 

utsagor och tolkningar, om det föreligger ett sammanhang så att de olika delarna i analysen är 

sammanhängande och skapar en komplett och meningsfull enhet samt om studien kan utgöra 

en grund för andra forskningsstudier (Riessman, 2002; Johansson, 2005; Larsson, Sjöblom & 

Lilja, 2008). För att möjliggöra huruvida min analys av respondenternas narrativ är 

övertygande och sannolika har jag valt att redogöra omfattande berättelsecitat i resultatdelen.  

I berättelsecitaten har jag även inkluderat en del av mina egna frågor och kommentarer för att 

delge hur jag är delaktig i skapandet av narrativen. Jag har även i största möjliga mån valt att 
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presentera flera tänkbara tolkningar av narrativen för att göra det möjligt för läsaren att 

bedöma giltigheten i min analys (jfr Hydén, L-C. 2008; Johansson, 2005; Larsson, Sjöblom & 

Lilja, 2008). Ytterligare en åtgärd jag tagit vid för att synliggöra huruvida mina tolkningar och 

mina respondenters tolkningar av narrativen stämmer överens med varandra är att jag har 

uppmuntrat respondenterna att reflektera kring betydelsen i de narrativa utsagorna i samband 

med att dessa har berättats. Jag har även frågat respondenterna ”Tolkar jag dig rätt…?” för att 

minska risken för missförstånd och missuppfattningar. I slutet av intervjuerna har jag valt att 

fråga respondenterna om det finns något de vill tillägga som missats under intervjun eller om 

något som sagts behövs förklaras tydligare eller ytterligare. Respondenterna har även blivit 

erbjudna att läsa det transkriberade materialet för att göra eventuella ändringar och 

förtydliganden. Detta har dels varit ett sätt att minska maktförhållandet mellan mig och 

respondenterna och dels ett sätt att utvidga och stärka analysen, så att narrativen inte enbart 

underkastas min förståelse och mina tolkningar (jfr Arvay, 2002; 2003). Dock är det omöjligt 

att helt komma ifrån den hierarkiska ställningen mellan forskare och respondent eftersom 

forskaren är den som väljer både forskningsämne och forskningsfrågor samt bestämmer vilka 

delar av det empiriska materialet som ska medräknas i studien och tolkar detta (jfr Finlay, 

2003). I analysen är det främst mina tolkningar som har getts störst utrymme, dels för att 

respondenterna inte har gjort lika ingående tolkningar av intervjumaterialet som jag har gjort 

men också för att respondenternas tolkningsarbete inte har omfattat alla delar av 

intervjumaterialet. En exemplifiering på detta är att vissa respondenter ibland har gjort 

generella tolkningar av sina erfarenheter, men de har inte tolkat de specifika delar i narrativen 

som jag har valt att presentera i uppsatsen. För att få ett sammanhang i analysen har jag 

eftersträvat att redogöra mina tolkningar på ett sätt som bidrar till en meningsfull bild av 

narrativen, samtidigt som jag har relaterat respondenternas narrativ till såväl tidigare 

forskning som den för studien aktuella teoretiska ansats (jfr Johansson, 2005; Larsson, 

Sjöblom & Lilja, 2008). Slutligen har jag försökt göra det möjligt för läsaren att bedöma 

tillförlitligheten i min analys genom att i största möjliga mån motivera och diskutera de 

tillvägagångssätt, val och tolkningar som jag har gjort under analysprocessen (se mer i 

metoddiskussionen nedan (jfr Johansson, 2005; Riessman, 2002; Trost, 2005; Widerberg, 

2002).  
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5.7 Metoddiskussion 
Här presenteras dels hur den valda metoden har fungerat samt ett exempel på min del i 

skapandet av respondenternas narrativ och identiteter.  

 

Narrativ metod har tillfört intressanta perspektiv på empirin, samtidigt som vissa delar av 

metoden har varit svåra att applicera i analysen av resultatet. Exempelvis var Labovs 

analysmodell (1972; Labov & Waletzky; 1967) svår att tillämpa på den empiri som framkom i 

denna studie, då den analysmodellen fokuserade mycket på strukturen i narrativen. Det som 

för den föreliggande studien var intressant att undersöka var poängen i respondenternas 

narrativ samt hur dessa kunde frambringa orsaker och känslor av att tillhöra eller inte tillhöra 

ett sammanhang, det vill säga huruvida studierna och lärandet främjade tillgänglighet eller 

otillgänglighet för respondenterna. Genom att istället analysera poängen i narrativen framkom 

även bakomliggande begrepp som mynnade ut till att bli teoretiska perspektiv och begrepp i 

denna studie, så som cripteorin, identitet samt exklusion och inklusion. Om Labovs 

analysmodell hade tillämpats, bedömer jag att analyserna av narrativen inte hade blivit lika 

djupgående, vilket är orsaken till att Labovs analysmodell inte tillämpades, utan istället delar 

av Riessmans modeller (1993; 2008a, 2008b). Framför allt har Riessmans dialogiska 

analysmodell (Riessman, 2008a; 2008b) varit till nytta för att analysera hur respondenterna 

förklarar sina identiteter genom att positionera sig i förhållande till mig som forskare, de 

individer som finns med i narrativet och den sociala, historiska och kulturella kontext som 

hen befinner sig i. Likt det Riessman framhäver, visade sällan respondenterna under 

intervjuerna upp ett homogent ”jag” i sina narrativ, utan istället skiftade de mellan olika ”del-

jag” och skildrade därmed de ”jag” som bäst stämde överens med hur de ville bli uppfattade i 

den specifika situationen (se sida 59). I flera fall var jag som forskare medskapande genom att 

ställa följdfrågor eller bekräftande frågor som var till för att antingen få en djupare bild av den 

situation de beskrev under intervjun eller för att säkerställa att jag uppfattat dem rätt. För att 

synliggöra min del i skapandet av identitet och narrativ, presenteras nedan ett exempel på hur 

jag som forskare har varit medskapare i Dantes identitet och narrativ;  

 

I det narrativ där Dante beskriver att och varför han inte upplevde sin identitet som student (se 

s. 40) var min del i skapandet av Dantes narrativ att jag intog en mer ”ifrågasättande” roll för 

att få en mer fördjupad bild av varför Dante tog avstånd från andra studenter och sociala 

sammanhang. Bland annat valde jag att öppna upp samtalsämnet om varför Dante kände att 

han aldrig kom in i studentkåren genom att fråga honom om han ville berätta mer om det. Min 
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del som forskare i skapandet av Dantes identitet var att jag i viss mån efterfrågade hur han 

själv identifierade sig i sammanhanget. Dante valde att berätta att han avstod från 

studentgemenskapen då han varken kände att han passade in, att han ville delta samt att hans 

mående och svårigheter för sociala sammanhang hindrade honom. Dante valde därmed att 

presentera den del av hans identitet, det ”del-jaget”, som för honom, sammanhanget och 

ämnet var mest relevant. Dante presenterade det ”del-jaget” som han ville att jag skulle 

uppfatta under intervjusituationen (jfr Riessman, 2008a). Jag som forskare och intervjuare är 

en essentiell del i tolkandet av det insamlade empiriska materialet. Mina tolkningar och val av 

narrativ utgör en stor och viktig del i det presenterade resultatet. Jag är medveten om att mina 

tolkningar av det empiriska materialet enbart är några utav många potentiella tolkningar. Om 

jag exempelvis hade tillämpat andra teoretiska perspektiv, hade tolkningarna av det empiriska 

materialet och studiens slutresultat och slutsats troligen blivit annorlunda. 

 

I övrigt var narrativ metod en givande metod att arbeta utifrån och den var för studien lämplig 

att använda för att kunna ta del av respondenternas berättelser och upplevelser av 

tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning. Metoden möjliggjorde insamlandet av 

datamaterial genom att intervjupersonerna gavs möjlighet att berätta sina upplevelser mer 

ingående och detaljerat. Den narrativa ingången skapade förutsättning att uppvisa större 

citat/berättelser i presentationen än vad exempelvis semi-strukturerade intervjuer hade gjort. 

Den narrativa analysen i denna studie innefattade ett angreppssätt som möjliggjorde 

tolkningar och dolda meningar i intervjupersonernas narrativ. Eftersom narrativen bröts ned 

och kodades i analysprocessen underlättades tolkningsarbetet som sedan relaterades till teori, 

teoretiska begrepp och tidigare forskning inom området. Bland annat kunde tolkningar vad 

gäller formandet av identitet och exklusion i olika former upptäckas genom den narrativa 

analysprocessen. Narrativ metod bidrog i sin helhet med tyngd och djup i respondenternas 

intervjusvar samt möjliggjorde djupare tolkningar av datamaterialet, vilket jag bedömde var 

av vikt för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i denna studie. 

 

6.0 Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån den insamlade empirin och analys. Det 

övergripande temat är aspekter av tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning. Utifrån 

detta har flera ”underteman”, eller centrala begrepp, identifierats. Dessa är; Identitet, 

Exklusion, Osynliggörande av studenters rättigheter och behov samt Inklusion. Temat 
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Identitet är nedbrutet i tre olika typer av identitet; identitet som student, identitet som 

besvärlig student och identitet som funktionshindrad student. Även Exklusion presenteras med 

tre underteman; exklusionmekanism i form av passivitet, exklusionsmekanism i form av 

utestängning från moment i utbildningen och exklusionsmekanism i form av fysiska barriärer. 

Det övergripande resultatet visar på att högre studier i Sverige på olika sätt kan skapa 

exklusion och därmed vara otillgängliga för studenter med funktionsnedsättningar samt vilka 

konsekvenser otillgängligheten kan bidra med. Resultatet åskådliggör även att 

tillgänglighetsbegreppet går att fylla ut betydligt och kan anses vara ett djupare begrepp än 

vad som vanligtvis avses med tillgänglighet. Till respondenternas narrativ har mina analyser i 

relation till såväl teori och teoretiska begrepp som tidigare forskning bifogats. Den narrativa 

analysen, där fokus har varit på poängen i narrativen, skapade förutsättning att identifiera 

dolda innebörder kopplade till bland annat formationen av identitet och exklusion. I slutet av 

detta avsnitt återfinns en slutlig analys där en sammanlänkning mellan temana, hur de 

förhåller sig till varandra och hur empirin kan förstås utifrån tillgänglighet och otillgänglighet 

presenteras. 

 

6.1 Identitet 
I respondenternas narrativ har tre former av identitet identifierats; identitet som student, 

identitet som besvärlig student och identitet som funktionshindrad student. I narrativen 

framkommer respondenternas syn på sin egen identitet och hur några av dem har tvingats 

behöva förändra sin identitet eller anpassa sin identitet utefter olika situationer.  

 

6.1.1 Identitet som student 
Alla respondenter i denna studie har eller har haft en identitet som student. För många 

studenter behöver denna form av identitet inte medföra några besvär, medan det för andra 

studenter medför besvär. Det blir för många en nytillkommen identitet som man vanligen inte 

har känts vid tidigare. En del har lättare att anpassa sig in i sin nya identitet medan det för 

andra tar lång tid att anpassa sig och förstå sin identitet och vissa studenter kommer aldrig 

riktigt in i sin nya roll; att vara en student. Nedan presenteras en aspekt av svårigheten att 

forma sin identitet som student. Här presenteras enbart Dantes narrativ, i två delar, då detta 

narrativ tydligt beskriver hur komplext det kan vara att anpassa sig till en ny identitet och 

miljö. 
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Dante hade betydande besvär med att forma sin identitet som student under sin studietid. Han 

beskriver i sitt narrativ sina livslånga bekymmer med att komma in i nya miljöer och nya 

sociala sammanhang. Detta har genom hela hans liv varit en stor barriär. Trots Dantes 

eftertänksamhet och noga utvalda utbildning, upplevde han enorma svårigheter att komma in i 

identiteten som student.  

 

Dante: Alltid när jag ska göra något nytt är det ju… Mycket oro och nervositet och 
skrämmande… Och så vidare. Och så var det ju här också… En ny ort, ett nytt boende. Jag 
hade ju inte bott ensam förut, jag hade ju bott med mina föräldrar. Eh, nya människor där jag 
inte kände någon. Eh, och… En bakgrund av att ha svårt att komma in i sociala sammanhang. 
(…). Det svåra för mig var egentligen allt runt omkring. Eh, det blev en väldigt, väldig jobbig 
tillvaro för mig. (…).  
 
