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Hur ska hjälpmedlet användas?
– alltför stort teknikfokus i tillgänglighetsforskning

Ett alltför stort fokus på teknik och funktion kan göra forskning om nya hjälpmedel  

mindre meningsfull än den skulle kunna vara. Det menar Fredrik Winberg,  

KTH-forskare som har studerat tillgängligheten för blinda datoranvändare.

– Det är lätt att fokusera på ny teknik, 

när nya hjälpmedel ska tas fram. Men 

ofta glömmer man att sätta in tekniken 

i det sammanhang den ska användas,  

säger Fredrik Winberg.

Han är något så ovanligt som en  

forskare som mitt i avhandlingsarbetet 

sadlade om och bytte fokus på sitt av

handlingsarbete. Den ursprungliga idén – 

att hitta tekniska lösningar som gör dato

rer tillgängliga för synskadade användare 

– blev i själva verket avstamp för ett helt 

nytt forskningsfokus. 

Som forskare inom interaktionen mellan 

människa och dator har han länge intres

serat sig för hur datorbaserade verktyg 

kan göra livet lättare för olika grupper 

av människor. I sin avhandling studerade 

han olika sätt att presentera grafisk inter

aktion för synskadade genom ljud som 

kan presentera det som står på datorskär

men. Tanken var att skapa en möjlighet 

för synskadade att interagera, att flytta på 

och dra saker på samma sätt som seende 

använder musen. 

– Att datorer bygger på visuella gräns

snitt är något som vi tar för givet. Men 

det gör att datorer och Internet inte är 

tillgängliga för synskadade. 

samspEl i cEnTrum. Det var när 

Fredrik Winberg började studera hur en 

seende och en blind löste datorrelaterade 

uppgifter tillsammans, som han först insåg 

att hur gränssnittet såg ut inte var så vik

tigt. Istället var samspelet och diskussio

nerna mellan de två användarna det mest 

centrala. 

– Gränssnittet är bara en av många  

viktiga resurser för att göra till exempel 

datorer tillgängliga. Minnet, det vill säga 

hur man har gjort tidigare, är en annan 

viktig resurs. Hur samarbetet fungerar 

med dem jag arbetar är lika viktigt, eller 

kanske till och med viktigare, än gräns

snittet. Men tillgänglighetsforskning en 

har av tradition ofta stirrat sig blind på 

hur tekniken ska lösa problem, säger 

Fredrik Winberg.

Vid ett tillfälle studerade Fredrik Win

berg vilken roll tekniken spelade i arbetet 

för en synskadad kvinna, som jobbade i 

en telefonväxel. Resultatet var att tekni

ken spelade en underordnad roll och att 

det istället var hennes professionella yr

keskunskap som var mest central för att 

lösa de problem som hennes funktions

nedsättning bidrog till. 

I ett annat exempel studerade Fredrik 

Winberg hur synskadade elever deltog i 

grupparbeten i skolan tillsammans med 

sina seende kamrater. Den största delen 

av tiden gick åt till att förbereda grupp

arbetet – klippa, måla och rita. De syn

skadade eleverna behövde inte delta i 

förberedelserna, utan fick allt förberett 

och väntade under tiden. Under de sista 

 ”Ofta glömmer man att  

sätta in tekniken i ett sammanhang ”  
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minuterna, när det var dags att redovisa, 

fick de synskadade eleverna äntligen vara 

aktiva. Utifrån såg det ut som om de syn

skadade eleverna var aktiva, men i själva 

verket hade 75 procent av tiden gått åt till 

förberedelser då de inte kunde delta. 

– Här ser man hur välmenande lärare fo

kuserat på hjälpmedlet – att förbereda för 

de synskadade – istället för att se till hela 

situationen. I detta fall blev inte skolarbe

tet mer tillgängligt för eleverna – tvärtom.

lyFTa Fram mjuKa värDEn.

Fredrik Winbergs budskap är att teknik, 

individ och socialt sammanhang är lika 

Avhandlingen heter: CoNtextualiziNg  
aCCessibility: iNteRaCtioN foR bliNd  
ComputeR useRs. 
fredrik Winberg kan nås på  
fredrikw@csc.kth.se

samspel. när vi löser nya uppgifter gör vi det ofta i samspel med andra. Det gäller även blinda personer – samspelet med andra är lika 

viktigt som hur gränssnittet ser ut, visar fredrik Winbergs forskning.

viktiga för att skapa tillgänglighet för 

personer med funktionshinder. Därför går 

det inte att bedriva tillgänglighetsforsk

ning som enbart har ett tekniskt fokus, 

menar han.

