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FÖRORD

ESF-projektet Hela Vägen har sin utgångspunkt i tidigare projekt 
som visade på att kommunerna har svårt att nå unga kvinnor och 
ickebinära transpersoner och att det krävs en delaktighet ifrån 
målgruppen själv för att säkerställa att kommunerna tar fram rätt 
insatser. Försäkringskassans effektutvärdering visar även denna på att 
kvinnor inte får tillgång till insatser i lika stor utsträckning som män 
och att deras resultat av arbetsmarknadsinsatserna därmed är sämre 
(Försäkringskassans effektutvärdering 2017). Även SCb rapporterar 
att det är mycket vanligt att personer i målgruppen unga/unga vuxna 
med Neuropsykiatriska funktionsvariationer  (NPF), och då i synnerhet 
kvinnor, upplever sig diskriminerade inom eller på väg in i arbetslivet, 
diskriminering från arbetsgivare är den allra vanligaste formen (SCB 
2017: 12). 

Hela Vägen har valt att undvika att vuxengissa kring målgruppens behov, 
och istället granska normen vuxenhet kritiskt i alla beslut vi fattar för 
att öka möjligheterna att nå unga kvinnor och ickebinära. Med detta 
material får ni stöd kring hur ni kan arbeta för att sluta vuxengissa och 
hur ni kan göra målgruppen delaktig i era beslut och handlingar. 

Linda Almgren
Projektledare Hela vägen

Kommunförbundet SkåneEUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

HE A   VÄGEN
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Denna skrift är till dig som har 
mod att utveckla din verksamhet 
genom att bjuda in expertis från 
den målgrupp som din verksamhet 
ska serva. Till dig som har förstått 

att nödvändiga förflyttningar inte går att göra utan en konstruktiv kontakt 
med de som verksamheten är till för. Till dig som känner igen dig som 
”vuxengissare” och till dig som vill sluta ”vuxengissa”! 

Vuxengissarna har fått arbeta relativt ostört under lång tid trots att kraven 
på motsatsen finns nedtecknade i flera av vuxenhetens styrdokument. Nu 
är det dags att göra verkstad av implementering av barnkonventionen, 
de horisontella principerna och av aktiva åtgärder kopplat till 
diskrimineringslagen. 

I denna handbok kommer fokus vara på hur barn, unga och unga vuxna 
bättre kan göras delaktiga i verksamhetsutveckling. Denna grupp är stor 
och kan inte enbart förstås utifrån kategoriseringen ”ålder” utan behöver 
även inbegripa förståelse för hur kön, könsidentitet, etnicitet, religion, 
sexuell läggning och funktionsvariationer spelar in i deras livsvillkor. Mer 
om hur verksamheter kan utveckla sina kunskaper om detta finns att läsa 
”Hurboken” (Leveau,2017) och någon övning är även hämtad därifrån. 
Metoderna i detta material är till för att användas på arbetslagsträffar, i 
workshops på planeringsträffar, på APT, på verksamhetsmöten eller på 
planeringsdagar. Tanken är att verksamheter på ett enkelt sätt och med 
klargörande övningar ska hålla liv i ett utvecklingsarbete som ständigt 
ska återerövras. Vuxengissning behöver upphöra och denna handbok 
är ett av flera sätt att försöka komma till rätta med detta utbredda 
samhällsproblem. Detta material ska givetvis inte ses som ett facit utan 
som en sparringpartner till din utveckling. Fyll på med sådant som du 
ser fattas och stryk det som du hittar som du ser som en irriterande 
vuxengissning...

INLEDNING

Linda Leveau 
Författare 
Varning för vuxengissning
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”Vuxengissa” är ett ord med en pedagogisk ambition. Ordet vill 
synliggöra ett system av förgivettaganden som oreflekterat kan skapa 
diskriminering. Det kan vara som ordet antyder; när vuxna gissar om vad 
som blir bäst för grupper som inte är eller passerar som vuxna. Det kan 
även vara när yrkespersoner utan migranterfarenhet ska planera speciella 
insatser för personer med migrantkunskap. Eller när medelålders 
tjänstepersoner med en normföljande funktionalitet ska utveckla 
verksamheter för äldre eller unga med funktionsvariationer. 

En vuxengissning är ett antagande om en person eller en grupp 
som inte grundar sig i forskning eller beprövad erfarenhet utan mer 
på en ”magkänsla”. En fantasi som inte sällan grundar sig i ärvda 
föreställningar om hur ”killar är” eller vad ”tonårstjejer behöver” eller hur 
”ickebinära barn fungerar”. När dessa föreställningar uttalas och spaltas 
upp brukar vuxengissningarnas inflytande revideras men om de fritt får 
frodas är risken stor att de oemotsagt blir till osanna sanningar. 

Ett sätt att minimera vuxengissningen är att använda sig av 
expertgrupper. En ”expert” i detta sammanhang är en person ur den 
eller de grupper som verksamheten ska finnas till för. Utgångspunkten 
är att den personen sitter på expertis som verksamheten behöver 
för att kunna utvecklas. Det är inte ovanligt att vuxengissarna och 
experterna är överens om både problemet och lösningen. Däremot är 
det vanligt att formuleringarna skiljer sig åt vilket kan vara till stor 
nytta för verksamheter som önskar kommunicera i klarspråk.  Innehållet 
från expertgrupperna kan även utmana gamla föreställningar om vad 
målgruppen ”behöver” och ”vill ha”. Här gäller det att försöka väga in 
experternas input i praktiken och samtidigt värna grupper som omfattas 
av diskrimineringslagen som möjligen inte expertgruppen har full insyn i. 