Sara: Ja, ja okej. Jag förstår… Men senare, när du hade studerat ett tag, umgicks du med 
några studiekamrater eller så? 
 
Dante: Inte utanför studierna, nej. Men jag söker mig nog ofta till ensamhet också, för jag 
behöver den… Slippa omgivningens, eh, inflytande. Att slippa parera hela tiden de här 
småsakerna som dyker upp plötsligt och som jag inte riktigt är beredd på som kan vara 
jobbiga för mig att ta hand om. (…). Eh, till exempel var studentkåren inte ett alternativ för 
mig… Där kom jag aldrig riktigt in. 
 

Sara: Vill du berätta mer om det? 
 

Dante: Eh, för mycket alkohol. (…) Jag trivs helt enkelt inte när människor dricker alkohol, 
jag kan inte lita på dem. Det går inte. Så, jag var mest hemma och läste, eller… Var ute och 
gick mycket i stadsparken, eller så gick jag inne i stan och kikade.  
 

I Dantes narrativ framgår det tydligt att han aldrig identifierade sig själv som en ”vanlig” 

student. Han passade inte in i mallen av hur en student är och borde vara. Dante ville inte 

delta i studentmiljön som vanligen innehåller festande och han ville sällan umgås med andra 

studenter utanför studierna. Dante hade aldrig det behovet och tyckte att det var tämligen 

skönt att vara själv samtidigt som han inte kände att den miljön passade honom. Det går att 

tolka in att detta kan ha varit en påfrestande period för Dante då han har svårt att komma in i 

nya miljöer och att ta sig en an en roll som han inte kände sig bekväm med. Även efter en tid 

kunde Dante inte identifiera sig själv som en ”vanlig” student. Han var för det mesta ensam 

och studerade eller promenerade. En tänkbar tolkning är att Dante kan ha bidragit till sin egen 

exklusion genom att ta avstånd från såväl andra studenter som tillställningar som anordnades 

av andra studenter eller universitetet (Goffman, 1963/1972). En annan aspekt av exklusionen 

kan förklaras genom att individer som inte innehar de önskvärda egenskaperna enligt normen, 
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kan anses vara stigmatiserad och avvikande. ”Normala människors” attityder gentemot en 

individ med funktionsnedsättning är vanligen ouppsåtligt diskriminerande. Det är inte helt 

ovanligt förekommande att ”de normala” stänger ute människor med funktionsnedsättning 

från gemenskapen och vardagliga relationer (Goffman, 2014). Trots att Dante förklarade att 

han självmant många gånger tog avstånd från ”studentlivet” och andra studenter för att få sin 

ensamtid, kan han ha blivit exkluderad från omgivningen som han befann sig i. Eftersom 

Dante inte deltog i studentaktiviteter vid sidan av studierna kan han ha ansetts vara en 

”avvikare” och att han därmed inte blev inbjuden till diverse aktiviteter eller fester. Han 

fortsätter med att beskriva ett scenario som var det han kallade för ”triggpunkten” till att han 

avslutade sina studier. 

 

Dante: Det var en oerhört jobbig tillvaro för mig. Jag har ju en bakgrund av att ha svårt för 
sociala sammanhang… Så veckorna när jag var där var för mig väldigt stressfyllda… Eh, 
svårt att sova och så vidare… Jag såg framemot helgerna när jag skulle återvända hem. Det 
var en enda stor kamp att ta sig igenom veckorna ungefär. Så… Så jag avslutade ju mina 
studier efter, ja ungefär, ett års tid då.  
 
Sara: Vad var det som gjorde att du avslutade dina studier? 
 
Dante: Det som var den absoluta triggpunkten var den praktikklass jag hamnade i. […]. 
Första dagen vi sitter där, vid lunch… ringer min handledares telefon… Och då har hennes far 
dött. Så hon säger hejdå och där är jag ensam i den klassen i tre veckor. Och aldrig mer, 
ALDRIG MER! Jag klarade inte den situationen.  
 
Sara: Men fick du ingen ny handledare då?  
 
Dante: Näe, det fick jag inte. […]. Och skolan… vi… visste ju om det. Och redan hade jag 
börjat känna… ja, jag sökte mig ju till en bekant miljö eftersom det är känsligt för mig med 
nya miljöer, men näe, jag kände väl att jag klarade inte av det. Så jag fick lägga ned det. 
 

För Dante var mötet med universitetet påfrestande. Han beskriver under intervjusamtalet att 

han alltid har haft svårt för nya miljöer och sociala sammanhang. Han har i större delen av sitt 

liv varit ensam och sällan umgåtts med varken vänner eller studiekamrater. Dante tror att hans 

val av utbildning till grundskollärare berodde på att han sökte sig till en miljö som för honom 

var känd sedan tidigare. Trots detta upplevde Dante mötet med universitetet som något för 

honom var oerhört svårt. Han upplevde aldrig att han passade in bland andra studenter på så 

sätt att han inte var med på studentkårfester eller övriga aktiviteter med studentkåren. Det 

påtagliga och svårhanterliga mötet med universitet, som för Dante aldrig riktigt varken ”gick 

över” eller blev bättre med tiden, skapade en ständig oro och ångest hos honom. Den 

utlösande faktorn för Dantes avhopp var situationen som uppstod vid hans 
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verksamhetsförlagda utbildning (VFU, även kallat praktikperiod). Det uppstod då en situation 

som Dante inte kunde hantera, vilket han ansåg stärkte hans känsla av att universitetet och 

universitetsmiljön inte var till för honom. Det scenario och de krav som Dante möttes av, att 

agera klasslärare i en grundskoleklass utan en handledare, översteg de krav som ska ställas på 

en student under praktik. Genom detta agerande bidrog universitetet och den aktuella 

praktikverksamheten till att göra utbildningen svårhanterlig och möjligen även otillgänglig för 

Dante. I Dantes situation, framför allt den situation som uppstod under hans praktikperiod, 

kan det tolkas som att det lärosäte som Dante läste vid agerade passivt. Denna passivitet, att 

inte stötta Dante i sin praktik, är det som han beskriver som ”den absoluta triggpunkten” och 

det som stärkte hans egen känsla av att inte passa in på ett universitet. Dante upplevde att 

universitetet och dess personal inte stöttade honom tillräckligt i studierna för att han skulle 

känna att han passade in, vilket kan ha bidragit till den exklusion som Dante upplevde under 

sin studietid. Känslan av att inte passa in kan tolkas som en form av exklusion, som antingen 

har uppstått på grund av bidragande till sin egen exklusion eller på grund av att omgivningen 

betraktar en individ som avvikande (Goffman, 2014). Oavsett vad exklusionen berodde på 

kan universitetslärare inte hållas ansvariga för denna om Dante inte själv har berättat sina 

svårigheter. Det är avgörande huruvida universitetslärare har vetskap eller inte om en students 

funktionsnedsättning och i de fall där studenter inte har påtalat sina svårigheter är det 

sannolikt att universitetslärare har handlat omedvetet. Det behöver därmed inte enbart handla 

om att agera i förhållande till kända förhållanden, utan också att möjliggöra för sådant som 

inte är känt att komma upp till ytan utan att studenten i fråga ska behöva uppleva sig bli 

stämplad på grund av detta. 

 

Ytterligare en aspekt av den exklusion Dante upplevde kan ha att göra med det stigma som 

föds i diskrepansen mellan Dantes virtuella sociala identitet och hans faktiska sociala 

identitet, där Dante kan ha upplevt svårigheter att leva upp till sin önskade identitet på grund 

av att ha försökt att dölja sina avvikelser. Då Dante kände att han inte passade in och hans 

upplevelse av att lärare på universitetet inte stöttade honom, kan det tolkas som att lärarna 

bekräftade hans känsla av att inte passa in. Det kan då också vara så att Dante försökte 

anamma den identitet han tilldelades, vilket ofta upplevs som problematiskt av individen själv 

då identitetens egenskaper inte alltid är något individen relaterar till sig själv och sin 

”jagidentitet”. Detta leder inte sällan till stigmatisering (Goffman, 2014). Vidare i detta stycke 

uppvisas alternativa tolkningar av Dantes narrativ i förhållande till Goffmans teori och 

cripteorin för att skapa en bredare analys. Om man utgår från Goffmans (2014) teori kan 
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exklusionen och stigmat alltså ha uppstått på grund av svårigheter att leva upp till sin önskade 

identitet, men om man däremot utgår från ett cripteoretiskt perspektiv kan stigma 

management ha uppstått i Dantes situation. Stigma management kan ha gjort att Dante 

tvingades dölja sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser för att bespara normaten 

känslor av obehag och obekvämhet. Om Dante inte hade berättat för universitetspersonal om 

sina besvär, kan detta kan vara en tänkbar orsak till det. Då en person använder stigma 

management neutraliseras dennes stigma vilket gör att personen kan interagera med andra 

människor på ett liknande plan (Garland-Thomson, 1997). Både Goffmans (2014) och 

Garland-Thomsons (1997) användning av stigmabegreppet leder till exklusion som kan ha en 

negativ inverkan på både individens levnadsvillkor och självbild (Piuva & Brodin 2013), 

vilket är tydligt i Dantes fall. Hans levnadsvillkor påverkades ytterst då han inte deltog i 

sociala sammanhang utan istället höll sig för sig själv. Hans självbild påverkades också i den 

bemärkelse att han under sin studietid upplevde att universitetet inte var en miljö för honom. 

Innan Dante började studera på universitetet hade han en föreställning om att studier i högre 

utbildning skulle kunna fungera för honom, men denna bild ändrades under hans studietid 

vilket också kan ha påverkat hans självbild negativt. 

 

6.1.2 Identitet som besvärlig student 
 
Nedan presenteras narrativ från två respondenter där de framför hur de ser på tillgänglighet 

och otillgänglighet i högre utbildning. Intervjupersonerna ger egna exempel på både 

tillgänglighet och otillgänglighet som de har stött på under sin studietid på universitetet samt 

påtalar rädslan för att bli en besvärlig student. 
 
 
Alexandra: Eh, det jag främst, eller övergripande jag tänker på, är nog… Att studierna ska 
anpassa sig efter individen. Sen är det ju så, det går ju kanske inte alltid att göra så, men 
någonstans… Så som det ser ut idag, så tycker jag ju att man borde uppmärksamma det mer. 
För idag vet man så mycket mer om vad folk kan lida av, typ som det här med psykisk ohälsa, 
det är ju såååå vanligt idag, särskilt bland unga. Och där kommer ju allt in, det ligger ju på 
lärare och på universitetet att vara tydliga med vad man kan få för hjälp. Och jag upplever inte 
att vi någonsin inte fick det. Och visst, man kan väl tänka logiskt att det borde finnas något 
stödteam på universitetet som jobbar med detta, men samtidigt, har man aldrig hört det så då 
tänker man inte på det liksom.  
 
Sara: Mm… 
 
Alexandra: Eller så kanske man tänker på det men att man inte vågar fråga för att ingen 
liksom har öppnat upp för att prata om det. Man tänker nog bara att man är i vägen eller 
krävande. Och det kanske man hade kunnat lägga in, typ i början på varje kurs eller termin 
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åtminstone, att någon bara berättar lite om det eller att det ligger information på kurssidan 
eller något sånt. Men i alla fall att det ska individanpassas liksom för allas behov ser ju olika 
ut. 
 
Sara: Ja, jo.  
 
Alexandra: Och det är ju en sån grej som man vet om idag, att pratar men inte om det så blir 
det skamligt för det måste lyftas. […] Ibland kan det ju hjälpa att bara få någon extra dag på 
sig på en skrivuppgift eller så för att man kanske inte har hunnit färdigt ifall man har mått 
dåligt eller så. Och det vet jag att jag fick vid ett tillfälle, jag fick en extra vecka på mig på en 
uppgift som jag hade under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för jag orkade inte med 
att ha praktik varje dag och att skriva uppgifter. Och det räckte för att jag skulle fortsätta orka 
liksom, så det är också vad tillgänglighet betyder för mig, ja, men individanpassa… stöd och 
att liksom… att bli hörd och typ respekterad och förstådd.  
 