– Den mesta forskningen om tillgäng

lighet för synskadade är fokuserad på tek

niken och hur den ska användas. Forsk

ningen baseras ofta på kognitiva data, där 

tillgänglighet definieras som personens 

förmåga att använda tekniken och ta till 

sig information. Detta sätt att närma sig 

tillgänglighet tar inte alls hänsyn till det 

sociala sammanhang som tekniken ska 

användas i. Ofta verkar forskare tro att 

sammanhanget ” löser sig” av sig självt, 

det är inget man måste ha med i sina be

räkningar. 

– Genom att lyfta fram de mer mjuka 

värdena på samma nivå, kan vi lära oss 

mer om hur tekniken ska utformas. Jag 

har i min tidigare forskning arbetat ur ett 

väldigt funktionellt perspektiv, men ge

nomgick en process som fick mig att se 

andra saker, säger Fredrik Winberg. 

Från och med i år kan du som prenumerant på 
Forskning om funktionshinder pågår själv välja 
om du vill ha tidningen i pappersform eller om du 
hellre vill läsa den på webben. 
 Av ekonomiska skäl är vi på Centrum för forskning 
om funktionshinder, Uppsala universitet, tacksamma 
om de som lika gärna läser tidningen i pdf-format, 
mailar till cff@cff.uu.se och meddelar detta. 

Allt fler vill prenumerera på tidningen och det 
innebär ökande kostnader. Att läsa tidningen i pdf-
format sparar både pengar och miljö. Dessutom 
underlättar det tillgängliga pdf-formatet för perso-
ner som använder läshjälpmedel. Det innebär att 
innehållet är anpassat till de hjälpmedel som finns 
för personer med rörelsehinder, dyslexi, blinda 
och personer med synnedsättningar.

NR 4/2008

Ut och rör på dig!Motion med förhinder för barn med funktionsnedsättning, sid 4

Familjekrav – föräldrar som behöver extra stöd, sid 2

Systemet – skapar arbetshandikappade, sid 6Hälsoproblem – för personer med utvecklingsstörning, sid 8

Läs tidningen på webben!

mailto:fredrikw@csc.kth.se
malto:cff@cff.uu.se
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Hörselrehabilitering under lupp
Trots att det idag finns tekniskt mycket sofistikerade hörselhjälpmedel, är 

det många som är missnöjda med sin rehabilitering. En del använder aldrig 

sin hörapparat. audionomen marie Öberg vill utveckla nya metoder för att 

värdera hörselrehabiliteringen.

Det finns få hjälpmedel som kan förändra  

livet för en person så radikalt som ett hör

selhjälpmedel. Att från en dag till en annan 

kunna följa med i samtal eller höra fåglar

nas sång, är en stor upplevelse för många.

För andra, som kanske har väntat för 

länge med att få hörapparat, blir omställ

ningen från dova, otydliga till glasklara 

ljud för stor. Många tycker hörapparaten 

är för krånglig att använda och lägger 

den i byrålådan efter inprovning. 

Eller? Faktum är att det florerar många 

missuppfattningar om hörapparater,  

menar Marie Öberg, audionom som ny
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ligen skrivit sin avhandling om hörsel

rehabilitering. Marie är medicine doktor  

och verksam vid Hälsouniversitetet  

i  Linköping.

– Många av de som kommer till oss 

har hört rykten om hörapparater – att 

de inte fungerar, att väldigt få använder 

dem. Men min forskning visar att det inte 

stämmer – endast 5 procent använder inte 

sin apparat överhuvudtaget. Det är hög 

tid att gräva ner myten att ingen använ

der sin hörapparat, säger hon.

HÖrsElvårD i FÖränDring.

Marie Öberg är en av få audionomer som 

beforskar sitt område – hon är den sjätte 

audionomen någonsin som disputerar i 

Sverige. Syftet med hennes avhandling var 

att utveckla och utvärdera nya behand

lingsmetoder för hörselrehabilitering, 

utvärdera olika frågeformulär samt att 

utveckla effektiva metoder för att värdera 

hörselrehabiliteringens helhetseffekter. 

Idag finns inget standardiserat sätt att 

mäta hörselrehabiliteringens effekter. 

Varje enhet får på egen hand formulera 

frågeformulär och hur utvärderingen se

dan följs upp varierar mycket. 

– Hörselvården genomgår många för

ändringar just nu, till exempel pratas det 

mycket om skillnader i rehabiliteringen 

i olika landsting. Men idag har vi inget 

instrument för att jämföra olika delar av 

landet. Vi kan inte veta om hörselvården 

bli bättre eller sämre av att läggas på  

entreprenad, något som händer allt mer. 

Det är en brist, menar Marie Öberg. 

Tillsammans med bland annat en psy

kolog arbetade hon fram en ny typ av hel

hetsbedömning för hörselvården. Genom 

att göra uppföljande telefonintervjuer 

med dem som provat ut hörselhjälpmed

let, gick det att få en bred bild av hur 

lyckad rehabiliteringen var. 