VUXENGISSA
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Detta kan göra verksamheten både mer effektiv och mer kunnig. Risken 
att missa värdefull input och bidra till ett resursslöseri är stor om 
vuxengissningen fortsätter på samma sätt som förut. 

Vuxengissning sker ofta utifrån goda avsikter. Det bör nämnas så att tid 
inte slösas på att viktiga möjliggörare går i försvar. Många yrkespersoner 
behärskar ett barnperspektiv där barn som grupp räknas in, tas hänsyn 
till och främjas. Detta perspektiv filtreras dock via olika lager av 
andra normer och ger inte alltid en korrekt bild av vad som ska göras. 
Barnperspektivet mår bra av att granskas av barn som kan bekräfta eller 
korrigera det som vuxenheten har tänkt, planerat eller genomfört. 
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Normbevararnas Intresseförening (Nbi)  är en fiktiv förening som 
används för att få syn på gamla och oreflekterade föreställningar. 
I Normbevararnas Intresseförening premieras grupper i samhället 
som följer de system av förgivettaganden som kan kallas för normer 
och som ibland kan stå i vägen för ett utvecklingsarbete i linje med 
de värderingar som våra styrdokument pekar ut riktningen för. 
Normbevararnas Intresseförening utgår ifrån att begreppet ”alla” är 
personer som är funktionsfullkomliga och vuxna eller längtar efter att 
bli, som passerar som svenskar och inte är religiösa, är heterosexuella 
och känner sig bekväma med pronomen han eller hon och tycker 
att maskulinitetsnormen är helt oproblematiskt och bör värnas. 
Normbevararnas Intresseförening har även klara och tydliga bilder av 
hur ”de andra” är och de är oftast lite sämre, lite mindre kapabla och lite 
mer inkompetenta. 

Normbevararnas Intresseförening är ett sätt att synliggöra hur 
strukturerna av antaganden kopplat till diskrimineringsgrunderna kan 
fungera. Genom att fundera över hur Normbevararnas Intresseförening 
skulle tänkt, sagt eller agerat i vissa skeenden är det lättare för 
verksamheter att förstå varför ett utvecklingsarbete ibland möter 
på motstånd. Motståndet är en del av processen men det kan även 
bli till ett hinder som gör att verksamheten inte tar de steg som var 
planerade. Motståndet kan komma både utifrån men även inifrån. 
Vi är alla produkter av det system av förväntningar som vi blivit och 
blir marinerade i. Därför kan även den godaste av representanter från 
vuxenheten på insidan uppleva ett starkt motstånd till att exempelvis 
bjuda in barn i beslutsprocesser. Det är helt enkelt ovant! Men det 
kan även handla om ett motstånd som bygger på oreflekterade 
föreställningar om vad som ”är bäst för barnen”, vad ”tjejerna behöver” 
och hur ”killarna är”. 

NORMBEVARARNAS
INTRESSEFÖRENING
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Ett effektivt sätt att avslöja dessa hindrande normer kan vara 
att medvetet och systematiskt ställa sig frågan; hur skulle NbI 
reagera på detta? Om NbI applåderar och gör vågen vid varje insats 
är det kanske läge att fundera över hur verksamhetens insatser 
riktar sig till alla grupper. Ett sätt kan vara att ständigt ha de sju 
diskrimineringsgrunderna framme och på så sätt levandegöra den 
lag som har som uppgift att implementera FN´s konvention om de 
mänskliga rättigheterna. De rättigheterna omfamnar nämligen fler än de 
som Normbevararnas Intresseförening företräder. 

Normbevararnas Intresseförening arbetar för att vuxengissningen ska få 
fortsätta. Det är inte ovanligt att en hör påståenden som : 

Att sluta vuxengissa innebär inte att vuxenhetens ansvar för att ingen 
diskrimineras upphör. Att reflektera kring: vilken åldersgrupp har skapat 
mest allvarligt kaos i världen? 

Att sluta vuxengissa innebär inte att alla beslut ska sluta fattas av 
vuxenheten. Det kan däremot handla om att vuxenheten ska skaffa sig 
ett bättre beslutsunderlag genom att tillfråga barn och att gemensamt 
fatta bättre beslut. Att reflektera kring: vad får barn besluta om i vår 
verksamhet? Vad är rimligt att unga ges möjlighet att vara med och 
besluta om? 

Att sluta vuxengissa är inte att göra barnen ”en tjänst” eller att vara 
snäll. Det är att höja kvaliteten på den egna verksamheten så att de 
gagnar barn här och nu. Barn har rätt att ha det bra i sin barndom och 
själva barndomen är inte en transportsträcka till att bli vuxna. Att 
reflektera kring: vilka är vår verksamhets största utmaningar? Hur har vi 
bjudit in barn och unga i lösningen av det problemet? 

Om barn får bestämma blir det kaos

Vuxna fattar bättre beslut än barn

”

”
”

Om barn får vara med och bestämma nu 
blir de bättre vuxna sen
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METODER MOT VUXENGISSNING
Här följer några övningar och samtalsingångar i syfte att förbereda ett 
utvecklingsarbete där fenomenet vuxengissning granskas. Övningarna kan 
användas både enskilt och i grupp.