 
Efter att jag ställde den inledande frågan som ”framkallar” Alexandras narrativ fanns det inget 

behov av uppföljande frågor eller kommentarer. Istället intog jag en ”lyssnarposition”, där jag 

lät Alexandra berätta sitt narrativ (jfr Hydén, M. 2000). Narrativet handlar om Alexandra 

själv, vad hon anser att tillgänglighet betyder för henne och att informationen kring olika 

stödinsatser behöver förbättras. En tolkning kan vara att Alexandra uttrycker en besvikelse 

kring de brister i informationen gällande möjligheten att få stödinsatser. Alexandra påpekar 

att ”… Man tänker nog bara att man är i vägen eller krävande” vilket kan tolkas som en rädsla 

att bli en besvärlig student om hon hade bett om hjälp. Det är tydligt att Alexandra inte vill 

vara en sådan student. Hon presenterar flera förslag på hur universitetet kan arbeta vidare med 

att öppna upp för funktionsnedsättningar och ohälsa så att studenter ska vilja och våga vända 

sig till lärare med sina besvär. Att Alexandra ger förslag kan tolkas som en del i att hon inte 

vill ha identiteten som en besvärlig student och att risken att bli en sådan student skulle 

minska om universitetet vidtog åtgärder för att öppna upp för samtal om ohälsa.  

 

I intervjun med Alexandra tolkar jag in att hennes framträdande känslor kring just 

informationsbristen är besvikelse och irritation. Dock poängterar Alexandra att hon själv har 

fått en individanpassning vid ett tillfälle under sin VFU-period och hur mycket detta betydde 

för henne. En narrativ analys av poängen i Alexandras narrativ är att det inte alltid krävs stora 

anpassningar eller stödfunktioner, utan att det många gånger kan räcka med en liten 

anpassning för att hålla motivationen uppe för sina studier. Alexandras poäng är angelägen, 

men eftersom denna studie inte behandlar frågan om vad som är faktiskt möjligt för 

universitetet att anpassa och inte heller vilka rambetingelser som finns inom universitetet, 

kommenteras inte detta vidare. Alexandra avslutar sitt narrativ med att ytterligare förtydliga 
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vad tillgänglighet betyder för henne samt vikten av att som student bli respekterad och 

förstådd av sina lärare på universitetet. Likt Alexandras berättelse om att hon upplevde att 

informationen om stödinsatser var bristande från universitetets sida, pekar även tidigare 

forskning (Berndt, 2015; Eriksson Gustavsson, 2011; Källof et al., 2015; Larsson, 2016) på att 

en förbättring krävs vad gäller kunskapen om det pedagogiska stödet samt att den behöver 

spridas till såväl universitetslärare som studenter. 

 

Vidare beskriver Nadja ytterligare en aspekt av rädslan för att bli en besvärlig student och 

avvisad från lärare på universitetet om hon skulle berätta om sin problematik. Hon uttrycker 

också en oro för att lärarna ska få en annan syn på henne som student om hon berättade om 

sina psykiska besvär. Detta kan dels ha att göra med föreställningar om normaten (McRuer, 

2006) och dels rädslan att bli ”avslöjad” (Garland-Thomson, 1997) eller bli utan stöd. Detta 

kan komma att leda till en osäkerhet hos studenten som kan innebära att både studenten och 

universitetslärare låses fast i en situation av exklusionsmekanismer. 

 

Nadja: Jag vågar liksom inte räcka upp min hand, vi är typ 50 stycken i klassen så jag känner 
mig inte alls bekväm med att ställa en fråga inför alla. Det hade betytt mycket om lärare 
kunde stanna kvar lite efter föreläsningen så man kan få gå fram och fråga om man undrar 
något eller om man ja, liksom inte har förstått något typ. Men det gör inte så många lärare, så 
det är faktiskt ganska dåligt. 
 

Sara: Ja, okej, jo så kan det ju vara när det är större klasser… 
 
Nadja: Men jag skulle nog kunna ta emot mer hjälp än vad jag gör, för det känns jobbigt att 
bara behöva rådda i det liksom. Och man vill inte skylla på att man är stressad eller att det är 
jobbigt och svårt. För det är klart att det är jobbigt och svårt, så är det ju. Det är man också lite 
rädd för, amen att typ bli avvisad och jag tänker att de *lärarna* kanske får en annan syn på 
en också. ”Skärp dig liksom, bit ihop. Det är under samma omständigheter”.  
 
 
Nadjas narrativ tar avstamp i en rädsla av att vara eller bli en besvärlig student om hon skulle 

berätta om sin problematik. Nadja känner inte att hon kan berätta för sina lärare om sina 

psykiska besvär då rädslan för att bli avvisad finns hos henne. Här kan det tänkas att en form 

av otillgänglighet yttras genom en sorts bemötande eller bristande tillit. Nadja beskriver en 

situation där hon berättade om sin stora stress och ångest inför en presentation som hon var 

tvungen att hålla i på engelska, trots att undervisningsspråket i kursen var svenska. Hon 

upplevde då att läraren hon berättade detta för inte tog henne på allvar och åsidosatte hennes 

besvär genom att säga ”du fixar detta.” på ett sätt som Nadja upplevde var avvisande. Nadja 
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upplevde det som att den specifika läraren inte förstod omfattningen eller frekvensen av 

hennes ångest inför detta moment. För Nadja handlade denna situation om mycket mer, att 

hon övervägde att avsluta sina studier på grund av situationen och den ångest som situationen 

medförde. Efter denna händelse känner Nadja en bristande tillit till sina lärare och att hon inte 

vill berätta om sina psykiska besvär på grund av rädslan att bli avvisad. Bristande tillit och 

negativa eller avvisande attityder gentemot studenter med funktionsnedsättningar kan tolkas 

som en form av otillgänglighet. Rädslan för andras nedvärdering, menar Goffman 

(1963/1972), kan göra att en individ bidrar till sin egen exklusion. Därmed kan Nadja ha 

bidragit till sin egen exklusion på grund av rädslan för lärares respons. Även bristande 

kunskap om funktionsnedsättningar och ohälsa kan vara en faktor som bidrar till en 

otillgänglig studiemiljö samt det oflexibla förhållningssättet där eventuella lösningar på 

studentens besvär inte diskuterades vidare. Stora studentgrupper, som Nadja även talar om i 

form av otillgänglighet, kan också skapa en utmaning i att möta studenter med 

funktionsnedsättningar. Det kan betraktas som en form av resursbrist vilket kan bidra till 

studenter med funktionsnedsättningar inte alla gånger erhåller de stödinsatser som de har rätt 

till, där stora studentgrupper ofta ses som en utmaning (Wolff, 2006; Anderson et al. 2018).  

 
 
6.1.3 Identitet som funktionshindrad student  
I efterföljande narrativ av Emilia framhävs en aspekt av att vara en funktionshindrad student i 

högre utbildning.  

 
Emilia: … Jag kämpade jättemycket för att klara av att… Ehm, få min examen. Det var 
jättesvårt att hitta en studieteknik med så många käppar i hjulet. Hmmm… Dels var jag ju inte 
jättegammal och tyckte in det var jättekul att ha en synskada, jag tycker inte det är kul ändå. 
Det var ju jobbigt att hela tiden påpeka att man inte kunde ta del av undervisningen. Eh, 
amen, och alltså… Sen är det ju en funktionsnedsättning som handlade om att det är svårt att 
ta till sig information. Det är jättesvårt att ta till sig information, det är ju ett 
informationshandikapp om jag får säga så.  
 

Emilia uttrycker i sitt narrativ hur påfrestande det kan vara att ständigt behöva påpeka att hon 

har en funktionsnedsättning. Emilia berättade under intervjusamtalet att hon i varje kurs var 

tvungen att själv påtala för sina lärare att hon har en synskada som gör att hon inte kan ta del 

av undervisningen som alla andra. Det framkom även i intervjun att Emilia anser att 

kunskapsbristen om hur omfattande hennes synskada är var bristande från lärares håll. Detta 

styrks även av tidigare forskning som pekar på att spridningen till universitetslärare vad gäller 

det pedagogiska stödet behöver förbättras (Berndt, 2015; Eriksson Gustavsson, 2011; Källof 
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et al., 2015; Larsson, 2016). Vid ett tillfälle har Emilia blivit tillfrågad om hon är säker på att 

hon är synskadad. Riddel et al. (2005) menar att vissa studenter med funktionsnedsättning 

upplever att de känner sig tvingade att förhandla sin identitet för att de ska få möjlighet att ta 

del av stöd i sina studier. Genom att analysera detta narrativ kan tolkas som att Emilias 

funktionsnedsättning är en del av henne och därmed även hennes identitet som hon behövde 

hävda för att få rätt till stöd under sin studietid. Även Nilsson-Lindström (2003) visar på att 

studenter emellanåt känner sig kränkta genom ifrågasättande på grund av sitt funktionshinder. 

Emilia menar på att hon inte har känt sig kränkt någon gång men att det förekom att hennes 

funktionsnedsättning ifrågasattes. Emilia beskriver sig själv som en person som inte ”ser ut att 

ha en synskada” och att det ”ser ut som att jag kan orientera mig bra, fast det kan jag ju 

egentligen inte riktigt så” eftersom hon inte hade exempelvis en ledarhund eller en tolk med 

sig. Emilia orienterade sig många gånger på egen hand i universitetets lokaler och utrymmen. 

Ibland, när det kändes ”naturligt”, hakade hon på studiekamrater, vilket underlättade för 

henne. ”Naturligt” kan avse de situationer när det faller sig ”naturligt” att flera studiekamrater 

exempelvis ska gå till cafeterian eller liknande och att hon då kunde följa med dem. Om det 

inte kändes ”naturligt” följde hon inte med sina studiekamrater. Detta kan tolkas och betraktas 

som en form av utestängning från gemenskapen. Emilias identitet som funktionshindrad 

student var en identitet som hon inte tyckte om. Hon beskriver i sitt narrativ att hon inte 

tycker att det är roligt att vara synskadad och i samtalet med Emilia framkom att hon ibland 

önskade att hon kunde få vara ”normal” som alla andra för att slippa behöva berätta om sin 

funktionsnedsättning för omgivningen och känna sig annorlunda. Utifrån en narrativ analys, 

med fokus på dolda innebörder i narrativen, kan detta tyda på en önskan om att få passa in i 

normen men Emilias livsomständigheter och funktionsnedsättning kan ha försvårat hennes 

möjligheter att anpassa sig till normen. En människa med funktionsnedsättning kan se sina 

försök till att passa in i normen som ett misslyckande och detta kan bidra till negativa 

konsekvenser för individen, så som negativ påverkan på dennes psykiska integritet och att 

denne ser sig som otillräcklig, ovärdig och underordnad i jämförelse med ”normala” 

människor (Elias & Scotson, 1999). Individen med funktionsnedsättning kan också använda 

sig av stigma management för att bespara normaten känslor av obehag och obekvämhet 

genom att försöka dölja sin funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Stigma management 

kan på så sätt resultera i att individen skyller problem som otillgänglighet på sig själv, istället 

för att se att det kan handla om de bakomliggande strukturerna i miljön (McRuer, 2006; 

Garland-Thomson, 1997). Emilia kunde inte dölja att hon har en synskada, men däremot hade 

hon möjligen kunnat dölja konsekvenser av den för att bespara normaten känslor av obehag 
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och obekvämhet. Att inte passa in i normen och att försöka dölja sina avvikelser kan i sin tur 

leda till exklusion genom att bli utestängd från gemenskapen (Goffman, 2014).  

 

Den narrativa analysen av Emilias utsaga visar dels att informationsbristen har bidragit till 

känslor av frustration att på egen hand behöva berätta om sin funktionsnedsättning för alla 

lärare men också hur hon har behövt hävda sig och sin funktionsnedsättning för att få stöd. 

Emilia avslutar sitt narrativ med att förtydliga vikten av att få del av information på lika 

villkor och att det hade fått henne att känna sig som en jämbördig student i undervisningen 

om hon hade kunnat delta i undervisningen som övriga studenter. Schenker (2007) bekräftar 

att otillgänglighet kan skapas då studenter med funktionsnedsättningar inte får tillgång till 

information. En princip i UDL som avser hur lärare presenterar och förklarar information till 

studenter och hur studenterna erhåller informationen, kan möjligen ha nyttjats restriktivt i 

Emilias fall. Emilia uttrycker att hennes funktionsnedsättning till viss del kan likställas med 

ett ”informationshandikapp” då hon ständigt saknar information som följd av att lärare på 

universitetet sällan anpassade och möjliggjorde att hon skulle kunna få ta del av 

informationen på lika villkor. En möjlig tolkning kan vara att lärarna sällan anpassade och 

möjliggjorde informationen för Emilia för att hon inte var normaten (McRuer, 2006). För att 

möjliggöra tillgänglighet hade exempelvis UDL kunnat tillämpas på annat sätt som hade gjort 

Emilias studier och lärande mer tillgängligt för henne (Brand & Dalton 2012; Ralabate 2011). 