– Metoden har helt klart utvecklings

potential. Mycket kan sägas på telefonen 

som aldrig kommer fram i ett skriftligt 

frågeformulär. Många av patienterna är 

över 80 år och kan ha svårt att fylla i for

mulär, säger Marie.

nÖjD änDå. Hon exemplifierar med 

en äldre dam som mest går hemma på da

garna och vars främsta sällskap är TV:n. 

Hon kanske bara använder hörapparaten 

två timmar om dagen – vilket ser väldigt 

lite ut på pappret – men är väldigt nöjd ef

tersom hon slipper vrida upp volymen på 

TV:n så mycket. Ett frågeformulär kanske 

inte hade fångat upp att damen faktiskt 

var väldigt nöjd, trots att hon använde 

sitt hjälpmedel i så liten utsträckning.

Marie Öberg går nu vidare med en stu

die om hur en grupp 85åringar uppfat

tar sin hörsel och i vilken utsträckning 

de använder hjälpmedel. De preliminära 

resultaten pekar på att de flesta som be

höver hörapparat faktiskt använder den. 

Ungefär sex av tio av de som tycker sig ha 
marie Öbergs avhandling fick Arnbrinks 

utmärkelse för bästa avhandling i audiologi 

i slutet av förra året. 
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något problem med hörseln använder sitt 

hjälpmedel.

sambanD mED psyKisK Hälsa. 

Ett annat intressant resultat tyder på att 

hörselhjälpmedlet kan vara kopplat till 

den psykiska hälsan. I undersökningen fick 

85åringarna svara på många slags frågor 

om sin hälsa. Det visade sig att personer 

som tyckte att de hade hörsel nedsättning 

men som inte använde hjälpmedel, skat

tade sin psykiska hälsa lägre än personer 

som använde sitt hjälpmedel.

– Detta kan bero på många saker – kan

ske använder de inte sitt hjälpmedel på 

grund av att de mår dåligt? Men det finns 

ett samband, och det vore spännande att 

gå vidare med detta, säger Marie Öberg.

Avhandlingen heter appRoaChes to 
audiologiCal RehabilitatioN with heaRiNg aids. 
marie Öberg kan nås på  
marie.oberg@liu.se

Metodutveckling inom hörselvård
Teknikutvecklingen inom hörselhjälpmedel 
har gått snabbt. Dagens hjälpmedel är betyd-
ligt bättre än de som fanns för 15, 20 år sedan. 
Men metodutvecklingen – hur man provar ut 
sina hjälpmedel – har inte riktigt hängt med. 
 En av Marie Öbergs teser i avhandlingsarbe-
tet var att brukarna kanske fick för lite informa-
tion om sina nya hjälpmedel. Genom att införa 

en ”förutbildning” för ett antal försökspersoner 
ville hon  se om en sådan kunde förbättra använd-
ningen och upplevelsen av hjälpmedlet. I en andra 
studie lät hon en grupp personer som skulle få hör-
apparat träna på ljudmedvetenhet. Tanken var att 
personerna skulle få större förståelse för hur det 
verkligen ska låta. Många som får sitt första hörsel-
hjälpmedel har haft försämrad hörsel länge och har 

helt enkelt ”glömt bort” hur vardagliga situationer, 
som t ex gatubrus, egentligen låter. När de sedan 
får sin apparat tycker de att alla ljud låter för kraf-
tigt och de får svårt att sortera ljuden. 
 En jämförelse visade dock att det inte fanns  
någon skillnad mellan hur försökspersonerna upp-
fattade sina hjälpmedel och vad de som inte fått 
förutbildning och träning tyckte om sina.
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Forskarporträtt

Snårigt liv efter olyckan
För den som får en traumatisk ryggmärgsskada förändras livet i ett slag. men det räcker inte 

att lära sig leva med sin nya funktionsnedsättning. Den riktiga utmaningen är att lyckas ta sig 

fram i djungeln av intyg, myndigheter och bestämmelser, visar en ny avhandling.

– För mig är det ett normaltillstånd att 

vara beroende av rullstolen, så har det va

rit mesta delen av mitt liv. Ändå slås jag 

om och om igen hur besvärligt livet kan 

vara på grund av mitt funktionshinder, 

säger Camilla Nordgren, som har skrivit 

en avhandling i rehabiliteringsteknik vid 

Certec, Lunds tekniska högskola.

Men svårigheterna, menar hon – att 

inte kunna studera vad man vill, att inte 

kunna träffas hos studentkursarna ef

tersom studenthemmet inte hade någon 

hiss eller att inte kunna få hjälp att gå på 

barnvagnspromenader – beror främst på 

samhällets strukturer. Inte på skadan i sig. 