Vuxennormen 
Ett sätt att angripa en systematisk och oreflekterad vuxengissning är att synliggöra 
de normer som kan ligga till grund för att fenomenet haft så stort inflytande. Vilka 
lagar och regler har formellt eller informellt stöttat vuxenheten framför andra 
sätt att vara människa på? Hur har det påverkat den verksamhet som vi arbetar i? 
Vilka nya lagar och regler ligger i pipeline eller har nyligen formulerats i syfte att 
minimera ”vuxengissningen”? 

Spaning 
I den här övningen ska vi fantisera hur framtiden kan se ut när vuxengissningen 
minimerats och ambitionerna implementerats. Givetvis finns det inga ”rätt” 
eller ”fel” svar utan övningen ska mer ses som en framåtblickande diskussion. 
Spaningsfrågorna kan ha delats ut tidigare och gett möjliggörarna en chans att 
fundera individuellt innan övningen.

Rollfördela samtalet enligt följande: 

Spaningsledaren, ställer frågor som lockar till att fantisera framåt och fördelar 
ordet. 

Ordförande i Normbevararnas Intresseförening, tar upp alla problem.  

Tidspolisen, frågar gruppen hur mycket tid som finns för spaningen och meddelar 
halvtid och sluttid. 

Möjliggörare, alla andra bidrar aktivt med att försöka skissa fram en så tydlig 
framtidsbild som möjligt. 
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Förslag på spaningsfrågor:

Hur skulle a) Sverige b) er verksamhet c) er profession se ut om vuxengissning får 
fortgå? 

Hur kommer a) Sverige b) din verksamhet c) din profession se ut i framtiden när 
vuxengissning är utrotad och barnkonventionen implementerad? 

Samsyn: vad är en vuxengissning? 

Samtala om: hur gestaltar sig vuxengissning i vår verksamhet? Hur kan vi aktivt 
motverka vuxennormen? Vad ingår i ett s.k vuxenkontrakt? 
Avsluta övningen med att sammanfatta vad som kan ha varit relevant för 
verksamheten att arbeta vidare med och hur de olika rollerna kändes.

Vuxenkontraktet 
Syftet med denna övning är att synliggöra det som ibland kan vara dolt i 
förväntningar och antaganden i vad som gäller när en ska passera som ”en vuxen”. 
Ett kontrakt är något som ska efterlevas och följas. Det vi gör innan vi skriver under 
ett kontrakt är att läsa igenom det innan vi skriver under. Prata gemensamt med 
varandra om vilka rubriker som skulle kunna finnas i ett vuxenkontrakt. Om ni inte 
kommer på några rubriker så använd dessa för att komma igång: ålder, utseende, 
arbetsliv, kärleksliv, språk, funktionaliteter. 

Samtala med varandra om vilka fördelar det ger att följa detta kontrakt och vilka 
svårigheter en kan möta på om det inte går eller en inte vill leva upp till hela eller 
delar av kontraktet.  

Kom överens om en rutin för att säkerställa att ni ökar verksamhetens förmågor att 
hantera denna norm. 
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Utdrag ur Kontigos utvärdering av ”SåSant-Skåne”, ett 
skolutvecklingsprojekt 2014-2018; ”Efter att elevgruppen involverats i 
arbetet fick vi en uppenbarelse. Vi insåg att vi flugit iväg lite. Det finns en risk 
att vi tar upp det som vi tycker är intressant och inte vad eleverna vill ha.” 

Vuxengissning kan precis som alla andra gissningar vara mer eller 
mindre tursamma. Ibland gissas det rätt och insatser blir planerade och 
genomförda precis så som målgruppen önskade. Ibland görs antaganden 
om en grupp som inte stämmer och den planerade insatsen faller platt 
till marken. Givetvis kan insatser hamna snett även utan vuxengissningar 
men oddsen att insatsen skräddarsys på ett sätt som faktiskt passar ökar 
om den provats tillsammans med de som det handlar om. Ett sätt att 
hämta in kunskaper är att använda sig av metoden ”expertgrupper” som 
kommer att beskrivas här. 

EXPERTGRUPPER
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Hur går det med expertgruppsarbetet?

Vad har framkommit? 

Vad kan ledningen göra för att underlätta arbetet? 

Vad önskar experterna att ledningen gör så att arbetet blir bättre? 

Hur kan resultatet av expertgruppsarbetet spridas i verksamheten? 

Hur kan verksamheten använda sig av expertgrupper inom fler 
utvecklingsområden? 

Arbetet i expertgrupperna ska mynna ut i en eller flera insatser baserat 
på kunskaper från de kompetensbärare som verksamheten ska serva. 
För att det ska bli verklighet behöver det finnas en flödesplanering 
som främjar att experternas input kommer till hela verksamhetens 
kännedom under processen. De som har fått förtroendet att leda 
arbetet med expertgruppen måste även ha mandatet att leda 
verksamhetsutvecklingen i den riktning som experterna pekar ut. Här 
spelar cheferna och styrgruppen en avgörande roll. Utan ledningsledets 
stöd är en maktomfördelning svår. Förslag på frågor för ledningspersoner 
att ställa till medarbetare kan vara; 

Det yttersta ansvaret att implementera de styrdokument som behandlar 
delaktighet bär chefen. Ett utvecklingsarbete i ledningsgruppen kan 
behöva utföras. Ett sätt att få fart på ett sådant arbete kan vara att 
använda expertgruppernas upplevelse om hur de ser på sina möjligheter 
till delaktighet och inom vilka områden de anser att de skulle kunna vara 
med och bidra. Det är lätt att hamna i gamla hjulspår även i den bästa 
av ledningsgrupper. Expertgruppers input kan ge syre åt komplicerade 
processer genom att bjuda in till nya lösningar av gamla problem.