 
 

6.2 Exklusion  
 
I detta avsnitt presenteras fem narrativ som beskriver hur olika exklusionsmekanismer kan 

skapa otillgänglighet i högre utbildning för studenter med funktionsnedsättningar. 

 

6.2.1 Exklusionsmekanism i form av passivitet 
Filips narrativ nedan visar en aspekt av exklusion i form av passivitet. Narrativet utspelar sig 

under den tid han studerade, innan han valde att avsluta sina studier på grund av sitt mående. 

Poängen i Filips narrativ speglar hur studierna påverkade hans mående samt hur passivitet 

från universitetet kan komma att leda till studieavhopp. 
 
Sara: Jo ja, precis. Men om du tänker tillbaka på den tiden, påverkade studierna ditt mående 
på något sätt? 
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Filip: Ja, det… Det gjorde det. Det, påverkade ju att jag mådde sämre, jag hade ett enormt 
prestationskrav, ett högt prestationskrav, jag ville prestera hela tiden på topp… Så jag hade 
ju... Jag hade ju höga betyg men jag mådde skit rent ut sagt... Det gjorde jag. Jag hade ju höga 
betyg, men jag mådde inte bra. Det gjorde jag inte… Jag mådde väldigt dåligt under de 
perioderna.  
 
Sara: Mm… 
 
Filip: Mmmh… Det var mest stressen… På lektionerna också att man skulle utföra så mycket 
som möjligt på så kort tid som möjligt liksom, man fick ingen möjlighet att reflektera, utan 
det var hela tiden att prestera, det fanns inget annat liksom.  
 
Sara: Fick du den känslan av lärarna? 
 
Filip: Jajemen, det fanns inget mellanting, det var bara att prestera. Om man var sen med 
något var det det enda man fick höra, att man skulle prioritera att lämna i det här och det här. 
Inget annat fanns faktiskt… Mer än att prestera. Det är ju *det specifika universitetet* som 
har gjort så att jag har ett enormt prestationskrav på mig även idag.  
 
 
I samtalet med Filip förstod jag att den period som han berättar om i narrativet har haft en 

avgörande betydelse för honom när det gäller hans bild av universitetet och sig själv. Det blir 

särskilt tydligt i narrativets abstrakt, där Filip berättar att avhoppet från universitetet har 

inneburit stora konsekvenser för honom och hans mående. Han hade drömmar och ambitioner 

om att ha en högskoleexamen. Filip avslutar sitt narrativ med att berätta ” Ja, alltså jag har ju 

mått så jävla dåligt av att jag... Jag känner det… Att jag inte har kunnat slutföra 

universitetsstudier...”. En tolkning av Filips narrativ är att de allmänna prestationskraven 

upplevdes av Filip som så höga att de var omöjliga att nå. Prestationskraven verkade för 

honom innebära en stor press och stress som bidrog till försämrat psykiskt mående som 

slutade med en psykos. Psykosen som Filip hamnade i blev avgörande för hans beslut om att 

inte fortsätta sina universitetsstudier. UHR (2018) bekräftar att avhoppen bland studenter med 

funktionsnedsättning är mer frekventa än bland andra studenter (UHR, 2018). Filip berättade 

sitt narrativ med en nedlåten ton, tittade ofta ned i golvet och tog upprepade pauser under 

samtalets gång. De emotionella konsekvenser som blivit på grund av hans avhopp och hur 

dessa kan påverka honom i både sin bild av sig själv men också sin bild av universitetet som 

institution blir tydliga i narrativet. Filips situation skapade exklusion, som vidare även 

resulterade i att Filips identitet, levnadsvillkor, självkänsla och självbild påverkades markant, 

även efter studieavhoppet (se Piuva & Brodin 2013).  
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Genom att analysera Filips utsaga utifrån ett narrativt perspektiv med fokus på dolda 

innebörder i narrativet, kan det tolkas som att Filip själv betraktar studieavhoppet som ett 

misslyckande och besvikelse att lärarna inte hjälpte honom mer. Ur ett cripteoretiskt 

perspektiv kan det tänkas att Filip inte var normaten, att han inte var funktionsfullkomlig, 

vilket i sig kan anses vara diskriminerande, men som också kan vara en tänkbar orsak till hans 

upplevelse av att universitetet inte hjälpte honom tillräckligt. Den skapade underordnade 

kategorin personer med funktionsnedsättningar är nödvändig för att upprätthålla just 

diskrimineringen som skapar funktionshinder. Eftersom funktionsnedsättning och 

funktionshinderskapet betraktas som två sidor av samma mynt inom cripteorin, är 

kategoriseringen ett verktyg för skapandet och upprätthållandet av utanförskap för människor 

med funktionsnedsättning. Filip kan anses ha blivit kategoriserad som en funktionshindrad 

student, vilket i sin tur möjligen bidrog till passiviteten från universitetet, utanförskapet och 

exklusionen som Filip upplevde. Funktionsfullkomligheten försvåras av att normaten sällan 

behöver framträda i sin normativa identitet eftersom samhällets strukturer tvingar den 

avvikande att spela beroende (McRuer, 2006). Filips narrativ kan vidare förstås som ett 

narrativ som beskriver hur komplext och emotionellt påfrestande det kan vara att vara 

”tvungen” att avsluta sina studier. En narrativ analys av poängen i Filips utsaga kan tyda på 

att Filip blev utsatt för stigmatisering på grund av bristande öppenhet i möjligheten att 

framträda i sin normativa identitet. Det som därmed kan ha varit det avgörande för 

stigmatisering kan handla om en strukturell fråga huruvida studenter med 

funktionsnedsättning ges möjlighet eller inte att framträda. Rydström (2012) påtalar att 

stigmatisering kan uppstå i situationer där omgivningen inte fäster anseende vid det som är 

utmärkande för stigmat, vilket skulle kunna vara en alternativ tolkning av Filips narrativ. 

 

Filip fortsatte sitt narrativ och berättade vidare om att han fick kännedom om stödinsatserna 

som universitetet erbjuder efter att han hamnat i psykos på grund av dåligt psykiskt mående 

samt att han därefter även fick en neuropsykiatrisk diagnos.  
 
Sara: Ja okej. Men upplever du någon gång att du har stött på otillgänglighet i din utbildning, 
i dina studier?  
 
Filip: Ja, alltså, från början när vi pratade med han, vår kursansvarige, då….  Jag upplevde 
det att det var VI som skulle komma med lösningar från början. Att det var VI som… han 
lämnade bollen helt till oss… 
 
Sara: Vilka menar du med oss? 
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Filip: Ja, alltså mina föräldrar och mig. Att det var VI som skulle komma med förslag på… 
att vi skulle komma med förslag på… vad är det för insatser ni behöver? Att de sa så från 
skolans håll, vad är det för insatser ni behöver för att han *respondenten själv* ska klara 
skolan? Jag upplevde det inte som att skolan var den som erbjöd lösningarna, utan att de lade 
bollen till oss, att vi skulle komma med ”ja, det här och det här och det här behöver han för att 
klara skolan”. 
 
Sara: Visste du då vad det var du behövde för att du skulle klara skolan? 
 
Filip: Nej. Inte alls. 
 
Sara: Näe, jag tänker att då kan det ju bli ganska svårt att själv komma med förslag om man 
inte riktigt vet vad man behöver… 
 
Filip: Ja, precis. Och det var det då han sa det, att skulle du vilja ha stöd av en kurskamrat 
eller av en lärare? Och jag sa ju det, att jag har ju ingen aning, jag vet inte riktigt vilket som är 
bäst för mig. Men jag har ju upplevt det, är det folk i min egen ålder, då har jag ju upplevt det 
tyvärr, så har jag upplevt tidigare på högstadiet och så, jag har upplevt mobbning. Jag har gått 
igenom väldigt mycket mobbning och då känner ju inte jag mig särskilt trygg med att det är 
en kurskamrat som hjälper mig. Tyvärr. Men jag vet inte vad det bästa är för mig. Men jag 
förväntade mig liksom, att de skulle komma med lösningarna för mig liksom, när jag kommer 
och säger att jag behöver hjälp med mina studier men då var det bara vi *respondenten och 
dennes föräldrar* som skulle komma med alla lösningar.   
 
Sara: Aa okej… men då till slut, innan du hoppade av, kände du att det var omöjligt för dig 
att delta i studierna? 
 
Filip: Ja, ja.  
 
Sara: För att du inte visste vilken hjälp du behövde och de gav inga förslag? 
 
Filip: Ja, jag kände mig nästan lite, undanskuffad av skolan. Faktiskt. Det gjorde jag. 
 
 

Genom att tolka in dolda innebörder i narrativ, skildrar Filip en besvikelse gentemot 

universitetet. Han inleder sitt narrativ med att framföra att hans upplevelse var att han och 

hans familj bar ansvaret över att komma med lösningar på hans studiesituation. Blomberg et 

al. (2013) bekräftar att studenter upplever att det många gånger är oklart var ansvarsfrågan 

ligger. Hela narrativet handlar om Filips förväntningar vad gällde lösningar och stödinsatser 

som kan vara lämpade för honom och hans svårigheter. Filip beskrev och uttryckte sina 

känslor på ett målande sätt, vilket gjorde att jag som lyssnare kunde föreställa mig hur han 

kände under mötet med sin kursansvarige. Filips narrativ ger oss information om att det 

utspelar sig på ett möte där han själv, hans föräldrar och hans kursansvarige deltar. Poängen i 

denna del av narrativet blir Filips känslomässiga reaktion på hur han upplevde att universitetet 

bemötte honom och hans familj. En tänkbar tolkning är att hans förväntningar gällande 
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bemötande och stöd från universitetet inte stämde överens med hur det utspelade sig i 

praktiken. Detta kan vara en tänkbar orsak till den besvikelse och frustration som Filip 

uttryckte under vårt samtal. Det är också möjligt att tolka in att ansvarsfördelningen mellan 

Filip och universitetet i Filips fall var otydlig. I hans situation kan det tolkas som att 

universitetet visade på en sorts osynliggörande genom bristande ansvar vad gäller 

kommunikation och information till studenter med funktionsnedsättningar. Tolkningen blir 

här att Filips lärare inte verkade beredda att möta Filip och hans situation. Detta kan bero på, 

som tidigare nämnt, att han inte var normaten (McRuer, 2006), men också på de attityder som 

finns mot människor med funktionsnedsättningar. Goffman (2014) bekräftar att det inte är 

helt ovanligt förekommande att ”de normala” stänger ute människor med 

funktionsnedsättning från gemenskapen, vilket kan ha skett i Filips situation. Filips situation 

går att tolkas som att lärosätet inte inkluderade honom i verksamheten genom det likgiltiga 

agerandet gentemot honom. Ytterligare en tänkbar tolkning av Filips situation är att 

universitetets agerande kan ha berott på en okunskap om Filips behov. Detta kan vara en 

möjlig orsak till varför Filip upplevde att universitetet lade över ansvaret på honom och hans 

familj att hitta lösningarna. Wolff (2006) bekräftar att studenter ofta upplever att personal är 

okunnig om studenternas behov och att lärares bemötande gentemot studenter med 

funktionsnedsättning många gånger är ifrågasättande. Även Nilsson-Lindström (2003) 

påpekar att studenter med funktionsnedsättningar emellanåt upplever sig kränkta genom 

ifrågasättande. Detta gäller främst studenter med ”osynliga” funktionsnedsättningar, likt 

Filips funktionsnedsättning som är psykisk.  

 

Ytterligare en aspekt av exklusionsmekanismer i form av passivitet presenteras i Sofies 

narrativ nedan. I narrativet framkommer att Sofie blev sjukskriven från sina studier som en 

följd av press och stress. 

 
Sofie: Vi kan ta och fokusera på sjuksköterskeprogrammet då (respondenten har läst 
vidareutbildning också) för det var där jag hade som mest svårigheter eller så. Och det var ju 
också då jag blev sjukskriven… Och de svårigheter jag kände var ju stressen och pressen jag 
kände då. Jag fixade ju inte det, att hela tiden leverera liksom. Jag skulle ju hela tiden bli 
godkänd och då blev det som en inre stress och ångest typ…  
 
Sara: Aa, ja okej… hur länge var du sjukskriven? 
 