Camilla är rullstolsburen sedan en trafik

olycka i barndomen, och det var utifrån 

sin egen funktionsnedsättning som forsk

ningsfrågorna först formulerades. 

– De som liksom jag har en kronisk 

skada måste vara i kontakt med myn

digheter om och om igen för att intyga 

sin otillräcklighet. När flera personer 

med traumatiska ryggmärgsskador kom

mer tillsammans handlar diskussionerna  

till stor del om samhällsresurserna,  

inte om skadan och vad den har gjort 

med kroppen. 

Fyra sTuDiEr. När Camilla vände sig 

till forskningen för att söka mer kunskap 

om vilka resurser som finns för denna 

grupp, och hur de är samordnade, fann 

hon inte mycket. Därför ville hon teckna en 

övergripande bild av hur livet kan se ut för 

personer med traumatisk ryggmärgsska

da. Resultatet blev en doktorsavhandling  
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som i fyra olika studier visar hur livet kan 

se ut för personer med traumatiska rygg

märgsskador i Sverige idag.

Hon visar en illustration som förklarar 

vilka resurser och stöd som finns för per

sonerna. Den ser ut som ett komplicerat 

kopplingsschema för någon elektronisk 

pryl. För varje resurs ska ett intyg skickas 

in. Och för varje intyg ska en medicinsk 

ansvarig person uttala sig om de brister 

och tillkortakommanden man har. Dess

utom räcker det ofta inte att skaffa ett 

intyg en gång för alla – vissa, som till ex

empel parkeringstillstånd, måste förnyas 

gång på gång. Även om själva skadan  

är livslång.

– Man får ägna en stor del av livet åt 

att administrera sitt eget liv, att ständigt 

hävda sin rätt att finnas till på lika villkor 

som alla andra.

Personerna i Camilla Nordgrens un

dersökning vittnade om en vardag som  

präglades av att det var svårt att hålla 

ordning på alla resurser och att det där

för kunde vara lätt att missa vissa av dem. 

Många gånger fick man inte den resurs 

man ansökt om, och själva ansöknings

processen var ofta tidskrävande. Mitt i 

denna administration skulle de tillfrågade 

dessutom försöka landa i traumat att ha 

fått en ny kropp med allt vad det inne

bär för vardagen, arbetet och samvaron 

med andra. 

– Tid som hade kunnat användas till 

rehabilitering läggs istället på att försöka 

förstå hur systemet av samhällets olika 

stöd fungerar. Många intervjupersoner 

vittnar om frustration och besvikelse, sä

ger Camilla. 

Flera av personerna i studien var omed

vetna om vilka stöd som fanns. Eftersom 

det inte fanns någon strukturerad och 

samlad information om stöden, är det upp 

till var och en att vara aktiv och söka upp 

den hjälp som samhället tillhandahåller. 

DysTEr samHällsbilD. Samman

taget ger Camilla Nordgren en ganska 

dyster bild av samhällets förmåga att ge 

personer med traumatiska ryggmärgska

dor möjlighet att så långt som möjligt 

leva sitt liv som före olyckan.

– Samhället har mängder med resurser 

för denna grupp, men hjälpinstanserna är 

inte utformade utifrån individens behov. 

Det är myndighetens utformning som står 

i centrum för designen, säger Camilla.

I sin tredje studie skulle Camilla Nord

gren göra en kartläggning av slutenvårds

användningen för personer med trauma

tiska ryggmärgsskador. När hon letade i 

patientregistret fann hon något märkligt. 

Vissa individer saknade rehabilitering 

enligt registret, fast detta omöjligt kunde 

stämma. Efter en noggrann validering 

fann Camilla Nordgren att registret helt  

enkelt hade brister.

– Det rör sig om ett välkänt och inom 

forskningen välanvänt register. Att det 

finns felaktigheter i ett sådant register är 

inte bra – det kan innebära att vårdprog

noser har grundats på felaktiga data, och 

därför slår helt fel, menar Camilla, som 

manar andra forskare som använder sig 

av register att alltid validera siffrorna. 

saKnas bEräTTElsEr. I sin studie 

konstaterar hon att det saknas berättel

ser från personer med funktionsnedsätt

ningar. Den komplicerade vardag både 

hon och hennes intervjupersoner lever i är 

okänd för många. I framtiden vill hon gå 

vidare med sin forskning och fokusera på 

hur starka normer i samhället omöjliggör 

tillgänglighet för vissa.

– Det finns inbyggda normer i allt i 

samhället, och det kan vara svårt att 

blottlägga dem. Men tänk bara på denna 

situation: att jag vill gå på bio med fem 

av mina vänner, som också är rullstols

burna. Den finns ingen chans att vi kan 

gå på samma föreställning, eftersom det 

bara finns ett begränsat antal platser för 

rullstolar i en biosalong. Vi får dela på oss  

eller helt enkelt göra något annat. Det 

finns mängder av sådana små, triviala 

vardagssituationer som begränsar oss och 

stänger oss ute, säger Camilla Nordgren. 