LEDNING- OCH 
STYRGRUPPSROLL
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En expertgrupps engagemang ska behandlas med största respekt. Ett 
sätt att respektera experterna är att vuxenheten tagit ställning till 
vad expertgruppen ska användas till och vilken rådighet den ska ha. 
Det kan verka självklart men det är inte alltid kristallklart varken för 
verksamheten eller för experterna. Här följer några förslag på frågor att 
ta ställning till och övningar som kan användas i planeringsarbetet av 
expertgrupper. 

Delaktighet eller inflytande - ett maktklargörande 
Dessa frågeställningar är nödvändiga att verksamheten besvarar och 
i möjligaste mån kommer överens om innan expertgrupper börjar 
användas; 

Börja med att definiera vad som menas med ”delaktighet” och vad som 
menas med ”inflytande”. Många menar att ”delaktighet” är skarpare 
genom att istället förpliktiga till förflyttningar och att  ”inflytande” 
är något mildare gällande hur mycket makt som ska fördelas. Det 
betyder inte att det ena är bättre än det andra men det är viktigt att 
förutsättningarna tydliggörs både för verksamheten och för experterna. 

DET NÖDVÄNDIGA
FÖRARBETET

Hur mycket makt är verksamheten villig att dela med sig av? 

Vilka förflyttningar har expertgruppen rådighet över? 

Vad är skillnaden mellan att bjuda in till ”dialog” eller att ”inhämta kunskaper”?
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Ett sätt att konkretisera definitionsarbetet är att göra ett klargörande av 
hur mycket makt eller rådighet som experternas input kommer att ha i 
verksamheten. Det kan kopplas till de frågor som expertgruppen ombetts 
ta ställning till eller användas som en övning med fiktiv input från 
experterna. Vuxengissa medvetet om vad vi tror att expertgruppen kan 
komma att föreslå för lösningar på ett problem som verksamheten ofta 
tampas med. Hur skulle verksamheten ta hand om den inputen? Vad har 
verksamheten rådighet över? 

Bestäm er för om expertgruppernas svar kommer att vara ”rådande” eller 
”beslutande”. Ibland kan expertgruppers input användas för att lobba för 
ett nytt område eller för att behålla ett gammalt – även detta är viktigt 
att ha formulerat innan. Detta är viktiga förutsättningar för experterna 
att känna till och det ligger på de f.d vuxengissarnas ansvar att på ett 
begripligt vis kommunicera detta till experterna. 
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Listan 
”Vad får ni bestämma om?” ,frågade jag en expertgrupp vid ett tillfälle när 
jag tyckte att vi kört fast. ”Ingenting!” svarade de. Jag bad de tänka efter lite 
och parvis göra listor. Det blev knäpptyst i rummet. Jag kom med förslag på 
områden som personalen hävdade att de hade inflytande över. Jag frågade 
igen. Svaret blev detsamma; ”Ingenting!” En av experterna ropade till som 
om hen kom på någonting och utbrast; ”Jo! En gång! Men det blev aldrig 
av…” 

Gör en lista på vad er målgrupp får bestämma över i verksamheten just nu. 
Vuxengissa om vad ni tror att målgruppen uppfattar att de har makt över. 
Skissa på en ny lista som motsvarar vad ni skulle önska att målgruppen fick 
bestämma över. Ringa in det som är rimligt under rådande förutsättningar. 

När expertgruppsarbetet är igång kan denna lista med fördel jämföras med 
experternas lista. Gör en ansvarsfördelning utifrån resultatet och lägg till 
en tidslinje – vem ser till att detta sker och när? 

Om ni behöver något att utgå ifrån kan kanske denna listan vara tillhjälp 
i framtagandet av en lista över vad just er målgrupp kan vara med och 
bestämma över: 

 ⃣ Budget? 
 ⃣ Inköp? 
 ⃣ Hemsida? 
 ⃣ Val av material? 
 ⃣ Gruppindelningar? 
 ⃣ Traditioner? 
 ⃣ Arbetsmetoder? 
 ⃣ Mat? 
 ⃣ Lokaler?
 ⃣ Event? 
 ⃣ Rekrytering av personal? 

METOD
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Målformulera - i blyerts 
Vad är målet med att använda sig av expertgrupper? Om det enbart är för att ”lyssna” är just 
detta material fel metod. Denna metod förpliktigar till handling. Experterna ska lyssnas på och 
deras kunskaper ska tas om hand i verklig verksamhetsutveckling som sedan ska återkopplas 
till experterna. Det är huvudsyftet och kan inte förhandlas. Däremot är det viktigt att ha blivit 
överens i vuxenheten om vilket specifikt mål med just denna expertgrupp verksamheten ska ha. 
Men det är även viktigt att målet kan omformuleras efter den input som verksamheten ges av 
experterna under processen. Därav det lilla analogvänliga tillägget – ”i blyerts”; vuxenhetens 
mål behöver kunna ”suddas ut” och revideras utifrån experternas input som kan komma att 
förändra själva utgångspunkten. 