Sofie: Då var jag sjukskriven i… det var bara någon månad tror jag, en eller två månader. 
 
Sara: Okej, och då blev du sjukskriven från skolan då så att säga? 
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Sofie: Ja, precis. 
 
Sara: Mm, precis… men när du kände den här pressen och ångesten, hur yttrade det sig för 
dig då? 
 
Sofie: Jag blev helt låst i tankarna… Eh, när min handledare som jag hade under praktiken… 
Eh, det var ju under praktiken som allt uppstod… Så kände jag… Jag kunde inte svara på de 
frågor som hon hade och det gav mig ännu mer stress och press och jag… Jag var nästintill 
gråtfärdig hela tiden så jag gick ju in på toaletten typ och bara behövde andas och tänka. Jag 
kände ju att… Jag hade inte lika mycket koncentration till uppgifterna som skulle göras… Jag 
hade svårt att fokusera och… Amen, jag behövde läsa igenom en del frågor och så flera 
gånger men det gick liksom inte in riktigt. Och till slut så bara… Sket jag i det. Alltså, jag 
pausar men sen så blev den pausen lite längre än vad jag trodde… *tung utandning*. 
 
 
Sofie beskriver i sitt narrativ att mötet med universitetet skapade en stress och press vilket 

senare gjorde att hon blev sjukskriven från sina studier på heltid. Den paus som Sofie tog 

innan hon andades ut tungt, markerar enligt min tolkning, att detta samtal var jobbigt för 

henne (jfr Johansson, 2005). Narrativet är relativt kort och koncist. Poängen i narrativet är att 

studierna och känslan av att behöva prestera bidrog till press och stress som i sin tur bidrog 

till avbrott i studier och exklusion. Detta kan möjligen ha uppstått på grund av otillräckliga 

eller obefintliga anpassningar från universitetets sida. Sofie beskriver under intervjun hur 

stressen övertog hennes tankeförmågor vilket gjorde att den lärare som var ansvarig för henne 

under hennes VFU valde att avbryta Sofies sista praktikperiod. Det bedömdes att Sofie var 

alldeles för stressad och således ”virrig” och ”frånvarande” för att kunna slutföra sin VFU. 

Sofie förklarar att hon inte fick information av varken lärare eller handledare på VFUn att hon 

riskerade att bli underkänd förrän sista veckan på praktikplatsen. Därmed hade Sofie inget 

inflytande över sin studiesituation eller fick tid på sig att bättra sig. Universitetet valde att 

avsluta hennes VFU i förtid, vilket resulterade i att Sofie inte kunde ta sin examen som 

planerat. Universitetets agerande kan i Sofies fall anses vara dels passivt då de inte tog tag i 

Sofies studiesituation tidigare, och dels som ett agerande som uteslöt Sofies åsikter om sin 

egen studiesituation. Sofie berättade för läraren om den stress hon upplevde och kom med 

egna förslag hur situationen kunde lösas. Några exempel Sofie presenterade var om hon 

kunde få skicka in skriftliga uppgifter efter VFU-perioden eller om hon kunde slutföra sin 

VFU under sommaren för att inte behöva vänta ända till hösten. Sofie upplevde inte att hon 

fick gehör från läraren och inte heller att hon hade inflytande över situationen. Det var i 

samband med denna period som Sofie blev sjukskriven från studierna. En tänkbar analys av 

Sofies narrativ är att hon blev exkluderad från både sin VFU-placering och från universitetet 

genom att de inte framförde risken att bli underkänd i tid samt att detta bidrog till att Sofie 
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inte kunde ta examen tillsammans med sina studiekamrater. Sofie berättar under intervjun att 

exklusionen bidrog till dålig självkänsla, misslyckandekänslor och en enorm rädsla att inte 

förmå sig att slutföra sina studier. Piuva och Brodin (2013) bekräftar att en exkluderad 

individs levnadsvillkor och självbild påverkas negativt av exklusionen, vilket blir tydligt i 

Sofies fall.  

 

6.2.2 Exklusionsmekanism i form av utestängning från moment i utbildningen 
Magdalena har en fysisk funktionsnedsättning, vilket genererar särskilda typer av 

individanpassningar och stödinsatser som är anpassade för att tillgodose hennes behov. 

Intervjun med Magdalena visar på exklusion i form av att inte få ut det hon önskade av sin 

utbildning, vilket framgår av följande narrativ. 

 
Magdalena: Ja, men jag tycker den är tillgänglig, alltid, utom när jag inte hör. Men då har jag 
ju tolken som gör att jag inte behöver sitta tyst i ett hörn och hoppas på att någon är snäll… 
Utan har någon som är till för MIG. Det är guld värt. Mm.. Tillgänglighet… ja, med hunden 
har det fungerat bra… Om du tänker på lokaler...? 
 
Sara: Ja, det kan vara vad som helst. Jag har valt att lämna det begreppet väldigt öppet för att 
man ska få tolka det själv och beskriva det för mig… Så det kan ju vara rent fysiskt men det 
kan också vara pedagogiskt… Hmm… Lägger lärarna upp sina föreläsningar exempelvis så 
att du kan delta i dem som övriga studenter? 
 
Magdalena: Mmm, ja, det har vi ju en lapp… Som samordnaren har knåpat ihop som han 
skickar till kursansvarig så får dem i sin tur skicka till alla lärare… Eller föreläsare som 
kommer. Eh, och då står det bland annat om powerpoint, att kanske inte säga ”här och där” eh 
och likaså... Eh, om man har en öppen fråga och så är det en student som säger något så ska 
läraren upprepa det och egentligen är ju det till för alla så jag skulle vilja säga att det är 
universell tillgänglighet… 
 
Sara: Ja absolut… Kan du beskriva en situation där du har stött på otillgänglighet då?  
 
Magdalena: Mmm… Ja men, men det är ju det här med de här PDF-filerna, det var ju väldigt 
knepigt… Men annars är det ju nätet som är svårast… Ja… Sen vet jag inte… Jo! Där! Det 
var väl där som jag blev lite deprimerad tror jag faktiskt… Det var väl en utlösande faktor… 
Jag gjorde min praktik ju, hösten 2016 tror jag… Då, då, jag önskade ju att… Eftersom jag 
vill bli kurator, och många sa till mig att det är bra om man har varit på soc innan och sådär… 
Så jag önskade ju att få vara där i *en stad i Sverige, på en praktikplats*… Och fick den 
platsen utav *namn på praktiksamordnare på universitetet* men sen… När de fick höra… Att 
ni får en student som är syn- och hörselskadad som har en ledarhund… Då *pust* NEJ! Det 
går inte! Det är farligt! Det är våldsamt! *skratt*. 
 
Sara: Så de ville inte ta emot dig på grund av det?  
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Magdalena: Näe, näe… Och då hade *namn på praktiksamordnare på universitetet* redan 
delat ut alla praktikplatser och det var svårt för dem att fixa fler… […] så jag bara kände att 
det funkar ju inte. Jag kan ju inte be min tolk läsa allt åt mig *skratt*. 
 
 
På min inledande fråga om vad tillgänglighet betyder för Magdalena sammanfattar hon det 

kort; undervisningen är alltid tillgänglig för henne så länge hon hör. Hon vidareutvecklar detta 

i sitt narrativ med något som hon beskriver som universell tillgänglighet. När vi börjar prata 

otillgänglighet tolkar jag in att Magdalenas tonläge förändras. Orienteringen här blir en 

specifik period och situation under hennes studietid. Det var under VFUn, där hon först blev 

tilldelad en plats som hon önskade, men som hon till slut inte fick på grund av sin 

funktionsnedsättning. Detta kan betraktas som såväl exklusion som diskriminering. Kendall 

(2016) och UHR (2018) bekräftar att människor med funktionsnedsättning tenderar att bli 

exkluderade i såväl utbildning som arbete mer frekvent än andra samhällsgrupper. 

 

När Magdalena berättar om den specifika situationen började hon skratta, samtidigt som hon 

verkar nedstämd och irriterad eller frustrerad. Inom narrativ forskning har skratt bland annat 

beskrivits som ett sätt att betona budskapet och dramatiken i en berättelse och som en 

kommentar till det som berättaren precis har uttryckt. Skratt kan både användas som ett sätt 

att uttrycka känslor och att dölja dem (Marander- Eklund, 2007). Skrattets betydelse kan i 

Magdalenas narrativ tolkas på olika sätt. En möjlig tolkning är att Magdalena skrattar i ren 

frustration över den specifika situationen. Skrattets funktion blir här att försöka dämpa kraften 

i den frustration som hon uttrycker och de ord som hon uttalar, både inför sig själv och inför 

mig som lyssnare (jfr Marander-Eklund, 2007). En annan tänkbar tolkning är att betrakta 

skrattet som ett försök att betona dramatiken i berättelsen. Eftersom Magdalena tillade orden 

”Det är farligt! Det är våldsamt!” i samband med att hon skrattade, kan detta tyckas vara en 

rimlig tolkning. Skrattet, som signalerar narrativets slut, kan betraktas som en markör som 

hjälper till att framhäva poängen i berättelsen (jfr Marander-Eklund, 2007). 

 

Poängen i Magdalenas narrativ ger oss utrymme för flera tänkbara tolkningar. Magdalenas 

narrativ kan tolkas som ett narrativ som tydliggör de starka känslor som kan uppstå hos en 

individ som blir nekad eller exkluderad på grund av sin funktionsnedsättning. I narrativet blir 

det även tydligt att Magdalena fick ett direkt avslag på det som hon önskade att få ut av sin 

utbildning för att hon inte faller in i den ”vanliga” mallen eller normen av en student. 

Magdalenas identitet blir därmed en funktionshindrad student som får ett direkt avslag från 
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omgivningen på grund av sin funktionsnedsättning, vilket också skulle kunna betraktas som 

diskriminering (Goffman, 2014). Utifrån cripteorin kan det tolkas som att Magdalena inte var 

normaten, vilket kan vara en orsak till avslaget och exklusionen (McRuer, 2006). Avslaget om 

praktikplats berodde inte på universitetet utan på den praktikplats som hon hade blivit 

tilldelad. Dock mötte Magdalena denna situation och avslaget i ett sammanhang som hade 

med universitetet och sin utbildning att göra. Avslaget blir en tydlig exklusionsmekanism som 

även kan bero på omgivningens attityder gentemot individer med funktionsnedsättning. I 

Magdalenas narrativ kan vi förstå att avslaget direkt berodde på hennes funktionsnedsättning 

och inget annat. Exklusion från såväl utbildning och arbetslivet är tämligen frekvent 

förekommande för individer med funktionsnedsättning (Kendall, 2016; UHR, 2018), vilket vi 

kan se i Magdalenas fall. Magdalena valde att berätta just denna berättelse eftersom den har 

”satt spår” hos henne. Detta beskriver hon genom att säga ”Det var väl där som jag blev lite 

deprimerad tror jag faktiskt… Det var väl en utlösande faktor…”, vilket pekar på att denna 

situation har påverkat henne markant. Vad gäller frågan om tillgänglighet blev min del som 

forskare i skapandet av narrativet tämligen tydlig; jag inledde Magdalena på spåret att berätta 

om föreläsningar. Dock ändrade jag min roll som medskapare av narrativet i frågan gällande 

otillgänglighet. Där intog jag mer en ”lyssnarroll” när Magdalena berättade om den händelse 

som hon menade var en utlösande faktor till hennes depression. I och med att jag lade märke 

till Magdalenas förändrade tonläge och sätt att beskriva narrativet, valde jag att inta 

”lyssnarrollen”. Därmed förändrades min roll som medskapare till narrativet, från att gå från 

mer en mer aktiv roll som medskapare, till en mindre aktiv del i narrativet. 

 

I följande narrativ av Märta, presenteras avböjande till en stödinsats som en 

exklusionssmekanism. Märta blev nekad stöd i form av muntlig tentamen trots att hon blivit 

erbjuden denna stödinsats från samordnaren på universitetet. Att nekas stöd som en student 

med funktionsnedsättning har rätt till är förekommande på universitet och högskolor. Riddel 

et al. (2005) menar att vissa studenter med funktionsnedsättning upplever att de känner sig 

tvingade att förhandla sin identitet för att de ska få möjlighet att ta del av stöd i sina studier 

(Riddel et al. 2005). Trots att Märta hade fått sin diagnos som styrkte hennes svårigheter och 

stärkte rättigheterna till stödinsatser, nekades hon stödet. Hennes funktionsnedsättning är en 

del av hennes identitet, både hennes identitet som student och identitet som funktionshindrad 

student.  