Camilla nordgren har skrivit en avhand-

ling om hur det är att leva med en traum-

tisk ryggmärgsskada. 

Avhandlingen heter the aRt of liviNg with a 
tRaumatiC spiNal CoRd iNjuRy iN its RelatioN to 
ResouRCes aNd NoRms iN swedish soCiety. 
Camilla nordgren kan nås på  
camilla.nordgren@certec.lth.se

mailto:camilla.nordgren@certec.lth.se
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– Bristerna i intelligens kan ge oss fördju

pad information om mentala funktions

nedsättningar, säger Carin Tillman, fors

kare i psykologi.

Barn med ADHD har nedsättningar i 

så kallade exekutiva funktioner, det vill 

säga förmågan att organisera sitt hand

lande för att uppnå ett visst mål. Till sy

nes enkla uppgifter som att hämta en bok 

i bokhyllan för att sedan läsa den kräver 

att många funktioner samspelar. 

Först måste handlingen planeras: jag 

ska gå till bokhyllan. Sedan måste ovid

kommande impulser hämmas: under pro

menader till bokhyllan kan andra saker 

locka: Tv:n kanske står på, en spännande 

tidning ligger på bordet. För att kunna 

fullfölja sitt uppdrag (att gå till bokhyl

lan) krävs hämning av lockelser som inte 

passar in i det målinriktade beteendet (in

hibition). 

Det var för ett tiotal år sedan som forska

re världen över började att studera hur de 

exekutiva funktionerna fungerade hos per

soner med ADHD. Insikten att dessa funk

tioner spelade en nyckelroll för symtomen 

hos personer med ADHD öppnade upp för 

stora framsteg och var avgörande för den 

kunskap som vi idag har om diagnosen. 

Men på senare tid har nya teorier in

troducerats, där idén om att en enda neu

ropsykologisk orsaksfaktor skulle kunna 

förklara alla fall av ADHD har ersatts av 

modeller som föreslår att olika neuropsy

kologiska brister kan förklara uppkom

sten av symptom hos olika barn. Brister 

i exekutiva funktioner skulle då vara en 

sådan neuropsykologisk faktor. 

Förra året presenterade Carin Tillman 

nya rön i en avhandling i psykologi vid 

Uppsala universitet, vad det gäller kogni

tiva brister hos barn med ADHD. 

– Den starka relationen till diagnosen 

ADHD visar hur viktigt det är att öka 

vår kunskap om exekutiva funktioner.  

Definitionen av exekutiva funktioner är 

också tydligt relaterad till våra konven

tionella definitioner av mänsklig intelli

gens, säger hon.

ExEKuTiva FunKTionEr. I avhand

lingen studerade Carin hur olika exeku

tiva funktioner var relaterade till intelli

gens hos barn. Hon fokuserade delvis på 

funktionen arbetsminne, det vill säga för

mågan att mentalt bearbeta information 

som lagras under en kortare period (ett 

par sekunder) och använda denna infor

mation i komplext mentalt arbete, som t 

ex när man lyssnar på och försöker förstå 

en föreläsare samtidigt som man för an

teckningar över vad denne säger. 

Tidigare forskning har pekat på att barn  

med ADHD har lägre intelligens jämfört  

med barn utan denna diagnos. Eftersom  

exekutivt fungerande är starkt knutet till  

intelligens (abstrakt problemlösningsför

måga), är alla dessa tre fenomen (ADHD, 

exekutiva funktioner, intelligens) relate

rade till varandra. I en studie undersökte 

Carin Tillman relationen mellan dessa 

tre fenomen.

– Resultaten tydde först och främst på 

att barn med ADHD har lägre intelligens 

än barn utan denna diagnos. Men jag vill 

understryka att det är en relativt liten 

skillnad i intelligens det handlar om. In

telligensnivån hos barn med ADHD ligger 

väl inom gränsen för normalvariationen. 

Inte heller alla barn med ADHD har lägre 

intelligens, men på gruppnivå upptäcker 

man ofta en sådan skillnad, säger hon.

Intelligensbristerna hos barn med 

ADHD kunde inte helt förklaras av dessa 

barns bristande exekutiva funktioner. 

Med andra ord, de intellektuella bristerna 

verkar kunna ge viktig information om 

dessa barns mentala kapacitet, utöver den 

information vi kan få genom att studera 

deras exekutiva fungerande. 

ADHD-forskning: 

Den svårfångade intelligensen
Diagnosen aDHD har tidigare kopplats ihop med bristande mentala kontrollfunktioner.  

nu visar ny forskning att barn med aDHD dessutom har något lägre intelligens än  

normalutvecklade barn.

svårt att sitta still? Barn med ADHD har ofta koncentrationssvårigheter. 
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Resultaten talar delvis mot det vi hittills  

vet om kopplingen mellan exekutiva funk

tioner och intelligens. 