Några exempel på målformuleringar som kan användas i utvecklingsarbeten i samråd med 
expertgrupper:
 
” I januari 2021 har expertgrupp gett input till ledningen om vilka lönekriterier verksamheten 
ska ha utifrån deras perspektiv” 

”I april 2022 har expertgrupp tillfört kunskaper om vilka frågor som bör ställas i 
trygghetsenkäten för att synliggöra diskriminering på arbetsplatsen” 

”Expertgrupperna har fått en genomgång av projektets huvudmål och gett förslag på vilka 
aktiviteter projektet bör fokusera på under 2021” 

”Verksamhetens problem med att nå ut till tjejer och ickebinära har diskuterats med olika 
metoder och förslag på lösningar har tagits fram i expertgruppen under våren 2021” 
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”Avdelningens höga sjukfrånvaro pga stress har synliggjorts i expertgruppen och nödvändiga 
förändringar har tagits fram. Arbetet har haft ett tydligt jämställdhetsperspektiv och 
problematiken har diskuterats utifrån ett antidiskriminerande arbetssätt. Detta har skett under 
hösten 2022.” 

”Företagets nya rekryteringskampanj i syfte att nå en större mångfald i personalgruppen har 
under hösten 2022 justerats utifrån expertgruppens kunskaper” 

”Projektet har presenterat ett förslag på planering gällande horisontella principer och reviderat 
utifrån expertgruppernas förslag på förändring till minst 50% under projektets analysfas.” 

Diskutera målformuleringarna; 
Vilka skulle er verksamhet kunna ha nytta av? 
Vad finns det för poäng med att tidssätta målen? 
Vad saknas i målsättningarna? 
Hur skulle de kunna förbättras och matcha era ambitioner med expertgrupper? 

Att göra-lista

• Börja med att svara på frågan vilket samhällsproblem insatsen ska lösa. Det kan vara 
flera. Pröva att rangordna problemen. Ringa in de som verksamheten har rådighet över. 

• Ta fram mål kopplat till det samhällsproblem som insatsen ska bidra till att lösa. 

• Ringa in tre problem som insatsen mött på. Tematisera dessa problem. Konkretisera. 
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Nu ska det tas fram frågeställningar som behandlar de utmaningar som 
verksamheten är satta att lösa. Det är viktigt att arbetet tillsammans 
med experterna handlar om sådant som verksamheten har rådighet över. 
Annars finns det en risk att arbetstillfällena svävar ut och kommer att 
kretsa runt allmänna orättvisor. Experternas input behöver bearbeta 
sådant som verksamheten kan påverka och har makt över. 

Det finns flera sätt att ringa in vad som behövs svar på. Expertgrupper 
kan kallas in vid olika faser vilket givetvis påverkar frågeställningarna. 
Det kan vara i en planeringsfas, i en analys, i en riskbedömning eller 
inför en redan planerad genomförandefas. I den bästa av världar har 
expertgrupper kopplats på redan vid riggningen av insatsen men det 
kan även finnas vinster i att låta experterna vara med och diskutera 
ett slutresultat. Förarbetet med att skapa ett relevant innehåll till 
expertgrupperna skiljer sig givetvis åt men här följer några ingångar.

Frågeställningar till 
experterna
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Detta anses vara ett problem? vad anser ni om det?
Detta problem ska lösas? 

Hur tycker ni att verksam-

heten ska lösa det? 
? ??

Att göra-lista
• Utgå ifrån en vedertagen och känd problematik. Konkretisera den till ett språk som är 

tillgängligt för alla . 

• Förbered en kort input till experterna så att alla har samma begreppsförståelse inför 
arbetet.  

• Välj ut teman som insatsen har rådighet över. 

• Formulera ett frågebatteri som matchar er verksamhets behov och planera flera sätt att 
kunna svara på frågorna.  

Hur kan vi samla in input från målgruppen under 

arbetets gång? Vilka frågor bör ställas under tiden? 

Hur samlar vi in svaren? Såhär har målgruppen 

svarat - hur tänker ni att de svaren kan tolkas?

?

?
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Inbjudningar till experterna ska vara tydliga och peppiga! Ingen 
vill gå till något som verkar för dystert. Eller obegripligt. Formulera 
vad det handlar om på klarspråk! Även om det är seriösa teman 
behöver inte tonen vara dödsallvarlig. Inbjudan ska heller inte vara 
för ”hejsanhoppsan-vi-bjuder-på-fika”. Viktigt med en balans där 
förväntningarna på experterna är formulerade och vad experterna kan 
förvänta sig i gengäld. Vilken skillnad kan experternas kunskap göra? 
Vilken typ av expertis sökes? Hur kommer arbetstillfällena gå till? 

Diskutera hur dessa tilltal kan uppfattas som 
problematiska: 

Bjud in brett och rätt 

Vi bjuder in till dialog om..

”
”

Den nya strategin ska uppdateras 
och vi är intresserade av input från 
målgruppen... 

”This is a shoutout - kom å chilla med oss 
i stadshuset och hissa eller dissa vår 
policy för hållbart resande...
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Om träffarna ska vara fysiska kan möjlighet att få delta digitalt locka 
experter som inte gillar grupper. En expertgrupp kan fylla syftet utan 
att nödvändigtvis träffas i grupp. Det gäller att vara listig för att få fram 
allas input – även de introvertas eller de som vanligtvis inte kan eller vill 
dela med sig av sina erfarenheter. Vissa kanske vill få frågorna i förväg, 
skriva ner sina svar eller tala in de. Någon annan väljer kanske att filma 
sina svar. Eller göra en serie eller en låt. Erbjud många sätt att vara 
expert på och låt detta synas i inbjudan! 