 



Individuell masteruppsats på avancerad nivå, 30 hp. HT 19. Sara Zoric 
 

 57 

Sara: Mm, jag förstår… När skulle du säga, eller hur skulle undervisningen och studierna 
vara för att de ska vara tillgängliga för just dig?  
 
Märta: Eh… Jo men det är en svår fråga… Att man får skriva på datorn. För mig 
underlättade det också att jag kunde släppa skrivandet under föreläsningar (anteckningsstöd), 
att jag inte behövde fokusera på vad var det han sa nu som jag missade för att jag var fullt 
uppe i att skriva det där ordet… Ehm, men så blev det tillgängligt för mig. Också när man tar 
bort stressen och för mig… Var det nog också, även att det inte blev så i praktiken, men bara 
det att samordnaren sa till mig att jag kunde få göra saker och ting muntligt var att det kändes 
att då finns ju ett sätt som är MITT sätt som jag kan lyckas på i det här… Då trodde jag att 
den skulle vara tillgänglig för mig, men sen var den inte riktigt det… […] Jag blev ju nekad 
att göra en tenta muntligt även att jag hade fått diagnosen. För mig är det ju så, jag har ju 
kunskapen men jag får inte ut den i skrift för jag hittar inte rätt ord eller… Kan liksom inte 
förklara sammanhanget i text, men om jag får sitta och prata så går det.  
 
 
Narrativ analysmetod möjliggjorde identifierandet av poängen i narrativet, vilket i Märtas fall 

kan tolkas resultera i exklusion i form av att inte få ta del av lärandet på alternativa sätt. Att få 

ta del av lärandet på alternativa sätt är en del i UDL (Brand & Dalton 2012; Ralabate 2011), 

men flexibiliteten i tillvägagångssättet att uttrycka sina kunskaper vad gäller Märtas fall 

verkar ha blivit åsidosatt. Märta var själv övertygad om att hon hade kunskaperna, men att 

hennes funktionsnedsättning (dyslexi) försvårade det för henne att få ned svaren i skriftligt 

format. Detta kan betraktas som en brist i förhållningssättet gentemot studenter med 

funktionsnedsättningar. Anderson et al. (2018) hävdar att arbetet med breddad rekrytering 

innefattar ett uppdrag att arbeta för en bättre inkluderande pedagogik som syftar till att bygga 

in flexibilitet för att tillmötesgå studenters olika behov (Anderson et al., 2018). Det framgår 

även i Blombergs et al. (2013) forskning att studenter i Sverige upplever att det är den 

individuella lärarens vilja som avgör hur tillgänglig undervisningen och lärandet blir och att 

studenterna anser att det är oklart var ansvarsfrågan ligger (Blomberg et al., 2013). Detta 

tydliggjordes i Märtas fall, då samordnaren hade sagt att Märta får komplettera sin tentamen 

muntligen, medan den ansvariga läraren avböjde detta. En tänkbar analys av Märtas narrativ 

är att nekandet av alternativa sätt att uttrycka sina kunskaper bidrog till exklusion i 

studiesituationen. Märta behövde göra flertalet omtentor, vilket för henne innebar en stor 

stress och press då hon behövde dessa poäng för att ta sig vidare i utbildningen. Hon berättade 

även under intervjusamtalet att hon till slut ansökte om dispens att få fortsätta utbildningen 

om hon för tredje gången inte skulle få godkänt på omtentamen. Märta förklarade också att 

hon fick sin dyslexidiagnos under sin studietid på universitetet. Därmed gick Märta från att ha 

identitet som en student till att få en nytillkommen identitet som funktionshindrad student. 
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Märta beskriver i sitt narrativ den lättnad hon kände efter att hon fått sin diagnos. De 

hjälpmedel hon fick tillgå tack vare diagnosen underlättade studierna markant för henne.  

 

6.2.3 Exklusionsmekanism i form av fysiska barriärer 
I Johannas narrativ nedan framgår hur fysiska barriärer kan vara exklusionsmekanismer. 

Johanna beskriver flera fysiska hinder som hon har stött på under sin studietid på 

universitetet.  

 
Johanna: Just det, så var det! En gång när jag skulle skriva en tenta i *en specifik 
byggnad*… Där är det bara trappor in… Och då, jag vet i fasen hur vi gjorde… Det finns 
tydligen en ramp men den dörren var låst och de sa att om man öppnar den dörren så går 
larmet… Så… Men då hade jag min lilla rullstol, den manuella jag har hemma, så den gick ju 
att lyfta in… Men jag vet att jag tänkte ”aha, tänk om jag hade haft den här *permobilen* 
liksom… Den är ju svintung!!!”.  
 
Sara: Aha, ja okej… jo, precis, den väger ju en del, det är klart.  
 
Johanna: Mm… men överlag känner jag att det är bra, så… men typ som nu *i en nybyggd 
del av universitetet*… Ytterdörrarna, de är så JÄVLA tunga. Dörrautomaten fungerar inte 
och jag har sagt till om det, men har bara fått till svar att de ska funka, att de har 
testat…Mmen det gör de ju inte! Och jag tänker såhär… Om man är själv och inte har med 
sig någon, hur fan ska man öppna den dörren då? […] Och toaletterna är ju jättedåliga skulle 
jag säga. Eh, de är jättesmå men så tycker jag att det nästan överallt, alltså i samhället. […] 
Ehm, och jag som har assistent med mig in på toan… Det… Man blir ju alltid en extra, i alla 
fall jag blir ju det! Eh… Och sen… Ofta kan man ju behöva typ en lift eller en ehm, bänk 
eller nånting att lägga sig på, och det finns ju INTE. *i en byggnad tillhörande universitetet* 
vet jag att det fanns en taklift, men det fanns ju ingen sele… Så det vet jag inte hur man skulle 
lösa då…[…] Sen vet jag en gång när jag var med en kompis på hennes föreläsning, ehm, och 
där, det är ju såna bänkrader som en trappa typ, man sitter som i en aula. Och den enda 
skrivytan som finns är ju på ryggstödet framför, alltså såhär…  
 
Sara: Som man kan dra ut såhär? *Sara visar med händerna* 
 
Johanna: Aa, precis! Men jag kan ju inte sitta i en sån stol… Så… Jag tänkte ”undra om jag 
hade haft min föreläsning här inne, var skulle jag ha haft min dator någonstans? Eller mitt 
anteckningsblock?” Alltså, ja… jag vet inte.  
 
 
Universitetsläraren (2019b) bekräftar att det på flera universitet i Sverige har förekommit en 

rad brister i den fysiska miljön, så som för små toaletter. Johanna berättar om samma hinder, 

där både trånga toaletter, ingångar till universitetsbyggnader som inte är anpassade till 

människor med rullstol, tunga ytterdörrar och obefintliga platser med skrivytor i ett klassrum 

på ett universitet i Sverige. Titchkosky (2011) bekräftar att trånga toaletter och tunga dörrar är 

vanligt förekommande otillgänglighets- och exklusionsfaktorer på universitet. Att inte kunna 
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ta del av allmänna utrymmen på lika villkor som andra människor på ett universitet kan 

betraktas som exkluderande. Johanna förklarar under intervjun att hon ytterst sällan gick på 

toaletten i skolan eftersom det blev så ”krångligt”. Det var trångt och hon behövde ha sin 

assistent med sig in på toaletten, vilket gjorde hela momentet jobbigt och ansträngande för 

henne. En tolkning är att detta visar på en brist i tillgängligheten, där människor med rullstol 

kan komma att bli exkluderade på grund av fysiska barriärer. Detsamma gäller de tunga 

ytterdörrarna som Johanna beskriver i sitt narrativ. Johanna hade upprepade gånger påpekat 

tyngden på dörrarna och de ickefungerande dörrautomaterna, men trots tillsägelserna 

åtgärdades inte detta. Byggnaden som tillhör universitetet där ingången inte är anpassad för 

människor som har rullstol och salen där befintliga skrivytor återfinns i ryggstödet framför 

kan också tolkas vara exklusionsmekanismer. Exklusionen hade kunnat komma att innebära 

stora konsekvenser för Johanna där hon exempelvis inte hade kunnat delta i miljön, 

undervisningen och lärandet på lika villkor som andra studenter (Goffman, 2014). Analyserat 

utifrån cripteorin och idén om normaten och den funktionsfullkomliga kroppen, blir det 

tydligt att Johanna inte har den funktionsfullkomliga kroppen. Att Johanna blir 

funktionshindrad i flera situationer i universitetsmiljön kan anses bero på de förtryckande 

strukturerna i miljön (McRuer, 2006). Alla Johannas exempel tyder på fysisk otillgänglighet, 

där Johanna menar att hon har haft tur som hade en assistent med sig som var behjälplig. 

Johanna vill dock framföra att många lärare har varit tillmötesgående och har velat hjälpa till i 

situationer där de upptäcker att miljön kan komma att bli otillgänglig för henne. Dock 

upplevde Johanna att många lärare har sett henne som en funktionshindrad student och att de 

troligen på grund av hennes synliga funktionsnedsättning har varit behjälpliga och 

tillmötesgående. Utifrån ett cripteoretiskt perspektiv, kan stigmatisering ha yttrat sig i mötet 

mellan universitetspersonal och Johanna, där läraren har valt att reagera med överdriven 

vänlighet. Detta förhållningssätt är vanligt förekommande från funktionsfullkomliga 

människor gentemot funktionshindrade människor (Rydström, 2012).  

 

Johanna pratar vidare under intervjun om att bemötandet från lärare sannolikt är annorlunda 

gentemot studenter som har ”osynliga” funktionsnedsättningar, så som neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Johanna förklarar att hon förstår att hon blir sedd som en 

funktionshindrad student, samtidigt som hon menar att hon har levt studentlivet, innefattande 

fester, studentkårkvällar med mera, precis som andra studenter. På så sätt uppvisar och 

förklarar Johanna två typer av identiteter för mig som forskare; både identiteten som student 

som deltar i studentlivet som andra studenter och identiteten som funktionshindrad student 
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som sitter i rullstol och möter fysiska barriärer. Johanna utger därmed en splittrad bild av sin 

identitet och hur hon uppfattar sig själv olika i olika situationer (Riessman, 2008a; Riessman, 

2008b). En tolkning blir då att Johanna vill delge två bilder av sig själv, eller två olika ”del-

jag”, för att jag ska få en tydligare bild av vem Johanna är. Hon beskriver sig själv dels som 

en hjälpbehövande person samtidigt som en självständig, sprallig och aktiv tjej. ”Del-jagen” 

anpassar Johanna utefter specifika samtalsämnen under intervjuns gång, vilket indikerar på att 

hon vill bli uppfattad på olika sätt beroende på sammanhang. 

 
 

6.3 Osynliggörande av studenters rättigheter och behov 
Ytterligare ett tema som blev aktuellt under intervjuernas gång var ”Osynliggörande av 

studenters rättigheter och behov”. Flera respondenter uttryckte på olika sätt hur de inte kände 

sig hörda av lärare på universitetet. I Märtas narrativ nedan handlar det om besvikelse och att 

hon bad om hjälp, som hon inte upplevde att hon fick.  

 
Sara: Varför var du det då eller kan du beskriva vad det var som gjorde dig besviken? 
 
Märta: Ja, men det var väl att de *lärarna* nonchade, jag BAD OM HJÄLP. Jag besökte 
båda två i att få hjälp och frågade dem hur vi kan göra för att det här kan lösas, för att jag ska 
klara mina studier… För jag visste att jag hade kunskapen, att det inte var det som det hängde 
på. Det blev väl jobbigt för dem, de verkade inte tycka att det skulle ingå i deras 
arbetsuppgifter… De skulle föreläsa, och det var det och om man bad om någonting annat 
som jag egentligen hade rätt till så tyckte de att det var jobbigt. För det var också så, som sagt 
muntligt, jag hade rätt till det men det var också så att en lärare skulle bevilja det… Så rätt till 
och rätt till… Det är en sanning med modifikation… Och det var ju också då som droppen 
rann över för mig och det var då jag också vände mig till samordnaren. Innan pappret, 
diagnosen… Där var det nog mer jag som student som hade önskat mer medmänsklighet från 
lärarna. För jag tänker, ber man om hjälp så behöver man hjälp. 
 