– Eftersom exekutiva funktioner är så 

starkt relaterade till intelligens – vissa 

forskare menar till och med att det är sam

ma sak – hade man nog snarare kunnat 

förvänta sig att den bristande intelligens 

och de bristande exekutiva funktionerna 

skulle utgöra helt överlappande kognitiva 

brister, menar Carin Tillman.

Hon hoppas att hennes studie bidrar 

till att forskare runt om i världen får upp 

ögonen för möjligheten att intelligensen 

hos barn med denna diagnos kan ge oss 

viktig ny information. 

– Resultaten är mycket intressanta och 

lovande. Men självklart behöver denna 

forskningsfråga studeras vidare innan 

man kan dra några konkreta slutsatser 

om vilka följderna kan bli. 

Carin Tillman befinner sig nu vid Uni

versity of Colorado i Boulder, USA, där 

hon fortsätter sin forskning om exekutiva 

funktioner. Denna gång handlar det om 

hur negativa förväntningar från omgiv

ningen, vilka kan orsaka stress, oro och 

ångest, kan påverka vårt exekutiva fun 

gerande. 

– Jag planerar att studera liknande  

frågor på barn när jag kommer hem till 

Sverige. Jag skulle då även gärna vilja stu

dera hur de exekutiva funktionerna hos 

barn med ADHD påverkas av de ångest

relaterade problem som dessa barn kan 

ha, säger hon.

Avhandlingen heter woRkiNg memoRy aNd 
higheR-oRdeR CogNitioN iN ChildReN. 
Carin tillman kan nås på  
carin.tillman@psyk.uu.se

Carin tillman har forskat om intelligens 

hos barn med ADHD.

Varför är implementering  

så svårt?

Allt nytt är svårt innan man vet 

hur det ska göras. Under lång tid 

har det funnits en rad vanföreställ

ningar som styrt förändringsarbete. 

En har varit att bra metoder sprider 

sig själva genom sin överlägsenhet. 

En annan är att människor bara 

behöver upplysas för att idéer och 

metoder ska börja användas. Idag 

vet vi bättre: dåliga metoder sprids 

på samma sätt som bra, upplysning 

är inte en garanti för förändring och 

utbildning leder bara ibland till för

ändring.  

Hur sprids nya metoder på  

bästa sätt?

För att kunna erbjuda klienter och 

brukare bästa möjliga hjälp krävs 

att rätt metod används på rätt sätt. 

Även med den bästa implemente

ring så blir inte klienter hjälpta om 

det inte är en metod som fungerar! 

För att professionella ska bli riktigt 

motiverade att använda en ny me

tod krävs konkreta belägg för beho

vet av förändring. Varför engagera 

sig i något nytt innan man vet att 

det gamla inte fungerar? Dessutom 

krävs en organisation som kan leda 

förändringsarbetet på ett effektivt 

sätt. Först när dessa tre förutsätt

ningar finns förbättras möjlighe

terna att hjälpa klienter. 

Vidare är en effektiv implemente

ring inte en engångsaktivitet. utan 

är en process som tar lång tid. En 

grov uppskattning är att det tar 

två till och fyra år från beslutet 

att förändra en verksamhet tills 

den nya metoden används fullt ut.  

Därmed får ledningen en viktig roll.  

Utan dess långsiktiga stöd i resurser  

och personal riskerar implemente

ringen att haverera.

Det är också viktigt att låta be

hoven styra vilken ny metod som 

ska implementeras och inte tvärt 

om som ofta är fallet. Utbildning 

som omfattar övning, handledning 

och feedback samt fortsatt stöd 

när metoden börjat användas är 

också viktigt.

kan du ge ett exempel på ett 

implementeringförsök som inte 

fungerade så bra?

Införandet av familjerådslag i Söder 

hamn i mitten av 1990talet är ett 

exempel på att det inte finns ga

rantier för att en implementering 

ska lyckas i det enskilda fallet. 

Själva implementeringen omfattade 

de flesta av de kriterier vi idag vet 

ökar möjligheten att lyckas och de 

mål som satts upp uppnåddes med 

råge. Trots det fattade den politiska 

ledningen ett beslut som fick olyck

liga konsekvenser. Man tillsatte en 

ny chef som genom sin ledarstil fick 

stora delar av personalen att sluta, 

inklusive de som varit drivande i ut

vecklingsarbetet.  

Hur stort är intresset för evidens-

baserad praktik?