Erbjud många sätt att 
vara expert på  
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Tillfällena ska ha en tydlig struktur med en starttid och en sluttid. Det 
är bättre med ett kort och intensivt pass än ett långt tillfälle som tappar 
fokus på de frågor som ska besvaras. Antalet tillfällen ska vara bestämda 
och kommunicerade i förväg. Det är ett extraarbete för experterna att 
dela med sig av sin tid – visa experterna respekt för det! En uppsjö av 
flera olika pedagogiska grepp för att få så många av experterna att svara 
utifrån sina olika förmågor är avgörande. Även i detta kan experterna 
vara behjälpliga. Fråga hur de önskar att arbetet ska bedrivas, hur de vill 
få återkoppling, hur frågorna borde ställas och på vilka sätt. 

Variera metoderna utifrån variationerna i gruppen! I varje grupp 
finns det personer med olika sorters talanger. Vissa är grymma på att 
komma på idéer ihop med andra och får syre av att jobba i grupp och 
brainstorma tillsammans. Andra är fenomenala på att svara på frågor i 
ett exceldokument eller blir briljanta i sina lösningar om de får spela in 
svaren och lämna in i efterhand. Variationerna i grupperna kan bero på 
olika funktionaliteter men även på gruppens dynamik. Erbjud många 
sätt att vara expert på genom att visa på flera sätt att svara på samma 
frågor. 

Här kommer några förslag på ingångar och övningar som kan vara 
behjälpliga i att få fram experternas kunskaper. Övningarna är 
övergripande och kan med fördel skräddarsys utifrån vad verksamheten 
bestämt att experternas kunskaper ska inhämtas i. Grundläggande för 
alla tillfällen är att ta ansvar för att experterna behandlas och behandlar 
varandra med respekt.

Expertgrupperna är ett komplement till det löpande arbetet med att 
öka barns och ungas inflytande, elevdemokrati, brukarinflytande, 
implementering av barnkonventionen eller på annat sätt utveckla 
verksamheters dialog med sin målgrupp. Expertgrupper kan med fördel 
användas för att utveckla ovanstående men inte för att ersätta det 
arbetet

Expertgruppsarbetet   
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Antidiskriminering
Experterna kallas till träffar där gruppledaren ansvarar för att tillfällena 
har ett ickediskriminerande arbetssätt. Experterna äger expertis om sin 
grupps erfarenheter och kunskaper men kan behöva en introduktion 
eller en repetition av vilka diskrimineringsgrunderna är och hur arbetet 
i gruppen kommer att följa diskrimineringslagen. I den här övningen 
kan gruppledaren använda sig av sig själv som gissningsobjekt eller utgå 
ifrån en bild av en för experterna okänd person. 

Synliggör de sju diskrimineringsgrunderna och gå gemensamt igenom 
varje. Påminn om varför det finns en diskrimineringslag i Sverige; därför 
det behövs!  Erbjud deltagarna en möjlighet att få gissa hur du eller 
personen på bilden förhåller sig till diskrimineringsgrunderna: 

METOD

Kön, är personen en kvinna eller en man eller en ickebinär?  

Könsidentitet, vilket pronomen vill personen ha? Känner sig personen 
mest bekväm att bli kallad hen/ hon/ han? 

Etnicitet, från vilket land kommer personen? Vilket land tror ni att 
personens föräldrar kommer ifrån? 

Religion, vilken religion tror ni att personen har? Vilken gud eller vilka 
gudar tror ni att personen tror på? Är personen religiös? 

Funktionalitet, hur funktionsfullkomlig tror ni att personen är? Vilka 
funktionsvariationer tror ni att personen har? 

Sexualitet, med vem tror ni att personen lever med? Vilka kön tror ni 
att personen blir kär i eller attraherad av? 

Ålder, hur många år tror ni att personen har levt? Hur gammal tror ni 
att personen känner sig som? 
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Gå igenom svaren och koppla till varje diskrimineringsgrund som 
med fördel kan förklaras lite mer ingående vid varje svar. Beskriv 
även hur grupper som skyddas av diskrimineringslagen kan bli 
orättvist behandlade och att ni i denna grupp ska göra ert bästa för 
att komma på sätt att göra det mer rättvist.

Collage 
Ge experterna tillgång till tidningar, saxar, klister och två 
stora gemensamma papper. För experter som har svårt för ”det 
gemensamma” erbjuds givetvis ett eget papper som sen kan ingå i 
det stora – förutsatt att experten går med på det såklart. 

Experterna får nu i uppgift att hitta bilder eller ord som handlar om 
rättvisa och orättvisa som de upptäckt i verksamheten. Det kan vara 
sådant som de själva upplevt men även sådant som de sett att andra 
upplevt i verksamheten. Ge de en kort betänketid (5-10 minuter) till 
detta – kanske under en låt som spelas under tiden – och samlas och 
klistra upp bilder och ord. 

Ställ klargörande frågor under tiden; 
Hur vanlig är den orättvisan? 
I vilka situationer blir den rättvisebilden starkare? 
När kan det exemplet på orättvisa uppkomma i verksamheten? 
Är den orättvisan samma för ickebinära/ flickor eller pojkar? 
Vilka orättvisor drabbar vilka grupper värst – med en titt på 
diskrimineringsgrunderna? 

Givetvis erbjuds experterna flera sätt att svara på frågorna och 
lika självklart är det att låta experterna avstå från att svara. 
Följdfrågorna ska fungera som ett sätt att bättre förstå experterna 
så att vuxengissningen minimeras i analysarbetet av experternas 
svar. Detta kan vara väsentligt för vissa experter att få veta så att 
de inte känner sig ”påhoppade” eller att de känner att de behöver 
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”försvara” sitt collage. Det är inte heller meningen att experterna ska 
vara privata och outa egna orättvisor som de varit med om. Frågorna 
ska ställas mer generellt – ”vilka sorters orättvisor har du sett att 
barn med en NPF-diagnos kan drabbas av i skolan?” snarare än 
personligt ställda frågor där experterna uppmanas berätta om egna 
privata erfarenheter. Experterna ska göra sitt bästa att representera 
sin grupp men kan inte göras till representant för ”alla barn”. 
Denna övning kan användas för att lyfta fram just dessa nyanser i 
experternas uppdrag. 