Märta framhäver i sitt narrativ att hon upplevde att de lärare hon vände sig till inte ansåg att 

det tillhörde deras arbetsuppgifter att hjälpa Märta att klara sina studier. Även Alexandra 

beskriver i sitt narrativ nedan hur hon tyckte att lärare borde hjälpa i situationer där studenter 

inte lyckas med sina studier. Alexandra hade även berättat för sin lärare varför hon inte mådde 

bra, men fick till svar att hon behövde ta sig igenom sin VFU. 

 
Alexandra: Och en annan situation som också var på högskolan, det var sista… nej, nästsista 
praktikperioden, VFUn där… Det var ju den hösten som jag var som mest deprimerad… Det 
var också då som jag började ta hjälp av psykolog. Det var första gången jag på riktigt ropade 
på hjälp liksom… då hade det hänt väldigt mycket för mig privat *en traumatisk händelse*, 
som hade hänt precis innan VFUn då… och då kände jag verkligen att jag vet inte om jag 
fixar praktiken nu, jag var så osäker och så långt nere i min depression att jag kände att det 
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här kommer inte gå liksom. […] Det var då jag mådde som sämst och var liksom tvungen att 
prestera men då bara brast det. Sen då, så vände jag mig till en av mina lärare i skolan och sa 
att jag vet inte om jag fixar att göra min VFU nu liksom för jag mår inte bra alls. Jag reder 
liksom inte ut det. Men det enda jag fick till svar var att jag behöver ta mig igenom det. Det 
kan man ju egentligen tycka är en sådan situation där de borde hjälpa eller något. När jag 
verkligen ropade på hjälp typ till läraren, att jag fixar inte det här, jag mår väldigt dåligt just 
nu, men att jag bara fick att tyvärr måste du ta dig igenom detta, det är nu det är VFU liksom.  
 
Sara: Men hur kände du efter att ha fått det här svaret från din lärare då?  
 
Alexandra: Näe, alltså det kändes ju som ett nedslag liksom. Hon lyssnade ju inte alls och 
brydde sig inte, kändes det som i alla fall. […] Och jag tror inte att hon *läraren* hade någon 
som helst förståelse för att vara deprimerad, full av ångest och ändå vara student liksom.  
 

I både Märtas och Alexandras fall kan det tolkas röra sig om attityder och bemötande där 

lärare på universiteten verkar osäkra på vad som ingår i deras arbetsuppgifter. Märta och 

Alexandra framför under sina intervjuer att de förväntade sig mer av lärarna, de önskade att få 

bli hörda. Alexandra upplevde att hennes lärare inte lyssnade eller brydde sig om hennes 

situation. Märta menade dessutom på att hennes diagnos på pappret var avgörande för hur hon 

blev bemött av lärarna. En tolkning är att bemötandet från lärarna kan ha att göra med att 

Märta inte var normaten (McRuer, 2006). Märta upplevde att hon behövde hävda sig, sina 

svårigheter och sin identitet för att få rätt till vissa stödinsatser och trots detta blev hon avböjd 

att komplettera en tentamen muntligen. Märta visste att hon hade kunskapen men avböjdes 

möjligheten att visa det muntligen, vilket i viss mån kan anses strida mot UDLs principer. 

Märtas lärare verkade heller inte ha uppmuntrat henne till att få välja alternativ 

presentationsform (Brand & Dalton 2012; Ralabate 2011). Även utsträckningen av SEd 

verkar i Alexandras fall vara begränsat då hon uttryckte till sin lärare att hon inte mådde bra 

psykiskt, men fick trots detta ett, som hon upplevde det, avvisande svar och ingen 

individanpassning (Hofstra & Korevaar, 2016; UHR, 2019). I vilken mån lärarna på 

universitetet hade möjlighet att anpassa såväl Märtas som Alexandras studiesituationer lämnas 

utan vidare analys då denna för mig som forskare är okänd. 

 

Likt Alexandras och Märtas narrativ, presenterar Magdalena ett scenario som visar på att 

UDL med fördel kan tillämpas i högre utsträckning på svenska universitet. 

 

Magdalena: Jaa… Det var väl en lärare som… När h*n skulle ha mikrofon… Så frågade h*n 
”Måste jag ha mikrofonen?” *lätt irriterat*. 
 
Sara: Nämen?  
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Magdalena: *Skratt*… Då blev min tolk förbannad, för h*n får egentligen inte säga så… 
 
Sara: Nej, precis… 
 
Magdalena: Men då sa min tolk ”JA för annars hör inte *respondentens namn*!!!” *skratt*. 
Jag sa det, det där var bara… Att *läraren* inte tänkte sig för… Jag har fått syntolkat till mig 
många gånger att de ser lite vimsiga ut *skratt*…  
 
 
Magdalenas scenario visar tydligt på ett bristande och något obetänksamt bemötande 

gentemot människor med funktionsnedsättningar. Respondenten imiterade läraren med något 

som jag uppfattade som irriterad ton när hon sade ”Måste jag ha mikrofonen?”, vilket är 

varför det kan sägas vara bristande och obetänksamt bemötande från läraren. Den situation 

som Magdalena beskriver tydliggör att nyttjandet av UDL kan utvecklas på universitet i 

Sverige. Utifrån flera respondenters utsagor kan en slutlig reflektion poängteras; att UDL och 

SEd kan tillämpas på annat sätt för att möjliggöra och tillgängliggöra studierna och inkludera 

alla studenter oavsett funktionsförmåga (Brand och Dalton 2012; Ralabate 2011; Hofstra & 

Korevaar, 2016; UHR, 2019). 

 

6.4 Inklusion 
Framför allt de respondenter som tog del av universitetets stödinsatser ansåg att dessa var 

inkluderingsfaktorer. Stödinsatserna möjliggjorde för flera respondenter att över huvud taget 

kunna delta i utbildningen och i studierna och gjorde därmed detta tillgängligt för dem. Nedan 

presenteras två kortare narrativ av Ludwig och Emilia som hävdar att de inte hade klarat sina 

studier om det inte vore för stödinsatserna. 

 

Sara: Tror du att du hade klarat dina studier utan stödinsatserna? 
 
Ludwig: Nej, nej. Det vet jag att jag inte hade gjort. Så de var nödvändiga för att jag skulle 
kunna studera. Och den här personen som var anteckningshjälp till mig, han… Han var ju lite 
som en stödperson för mig. Eh, vi studerade mycket och sånt här tillsammans och så. Näe, 
men det var en bra period för mig.  
 
Sara: Vad roligt att höra att du har positiva erfarenheter av det! 
 
Ludwig: Jo, ja. Ja… Eh, det var lite därför jag ville vara med och… Eh, men det känns lite 
som att… När man pratar om såna här saker så blir det mycket negativt… Så jag ville berätta 
en positiv bild av det.  
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Ludwig betonar under intervjun vikten av stödinsatserna och att de var nödvändiga för att han 

skulle kunna studera.  

 

Sara: Tror du att du hade klarat dina studier utan de stödinsatser du hade? 

 
Emilia: Nej, nej, aldrig! Inte en chans. Inte en chans på jordklotet. 
 

Även Emilia menar att hon inte hade klarat sina studier utan de stödinsatser hon hade. 

Stödinsatserna var för flera respondenter en del av det som inkluderade dem i utbildningen 

och gjorde att de hade möjlighet att nå lärandemålen. Jöhill (2016) menar att inkludering 

handlar om en persons tillhörighet i förhållande till ett socialt system. I den föreliggande 

uppsatsen kan det sociala systemet jämställas med att tillhöra en del i högre utbildning och att 

få ta del av sin utbildning på lika villkor, vilket respondenterna anser att stödinsatserna har 

bidragit med. Det har i denna studie presenterats flera scenarion där otillgänglighet yttras på 

flera sätt, men respondenterna med stödinsatser vill poängtera att dessa i regel har fungerat 

bra och att de har varit av stor betydelse för dem i deras lärande samt att stödinsatserna 

skapade möjlighet till tillgänglighet och inkludering. Det är orsaken till att de två ovanstående 

narrativen presenteras. 

 

6.5 Avslutande analys 
I detta avsnitt presenteras en avslutande analys där sammanlänkningen mellan temana 

presenteras samt en beskrivning av hur empirin kan förstås utifrån begreppen tillgänglighet 

och otillgänglighet.  

 

Temana i den föreliggande studien hänger framför allt samman genom det övergripande 

temat; tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning. Empirin har tydliggjort hur 

tillgänglighet och otillgänglighet för respondenterna har yttrats under deras studietider och 

hur dessa har bidragit till formationen av identitet, avvikelse, exklusion och inklusion. Vi kan 

utläsa av resultatet att den övervägande delen av otillgänglighetsfaktorer har att göra med 

studenternas identiteter och exklusion. Även lärares bemötande gentemot studenter med 

funktionsnedsättning har bidragit till exklusion och ifrågasättande av deras identiteter. 

Exklusionen yttrades ytterligare genom att studenter med funktionsnedsättning inte alltid 

”släpps in”; detta i form av avslag på att göra VFU där de önskar, inte få ta del av stödinsatser 

de är berättigade till och genom att inte få stöttning från universitetslärare i deras lärande. 
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Respondenterna har i sådana situationer exkluderats från sammanhanget vilket har gjort att 

deras utbildningar inte har blivit tillgängliga för dem. Exklusionen och otillgängligheten 

studenterna har upplevt har i sin tur påverkat deras identiteter. Det har bland annat påverkat 

dem genom sjukskrivningar, genom ifrågasättande av sig själva och sina förmågor samt 

genom avbrott i studier (Goffman, 2014). Exklusionen och otillgängligheten har således 

många sociala dimensioner vilket har resulterat i vissa fall att universitetslärare inte har 

respekterat studenter med funktionsnedsättnings egen person, vilket i sin tur också har haft en 

påverkan på studenternas identiteter. Empirin har indikerat att högre utbildning har byggt sitt 

system på anpassning till normaten och den funktionsfullkomliga kroppen, vilket gör att 

funktionshinder skapas genom att studenter med funktionsnedsättning inte inkluderas i detta 

system. En analys av funktionsfullkomligheten försvåras av att normaten sällan behöver 

framträda i sin normativa identitet eftersom samhällets strukturer tvingar den avvikande att 

spela beroende. Funktionsfullkomligheten kan endast analyseras utifrån den kontext och 

system vi lever i. I detta system behövs normer och idealbilder för att hålla 

samhällsmedborgarna inom systemets ramar. Eftersom människor med 

funktionsnedsättningar inte anses tillhöra systemet och bryter mot såväl normer som 

idealbilder, kategoriseras dessa människor som avvikare från systemet. Tillgänglighet blir här 

synonymt med att vara inkluderad eller att bli exkluderad och den mekanism som ligger 

bakom är kategoriseringen. En allvarlig konsekvens och problematik i detta är att det 

”normala” aldrig diskuteras eller ifrågasätts, vilket gör att kategoriseringen och utanförskapet 

upprätthålls (McRuer, 2006). 

 

Vad gäller tillgänglighet och inklusion menade respondenterna på att de framför allt kände sig 

inkluderade i lärandet och utbildningen tack vare stödinsatserna. För flera respondenter var 

stödinsatserna orsaken till att de över huvud taget kunde delta och slutföra sina studier.  