Idag finns ett jätteintresse för forsk

ning om förändringsarbete. Jag tror 

det hänger samman med att många 

har egen erfarenhet av mer eller 

mindre misslyckade försök att im

plementera nya arbetssätt.

knut sundell är en av flera författare till 
boken ”att föRäNdRa soCialt aRbete – foRs-
kaRe oCh pRaktikeR om implemeNteRiNg”, som 
gavs ut av Ims i slutet av förra året. Boken 
finns att beställa på gothia förlag. 

Hallå där! 
Knut sundell, verksamhetschef 
vid institutet för utveckling av 
metoder i socialt arbete, ims 

vid socialstyrelsen.
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Läsvärt

Den viktiga leken
Leken är central för alla barns utveck

ling och är den aktivitet som dominerar 

vår tillvaro under uppväxten. Denna bok 

handlar om lek och kommunikation för 

och med barn med omfattande funktions

nedsättningar. Det tidiga samspelet mel

lan barn och föräldrar och andra i bar

nets närhet och dess centrala betydelse 

behandlas. Hur barnen kommunicerar, 

hur och med vad barnet leker samt vilken 

funktion leken har i barnets samspel med 

sin omgivning, är de teman som står i 

centrum för innehållet. Genom den studie 

som utförligt redovisas får läsaren en in

blick i barnens och familjernas vardagsliv. 

Syftet är att den som i sitt yrke kommer 

i kontakt med familjer i liknande situa

tioner ska få viktig kunskap för att på ett 

bra sätt kunna stötta dem. 

Boken har titeln att tolka baRNs sigNaleR. lek oCh 
kommuNikatioN hos baRN med fleRfuNktioNshiNdeR 
och är skriven av Jane Brodin. Den är utgiven 
av gleerups, www.gleerups.se

Delaktighet och inflytande
Boken ”Funktionshindrade i välfärdssys

temet” handlar om personer med funk

tionsnedsättningar och deras livsvillkor 

inom några viktiga livsområden: arbete 

och försörjning, vård, omsorg och utbild

ning, men också om deras roll som sam

hällsmedborgare med anspråk på delak

tighet och inflytande. Andra aspekter som 

presenteras är den svenska handikappoli

tiken, teoretiska perspektiv och definitio

ner av funktionshinder i socialpolitiken.    

Sambandet mellan samhällsutveckling, 

välfärdspolitik och välfärdssystemets 

möjligheter och begränsningar i relation 

till person med funktionsnedsättningar 

står i centrum för innehållet. 

 

Boken har titeln fuNktioNshiNdRade i välfäRdssys-
temet och är skriven av rafael Lindqvist. Den 
är utgiven av gleerups, www.gleerups.se

Afasi är ett samlingsbegrepp för språkliga 

svårigheter, som kan uppstå till följd av 

till exempel stroke. Det är oftast äldre 

personer som drabbas, men människor 

i alla åldrar kan få afasi. Afasi innebär 

språkliga svårigheter att förstå, tala, läsa 

och skriva. Varje år drabbas cirka 12 000 

personer i Sverige. 

I den studie som ligger till grund för 

Ingrid Behrns avhandling vid institutionen 

för neurovetenskap och fysiologi, Sahl

grenska akademin, Göteborgs universitet, 

fick personer med afasi träna att skriva 

på dator. De hade som stöd datorbaserad 

rättstavningskontroll och ett program för 

ordprediktion, som liknade det som finns 

till hjälp för att skriva sms i mobiltelefo

ner. Resultaten visade att skrivförmågan 

förbättrades på flera olika sätt med hjälp 

av dessa program. Personerna kunde skri

va längre meningar, men kunde framför 

allt lättare göra korrigeringar i den text 

de skrivit. Trots språkliga svårigheter var 

det möjligt för de personer som deltog 

i studien att skriva berättelser med bra 

sammanhang och en bra generell struktur.  

Tidigare forskning om förmåga att skriva 

vid afasi har ofta studerat sådant som 

stavning av enstaka ord. Denna studie där

emot fokuserade inte bara texten, utan 

också vilka redigeringar som personen 

gjorde under arbetet med en berättelse. 

Det blev möjligt att studera skrivproces

sen. Programmen är enkla att använda 

och billiga och skulle kunna vara till god 

hjälp och nytta för många personer som 

har afasi, menar författaren. Användarna 

måste dock lära sig att använda datorpro

grammen, vilket kräver att man avsätter 

tid för det. Avhandlingens resultat visade 

att det var möjligt att träna upp skrivför

mågan, även när man haft sina språkliga 

svårigheter en längre tid. Det var ibland 

också lättare att uttrycka sig i skrift än i 

tal för en person med afasi. Det öppnar 

upp för fler möjligheter till kommunika

tion bland annat via Internet.