Mardrömshuset - drömhuset 
Rita gemensamt upp ett enkelt hus. Hur skulle huset se ut om det 
skulle vara ett orättvist hus där inte så många skulle kunna komma 
in, få hjälp, få utbildning eller få service? Gå igenom dörrar, rum, vad 
som finns på väggarna, hur personalen pratar, vilka möbler som finns 
osv. 

Fråga gruppen hur de upplever sin verksamhet i förhållande 
till mardrömshuset. Skissa upp ett drömhus på samma vis som 
mardrömshuset. Fråga gruppen vilka ändringar som hade behövt ske 
i verksamheten för att kunna bli ett drömhus. 

Gör en film
Låt experterna ta fram rollfigurer och ett manus utifrån följande 
förutsättningar: 

Filmen ska visa hur ett bra möte ska se ut. Mötet ska ske mellan 
någon eller några yrkespersoner och barn/unga. Syftet med mötet 
ska vara klart. Det kan vara ett möte där något ska diskuteras, 
ett möte som handlar om att förbättra något eller ett möte där 
yrkespersonen ska hjälpa barn/unga med något. Det kan även vara ett 
utvecklingssamtal, ett vägledningssamtal eller ett mentorssamtal. 
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Experterna ska arbeta gruppvis eller parvis – givetvis ges möjlighet för 
experter att arbeta ensamma om det är bättre för just den experten. 
Experterna ska göra en kort film där experterna visar hur ett bra möte 
ska gå till. 

Det går lika bra att spela upp scenen utan att filma, eller rita en serie 
med pratbubblor eller bara berätta om hur ett bra möte skulle kunna 
se ut. 

Medvind och motvind 
Låt gruppen utgå ifrån en övergripande fråga som har att göra med det 
som ska fördjupas. Exempelvis: Vad kan göra verksamheten mer rättvis 
eller mer orättvis för er? Vad ger medvind och vad ger motvind? 

Skriv ner orden och diskutera vidare hur orden kan förvandlas till 
motsatsen och hur orden kan behålla sin funktion. 

Listan
Gör en lista på vad experterna anser att de får bestämma om i 
verksamheten. Om experterna behöver input för att komma igång kan 
följande områden presenteras för de som de sen får ta ställning till: 

 ⃣ Budget? 
 ⃣ Inköp? 
 ⃣ Hemsida? 
 ⃣ Val av material? 
 ⃣ Gruppindelningar? 
 ⃣ Traditioner? 
 ⃣ Arbetsmetoder? 
 ⃣ Mat? 
 ⃣ Lokaler?
 ⃣ Event? 
 ⃣ Rekrytering av personal? 

Det går även att använda sig av den lista som vuxenheten tagit fram i 
sitt förarbete. Listorna kan jämföras och experterna kan komma med 
inspel i vad de uppfattat som områden där de har makt och var de 
upplever maktlöshet.
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3 TILLFÄLLES-UPPLÄGGET 
Expertgrupperna är ett komplement till det löpande arbetet med att öka 
barns och ungas inflytande, elevdemokrati, brukarinflytande, implemente-
ring av barnkonventionen eller på annat sätt utveckla verksamheters dialog 
med sin målgrupp. Expertgrupper kan med fördel användas för att utveckla 
ovanstående men inte för att ersätta det arbetet. Här är ett förslag till ett 
upplägg baserat på övningar som finns i materialet. Tidsbudgeten ska ses 
som ungefärlig och bygger mycket på ledarstil och experternas behov av 
tempo. Metoderna anpassas efter expertgruppens uppdrag. I detta upplägg 
har följande problemformulering varit utgångspunkt för planeringen: 

Ickebinära och tjejer får inte samma tillgång till insatser 
som ska leda till arbete och studier som killar får

Presentera problemet, experternas roll och arbetsgången.

Antidsikrimineringsövningen.

Mardrömshuset – gör övningen utifrån frågeställningen; hur skulle ett hus som var 
ovälkomnande för ickebinära och tjejer kunna se ut?

Låt varje expert själva tänka under en låt eller i tystnad över problemet. För de som 
behöver ge följande frågor att reflektera över; hur kan ickebinära och tjejer bjudas in 
bättre? Vad behöver verksamheten bli bättre på för att ickebinära och tjejer ska få samma 
tillgång? Vad borde förändras så att det blir mer rättvist? 

Samla ihop allas reflektioner och ställ klargörande frågor när det behövs. 

Avslutningsrunda; skicka med ett ord eller en gest eller en emoji till vuxenheten gällande 
problemet; vad behöver vuxna tänka på för att lösa detta problem på ett bättre sätt? 
 
Exitticket: Vad tar du med dig härifrån? Vad tycker du att jag ska tänka på inför nästa 
pass? Hur upplevde du denna träff? Svara per sms, på postitlapp eller på annat sätt som 
passar experterna.  

Mellanarbete för vuxenheten: skriv ner resultatet. Reflektera själv över 
resultatet. Ta med resultatet till kollegor, arbetslaget eller styrgrupp. Vilka 
fler frågor behöver ställas? 