Studien har även tydliggjort att tillgänglighetsbegreppet går att fylla med mer än det vi 

vanligen avser med tillgänglighet. Tidigare studier kopplar vanligen samman tillgänglighet 

med fysisk tillgänglighet så som trånga utrymmen, trösklar och tunga dörrar (se Titchkosky, 

2011). I föreliggande studie framkom att tillgänglighet många gånger även handlar om hur 

studenterna blir, och känner sig, inkluderade eller exkluderade i utbildningen och i deras 

lärande. Att få bli en del av sammanhanget i högre utbildning har därmed att göra med att 

bland annat få stöttning av lärare, bli respekterad, få nyttja de stödinsatser som studenterna är 

berättigade till och få ta del av lärandet på alternativ sätt, vilket denna studie har belyst. 
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7.0 Avslutande diskussion 
7.1 Centrala slutsatser  
Denna studie har åskådliggjort att tillgänglighet är ett mer genomgripande begrepp än så som 

vi vanligen förstår det. Det handlar inte enbart om rent praktiska lösningar, utan tillgänglighet 

är något som genomsyrar hela tillvaron för en student. När något i utbildningen eller lärandet 

inte är tillgängligt så riskerar studenten att bli exkluderad, vilket har en stark påverkan på 

studentens identitet och hur de tänker om sig själva som studenter och vad de vill vara och 

vad de tvingas bli. Studien visar på att exklusionen och otillgängligheten har många sociala 

dimensioner så som att inte få tillgång till information, inte bli lyssnade på och att studenter 

med funktionsnedsättningar i vissa fall blir diskriminerade eller stigmatiserade. Urvalet i 

denna studie är tämligen litet och kan därmed inte sägas vara statistiskt representativt, men 

trots detta indikerar empirin i denna studie att högre utbildning har byggt sitt system på 

anpassning till normaten och den funktionsfullkomliga kroppen (McRuer, 2006), vilket gör att 

kategorisering, funktionshinder och utanförskap skapas och upprätthålls genom att studenter 

med funktionsnedsättning inte inkluderas i detta system. Både UDL och SEd är metoder 

skapade för att främja tillgänglighet och inkluderande för studenter med 

funktionsnedsättningar (Hofstra & Korevaar, 2016; UHR 2019; Brand & Dalton 2012; 

Ralabate 2011), vilka med fördel kan nyttjas i högre utsträckning på svenska universitet. 

Möjligen kan inkludering och tillgänglighet främjas och uppnås med hjälp av UDL, SEd eller 

andra liknande metoder med liknande syfte. Universiteten i Sverige kan även behöva se över 

och föra ett resonemang med sina samarbetspartners (vid exempelvis VFU) då vissa 

samarbetspartners har nekat studenter med funktionsnedsättningar placering hos dem. Sådana 

situationer, innefattande avslag för placering på grund av en individs funktionsnedsättning, 

påverkar individen markant samt gjorde så att två respondenter i denna studie inte fick ut det 

de önskade av sina utbildningar. Empirin visade ytterligare på att stödinsatser betraktas som 

en betydande del i att känna sig delaktig och bidrar därmed avsevärt till tillgänglighet. 

 

7.2 Implikationer till praktiken 
Utifrån den empiri som framkommit i studien kan universitetslärare ibland behöva se över 

alternativa möjligheter att erbjuda studenter med funktionsnedsättningar att uttrycka sina 

kunskaper. Denna studie visar att exklusionsmekanismer uppstår i såväl det direkta mötet med 

anställda lärare som universitetet som organisation. Exklusionen kan ge allvarliga 

konsekvenser för studenter med funktionsnedsättningar, vilket är varför det är viktigt att lyfta 
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in studentperspektivet på universiteten. Det skulle kunna ske genom exempelvis studentkåren, 

som kan fungera som en stödjande och rådgivande funktion till förslagsvis rektor. Ett annat 

förslag är att en utvald grupp genom studentkåren kan ta upp ärenden till prövning. 

Ytterligare ett sätt kan vara att följa upp studenter som väljer att avsluta sina studier som ett 

sätt att lära vad som hade kunnat göras annorlunda. Empirin indikerar på att otillgänglighet är 

en orsak till studieavhopp liksom negativ identitetsutveckling hos många unga sårbara 

människor. Det kan återkopplas till breddad rekrytering och breddat deltagande, där hela 

systemet från grunden behöver vara fungerande och inkluderande. Ytterligare sätt att tillämpa 

UDL och SEd mer frekvent i praktiskt arbete på universiteten är också något som kan ses över 

för att eventuellt möjliggöra en breddad rekrytering och breddat deltagande på universiteten 

samt reducera risken för exklusion och otillgängliga utbildningar och lärande. För framtida 

forskning hade det varit intressant att undersöka hur universitetslärare ser på och arbetar för 

tillgänglighet för alla studenter på högskolor och universitet.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

• Hur gammal är du?  
• Vilken högskola läser/har du läst vid?  
• Vilken utbildning? 
• Vilket tempo? Helfart/halvfart 
• Vilken årskurs går du i? 
• Har du tidigare under din skoltid fått stöd?  
• Har du någon gång behövt ta ett studieuppehåll? Om ja, varför?  

 
• Vilken funktionsnedsättning/svårigheter har du?  
• Upplever du att dina svårigheter på något sätt påverkade ditt val av utbildning? 
• Hur yttrar den sig? Vilka svårigheter medför den? 
• Hur påverkar den ditt mående? 
• Gör din funktionsnedsättning/ditt mående så att du har ett behov av stöd i dina studier? 
• Hur påverkar studierna ditt mående?  
• Hur påverkar ditt mående studierna?  
• Ungefär hur mycket tid lägger du ner på dina studier? (Mer eller mindre än de som 

läser samma utbildning/kurs?)  
• Har du hittat egna lösningar för att underlätta i ditt studerande? Vilka? 

 
 
Tillgänglighet och otillgänglighet 

• Kan du beskriva vad tillgänglighet betyder för dig? När anser du att skolan/studierna 
är tillgängliga för just dig? 

• Har du någon gång stött på otillgänglighet på universitetet? Hur har denna 
otillgänglighet yttrat sig? Fysisk, pedagogisk, obefintlig/otillräcklig förståelse från 
lärare/samordnare, ej fått individuellt anpassade stödinsatser som skapar 
otillgänglighet? 

• Kan du beskriva en situation där du känner att du stött på otillgänglighet i skolan, i 
dina studier eller i bemötande?  

• Har det någon gång blivit omöjligt för dig att delta i utbildningen som alla andra? 
Eller har det möjliggjorts att du ska kunna delta som alla andra? 

• Vad har konsekvenserna blivit av att du inte har kunnat delta i utbildningen som alla 
andra? 

• Har du någon gång pratat om otillgängligheten på ditt universitet med någon?  
- Varför/varför inte?  
- Vet du vem på universitetet du kan vända dig till för att framföra sådant?  

• Känner du att du kan prata med någon på universitetet om otillgänglighet? 
- Varför/varför inte? 

 
 
Bemötande och stöd från personal och klasskamrater 
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• Brukar du berätta för dina lärare om dina svårigheter?  
• Hur upplever du dina lärares bemötande?  
• Vilken kunskap upplever du att lärarna har om vad dina svårigheter kan innebära?  
• Tycker du att du får rätt stöd av lärarna?  
• Visar lärarna förståelse och lägger upp sina föreläsningar så att du kan vara delaktig?  
• Brukar du berätta för dina klasskamrater om dina svårigheter?  
• Hur upplever du dina klasskamraters bemötande?  
• Vilken kunskap upplever du att dina klasskamrater har om funktionsnedsättning/dina 

svårigheter innebär?  
• Visar klasskamraterna förståelse?  
• Har du någon gång upplevt kränkande behandling?  

 
 
Stödinsatser 

• Har du någon gång fått information om det stöd som lärosätet erbjuder människor med 
funktionsnedsättning? Om ja, av vem? Om inte, hur kom du i kontakt med 
samordnaren på universitetet? 

• Om du fick en kontakt med samordnaren, blev du berättigad stöd? Fick du veta vilka 
kriterierna är för att få stöd? I sådana fall, vilka? Behövde du lämna läkarutlåtande 
som styrker dina svårigheter?  

• Vet du vilka stödinsatser som finns? Kan du nämna några som exempel? 
• Vilka nyttjar du? Hur tycker du att det fungerar? 
• Finns det något som gjort att du inte klarat av dina studier, eller som fått dig att känna 

att du behöver extra stöttning (din funktionsnedsättning/mående, svåra studieperioder 
mm)?  
- Känner du att du kan vända dig till någon på skolan och berätta detta? 
- Har du vetat vem du ska kontakta i sådana fall?  
- Har du tagit kontakten?  
- Varför/varför inte? 

• Har du fått hjälp med att hitta din rätta studieteknik?  
• Låt säga att du har fått stödinsatser från universitetet, har du känt att de någon gång är 

bristande eller att de inte hjälper dig på det sätt du hade önskat?  
Om du fick välja själv hur stödet ska vara utformat, hur önskar du att det skulle se ut? 

• Önskar du andra stödinsatser som högskolan inte erbjuder? I så fall, vilka?  
• Följer någon på universitetet upp dina stödinsatser, hur de fungerar mm.? Vem? 
• Tror du att du hade klarat dina studier utan stödåtgärderna?  

 
 
Studieuppehåll 

• Att återgå till studier 
- Har du fått stöd för att du ska kunna återgå till dina studier? - T.ex. mentor, 
individuellt anpassad studieplan, tekniska hjälpmedel, hjälp att byta utbildning, 
möjlighet till omtentamen, skriva på dator istället för hand, hörselslinga, tillgänglig 
kurslitteratur?  

 
 
Förbättringar 

• Hur kan informationen fungera smidigare inom universitetet med lärare och andra 
berörda tycker du?  
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• Hur kan man förbättra informationen om de rättigheter som studenter med 
funktionshinder har?  

• Har du något du vill tillägga?  
 

 

Bilaga 2 - Förfrågan om deltagande och samtycke  
Förfrågan om deltagande i en studie på masternivå - studenter med 
funktionsnedsättningars upplevelser avseende tillgänglighet och 
otillgänglighet i högre utbildning 
 
Mitt namn är Sara Zoric och jag studerar masterprogram i socialt arbete på Linnéuniversitetet 
i Kalmar. Jag är för närvarande igång med min masteruppsats.  
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur studenter med någon form av 
funktionsnedsättning upplever tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning. Med högre 
utbildning avser jag högskola/universitet. Fokus är därmed att få en fördjupad bild av 
studenternas egna upplevelser av tillgänglighet och otillgänglighet i högre utbildning. 
 
Intervjun kommer att vara uppbyggd på frågor utifrån tre olika teman. 

• Hur upplever du som student i högre utbildning tillgänglighet utifrån dina behov av 
stöd? 

• I vilka situationer har du som student upplevt otillgänglighet i din utbildning? 
• Vilka stödfunktioner saknar och/eller önskar du fanns i högre utbildning?  

 
Utifrån dessa teman har jag utformat en del frågor som jag kommer att ställa till dig genom en 
intervju. Jag kommer även att ställa inledande frågor som bland annat berör din bakgrund, 
vilken utbildning du studerar/har studerat med mera. Om du vill delta bestämmer vi 
tillsammans var och när vi ska träffas. Intervjun är ett samtal som kommer att ta ungefär en 
timme. Anteckningarna i samband med intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och 
inga obehöriga kommer att ha tillgång till dem. Om du godkänner att intervjun också spelas in 
kommer den inspelade intervjun sedan att överföras till text där inga namn finns med. 
Materialet kommer enbart att bearbetas och sammanställas av mig som författare. Det 
kommer inte att vara möjligt att känna igen dig i den slutliga texten, inte heller bostadsort 
kommer att framgå. Resultaten kommer att publiceras på hemsidan DiVA.  
Det är frivilligt att delta. Om du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, har du 
rätt att göra det utan att motivera varför. Du har rätt att få information om de uppgifter som 
blir registrerade. Du har rätt att läsa utskriften av din intervju för att kunna rätta till eventuella 
felaktigheter eller missförstånd.  
 
Kontaktuppgifter författare: Sara Zoric, sz222cp@student.lnu.se 
Handledare: Ulrika Järkestig Berggren, ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se  
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Samtycke till intervju, ”Tillgänglighet och otillgänglighet för studenter med 
funktionsnedsättningar i högre utbildning” 
 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om studien ”Tillgänglighet och 
otillgänglighet för studenter med funktionsnedsättningar i högre utbildning” 
Jag har tagit del av information om att: 

• deltagande är frivilligt 
• jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att behöva ange skäl 
• det insamlade materialet kommer att behandlas med konfidentialitet och förvaras på 

ett säkert sätt så att ingen obehörig kommer åt det 
• studien kommer att redovisas så att ingen person blir igenkänd.  

 

Jag har fått möjlighet att ställa ytterligare frågor om studien. 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i intervju  
Datum_____________________________________________________ 
Namnteckning_______________________________________________ 
Namnförtydligande___________________________________________ 
 
 
Informerat samtycke har inhämtats  
Namnteckning____________________________________________ 
Namnförtydligande________________________________________ 
Ort_______________________ Datum________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