Enklare kommunikation vid afasi

Avhandling

Avhandlingen har titeln aphasia aNd the Chal-
leNge of wRitiNg. författare är Ingrid Behrns. 
Avhandlingen kan hämtas från  
http://hdl.handle.net/2077/18972

http://www.gleerups.se
http://www.gleerups.se
http://hdl.handle.net/2077/18972
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I Sveriges nationella mål för folkhälsan 

uttrycks att människor med funktions

nedsättningar skall vara delaktiga och 

jämlika i samhället. Det ska också finnas 

möjligheter till utveckling, trygghet, del

aktighet och inflytande. Ett sätt att öka 

delaktigheten är att de egna upplevelser

na lyfts fram i forskningen. 

Detta har Lena Jemtå tagit fasta på i 

sin avhandling vid institutionen för neu

rovetenskap vid Uppsala universitet. Hon 

har studerat hur barn och ungdomar med 

rörelsehinder trivs med livet, hur de ser på 

sig själva, hur de upplever nära relationer 

och sexualitet och hur de hanterar pro

blem av olika slag i livet. Avhandlingens 

resultat baseras på information från 141 

barn och ungdomar med rörelsehinder i 

åldrarna 7 till 18 år. 

Resultaten visade att ett rörelsehinder 

i sig inte behöver betyda att man trivs 

sämre med livet eller med sig själv. Där

emot innebär smärta och förvärvade  

rörelsehinder att den upplevda livssitua

tionen påverkades i negativ riktning. Mer 

än hälften av barnen och ungdomarna led 

av smärta, vilken minskade deras välbe

finnande. Lena Jemtå föreslår att vården 

inför individuella behandlingsplaner för 

smärta och också rehabiliteringsprogram, 

som är särskilt utformade för dem som 

drabbats av en rörelsenedsättning till 

följd av skada eller sjukdom. 

De flesta av ungdomarna som deltog 

i studien förväntade sig att bilda familj i 

framtiden, men flera var samtidigt oroade 

över att kunna ha en sexuell relation. 

Många hade begränsade eller inga erfaren

heter av intimitet och sexuella aktiviteter. 

Bland ungdomarna i åldrarna 13 – 18 år 

uppgav 7 procent att de hade varit utsatta 

för sexuella övergrepp. Studiens resultat 

visar att flera av ungdomarna skulle be

höva få tillgång till en kunnig person att 

tala med om sexualitet och samliv. Bar

nens och ungdomarnas trivsel med livet 

hängde inte samman med vilka strategier 

de valt för att hantera sina svårigheter. 

Däremot skattade de sin trivsel högre ju 

bättre de tyckte att deras bemästrings  

eller copingstrategier fungerade för att få 

dem att känna sig bättre och för att lösa 

problem. 

Smärtan som sällskap

Varje år delar Stiftelsen Promobilia ut ca 10 miljo-
ner kronor för stöd till forskning och utveckling 
med syfte att förbättra handikappades villkor. 
Enligt stadgarna ska stiftelsen främja utveckling 
av tekniska hjälpmedel åt handikappade som ger 
möjlighet till ett mer aktivt liv, främst genom ökad 
rörlighet inom- och utomhus. 
 Stiftelsen stödjer även sådan vetenskaplig forsk-
ning som kan utmynna i nya tekniska hjälpmedel 

samt sådan medicinsk forskning som leder till att 
återskapa handikappades rörelse- och kommuni-
kationsförmåga. 
 Forskare och andra personer med intressanta 
projekt är välkomna att ta kontakt med stiftelsen. 
 Två gånger per år behandlas inkomna ansök-
ningar. För 2009 ska ansökningarna vara inskickade 
senast den 24 april eller 9 oktober. 

Tel 08-666 95 51.
E-post info@promobilia.se.
Mer information finns på www.promobilia.se. 

Forskning för att förbättra villkoren

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer 
forskning och utvecklingsarbete kring barn och 
ungdomar med funktionshinder. I likhet med tidi-
gare år kommer fonden under 2009 att ge bidrag 
till forsknings- och utvecklingsprojekt. 
 Ansökan om projektbidrag ska vara stiftelsen 
tillhanda senast den 30 april 2009. Information och 

ansökningsblankett kan laddas ned från stiftelsens 
webbplats eller beställas från stiftelsens kansli.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Fru Marias väg 17
125 33 Älvsjö
Tel och fax: 08-749 32 80

E-post sunnerdahls_handikappfond@telia.com
Mer information finns på  
www.sunnerdahls-handikappfond.se

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond ger stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt

Avhandlingen har titeln ChildReN aNd adolesCeNts 
liviNg with mobility impaiRmeNt och författare är Lena 
Jemtå. Avhandlingen kan läsas på uppsala 
universitets webbplats under ”publikationer”.

info@promobilia.se
http://www.promobilia.se
mailto:sunnerdahls_handikappfond@telia.com
www.sunnerdahls-handikappfond.se
http://www.uu.se
http://www.uu.se
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