15 min

15 min

10 min

5 min

5 min

5 min

5 min

Tillfälle 1 - tidsbudget: 45-60 min 
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15 min

15 min

10 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

Tillfälle 2 - tidsbudget: 45-60 min

Presentera problemet, experternas roll och arbetsgången. 

Påminn om antidiskrimineringsövningen och att gruppen ska försöka tänka sig in i alla 
gruppers behov. 

Intervju; experterna frågar varandra om de kommit på något nytt sen sist: hur kan 
ickebinära och tjejer bjudas in bättre? Vad behöver verksamheten bli bättre på för att 
ickebinära och tjejer ska få samma tillgång? Vad borde förändras så att det blir mer 
rättvist? Intervjuerna berättas i grupp och dokumenteras öppet under tiden. 

Gör en film. Filmen ska handla om hur yrkespersoner bättre bjuder in ickebinära och 
tjejer eller hur yrkespersoner bättre ger stöd till dessa grupper.  

Svara på frågor. Frågorna är formulerade från vuxenheten till experterna. Erbjud många 
sätt att få frågorna och att svara på frågorna. Det kan vara i intervjuform, att svara 
digitalt eller att spela in svaren.

Låt experterna formulera nya frågor som de tycker borde ställas till vuxenheten för att 
komma till rätta med problemet. 

Avslutningsrunda; skicka med ett ord eller en gest eller en emoji till vuxenheten gällande 
problemet; vad behöver vuxna tänka på för att lösa detta problem på ett bättre sätt? 

 
Exitticket: Vad tar du med dig härifrån? Vad tycker du att jag ska tänka på inför nästa 
pass? Hur upplevde du denna träff? Svara per sms, på postitlapp eller på annat sätt som 
passar experterna.  

Mellanarbete för vuxenheten: skriv ner resultatet. Reflektera själv över 
resultatet. Ta med resultatet till kollegor, arbetslaget eller styrgrupp. 
Vilka fler frågor behöver ställas? Vilka utmaningar behöver vi hjälp med? 
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Presentera problemet, experternas roll och arbetsgången. 

Gå igenom vilka utmaningar som vuxenheten ofta har med just detta problem. Gör tre 
olika verkstäder kopplat till detta. Exempelvis: 

Verkstad 1: Inbjudningar – var hittar vi ickebinära och tjejer som skulle behöva hjälp? 
Hur bjuder vi in? Vilka ord ska användas? Spela in svaren! 

Verkstad 2: Innehåll – vad är viktigt att tänka på för denna gruppen så att de lättare 
kommer vidare till jobb eller studier? Kom på minst tre saker som skrivs ner och 
rangordna! 

Verkstad 3: Tänk utanför boxen – vilka utbildningar och yrken borde vuxenheten bli 
bättre på att berätta om för denna grupp? Vad kan locka personer från denna grupp till 
att få stöd? Vad behöver vuxenheten tänka på när det gäller detta? Skriv på postitlappar 
eller skicka sms till vuxenheten. 

Låt experterna arbeta i tre grupper – eller enskilt om det passar experten bättre! – och 
jobba i max 10 minuter i varje verkstad. Alla experter ges möjlighet att tillföra i alla 
verkstäder. 

Samla ihop arbetet i verkstäderna, fråga om något är oklart i dokumentationen och fyll 
på efterhand. 

Avslutningsrunda; skicka med ett ord eller en gest eller en emoji till vuxenheten gällande 
problemet; vad behöver vuxna tänka på för att lösa detta problem på ett bättre sätt? 

 
Exitticket: Vad tar du med dig härifrån? Hur tycker du att en återkoppling till er i 
expertgruppen ska se ut? Hur upplevde du denna träff? Svara per sms, på postitlapp eller 
på annat sätt som passar experterna. 

Ge experterna en stor eloge för deras engagemang och var tydlig med när och hur de får 
återkoppling på hur deras arbete kommit till nytta.

30 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

Tillfälle 3 tidsbudget: 45-60 min
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Experterna ska få veta hur deras arbete har tagits omhand av 
verksamheten. Det kan ske på olika vis. Ibland har arbetet med 
experterna även gett en riktning till hur återkopplingen ska ske. Det kan 
vara att experterna återsamlas för en genomgång av vilka förändringar 
som deras input genererat. Det kan även vara ett utskick i form av en 
text eller en film om vilka förflyttningar som gjorts eller planeras göras. 
Det viktiga är att experterna får ett kvitto på att deras ansträngning givit 
resultat. Det som inte gick att genomföra eller det som ännu är oklart 
behöver också förklaras och synliggöras. Var noga med denna del som 
kan vara avgörande för experternas tilltro till både vuxenheten och till 
det demokratiska systemet. 

ÅTERKOPPLING    

Denna skrift skulle kunna sammanfattas med en enda mening: våga 
fråga de som berörs av verksamheten. 
Svårare än så borde det ju inte vara. Och är inte heller. Nu när 
verksamheten fått upp ögonen för hur Normbevararnas Intresseförening 
arbetar, hur vuxennormen genomsyras och hur vuxenheten antar saker 
om ”de andra” kommer vuxengissningen vara omodern.  Men tills vi är 
framme i den nya tiden: varna för vuxengissning! 

Vill du lämna feedback eller har frågor om innehållet i materialet, 
maila gärna: lindaleveau.jobb@gmail.com

Har du frågor om projektet Hela Vägen och deras arbete, 
maila gärna: linda.almgren@kfks.se

OUTRO

Kommunförbundet SkåneEUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

HE A   VÄGEN


