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Nytt ljus på tillgängligheten
Alla vill göra saker för att må bra. 

Men det är inte alltid man kan göra det man vill. 

Det kan bero på att andra människor inte tror att man klarar av det. 

Det kan också bero på att hjälpmedel är gjorda på fel sätt. 

Om alla tänker mer på vad som hindrar så kan personer med 

funktionsnedsättningar göra mer roliga saker.

– En människas handlingsmöjligheter be-

ror inte bara på hennes egna villkor, och 

heller inte bara på diskriminerande fak-

torer i samhället. Tillgängligheten beror 

också på allt som finns runt individen.

Det säger Per-Olof Hedvall, som skri-

vit en avhandling om vad tillgänglighet 

innebär. Han är verksam på Certec, en 

avdelning inom Institutionen för design-

vetenskaper vid Lunds tekniska högskola 

och Lunds universitet.

Han har tagit fram en modell, Aktivi-

tetsdiamanten, som ska hjälpa människor 

med funktionsnedsättning och de i de-

ras omgivning – allt ifrån föräldrar och 

personliga assistenter till hjälpmedels-

tillverkare och lagstiftare – att tänka på 

tillgänglighet i nya banor. Vad klarar och 

klarar inte en individ med en funktions-

nedsättning? Vilka föremål och regler på-

verkar individen? 

Verkligheten breDViD plA-
nernA. Tillgänglighet handlar om allt 

som påverkar om en människa kan företa 

sig saker som gör livet bättre och som på-

verkar om personen kan uppnå sina mål. 

Idag diskuterar vi nästan uteslutande in-

satser på strukturnivå, såsom lagstiftning 

och andra yttre faktorer, menar Per-Olof 

Hedvall. Det kan handla om att anpassa 

toaletter, se till att det finns hissar och till-

handahålla bra rullstolar.

– Planer och riktlinjer är bra, men räck-

er inte. Där är utgångspunkten samhället 

snarare än individen. Jag vill lyfta fram 

den enskilda människan och hennes möj-

ligheter att göra det hon vill i vardagen, 

förklarar han.

AktiVitetsDiAMAnten. Aktivi-

tetsdiamanten, som Per-Olof Hedvall 
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Aktivitetsdiamanten är en modell som visar hur faktorer i omgiv-
ningen kan ha stor betydelse för vad en person med en funktions-
nedsättning faktiskt kan göra. Viljan att göra något är en nödvän-
dig förutsättning. men om omgivningens människor, föremål och 
miljö drar åt olika håll räcker ofta inte enbart viljan. Omgivningen 
blir ett hinder.

exemplet till höger visar de faktorer som måste samverka för att 
en ung människa med en funktionsnedsättning ska kunna spela 
dataspel med sina kompisar. det hjälper inte att ynglingen med 
en funktionsnedsättning väldigt gärna vill spela om det inte finns 
anpassade styrdon till datorn, eller om föräldrar och lärare inte 
tror att problemen går att lösa.
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perspektiv. Bygger man ett hus så bygger 

man det så det är tillgängligt för så många 

som möjligt, och när det är byggt får vi 

alla anpassa oss till den form det har. I det 

virtuella kan allt vara anpassat för alla. 

Tillgänglighet i en mixed reality-värld 

kan omöjligt bli både lika-för-alla och oli-

ka-för-alla. Den måste hitta sin egen idé-

mässiga bakgrund. Med min avhandling 

vill jag bidra till att bygga upp en sådan 

idémässig bakgrund, säger han.
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För att göra det lättare att se de olika delarna av vad tillgänglighet betyder bryter Per-Olof 

Hedvall ner tillgängligheten i tre delar.
•  Den levda tillgängligheten är individens förväntningar och hur hon upplever möjligheterna att 

kunna göra det hon vill.

•  Den planerade tillgängligheten är hur planeringen av samhället i smått och stort påverkar tillgäng-
ligheten.

•  Ett nytänkande i Per-Olof Hedvalls avhandling är epitillgängligheten. Den handlar om hur lärdo-
mar, förväntningar, attityder, tillit, krav och förnekelser påverkar individen, både på individ- och på 
samhällsnivå. Epitillgängligheten är också hur tillgängligheten varierar i tiden och vilka  långtidsef-
fekter tillgängligheten och ändringar i den får.

–  Vi bygger in våra synsätt i våra byggnader och föremål, säger Per-Olof Hedvall. De förmedlar den 
tidsanda de byggdes i. Det tar ett tag att lära sig se de attityder som är inbyggda i ett hjälpmedel. 
Men sedan ser man dessa attityder överallt.

 Epitillgängligheten handlar också om hur vi tänker runt tillgänglighet.
– Hur går det till när ett nytt synsätt etableras i samhället? Hur byggs det in i byggnader, hjälpmedel, 

institutioner? 
 Epitillgängligheten kan hjälpa till att belysa dessa processer.

tagit fram, visar hur det individen kan 

göra, inte följer direkt av vad individen 

vill göra, utan sker via interaktioner med 

omgivningen.

Per-Olof Hedvall delar upp omgivning-

en i den mänskliga miljön och den fysiska 

miljön. Den fysiska miljön delas i sin tur 

in i den naturliga miljön och den artefak-

tuella, som kan vara utformningen av och 

tillgången till hjälpmedel och lagstiftning-

en, men också själva språket. Den mänsk-

liga miljön är attityder och förväntningar 

från människor i individens omgivning.

Individens vilja att göra något måste 

ta vägen över dessa omgivningsfaktorer 

innan de resulterar i en faktiskt aktivitet 

eller handling. Det gör att den mänskliga 

omgivningen och den fysiska miljön både 

kan hindra och underlätta individens vilja 

att omsättas i handling.

Det är också viktigt att titta på samspe-

len över tid. Om jag får tillgång till något 

som underlättar vardagen, så påverkar 

det över längre tid också omgivningens 

förväntningar på vilken typ av situation 

jag klarar.

Ett exempel från Per-Olof Hedvalls 

forskning är hur den mänskliga omgiv-

ningen påverkade en grupp ungdomar 

som gärna ville spela dataspel.

– Anledningen till att dessa barn inte 

spelat dataspel tidigare var attityder och 

förväntningar i deras omgivning – från 

lärare, arbetsterapeuter och hjälpmedels-

försörjningen. Omgivningens negativa 

attityder gjorde att barnet ifråga inte fick 

tillgång till rätt hjälpmedel och därmed 

inte kunde spela dataspelen.

En positiv attityd från den mänskliga 

omvärlden kan därför göra en till synes 

omöjlig handling möjlig, medan en nega-

tiv attityd kan ha den motsatta effekten.

blAnDAD Verklighet. Per-Olof 

Hedvall tror att de lärdomar vi kan dra 

av att tillämpa verktyg som aktivitets-

diamanten är viktiga inför den era av 

”mixed reality” som vi är på väg in i. 

Mixed reality innebär att en allt större 

del av våra aktiviteter kommer att ha 

både reella och virtuella aspekter. Nin-

tendos spelkonsol Wii är ett steg i den 

riktningen. Wii:s kontroll är ett hand-

tag eller något annat man håller i, eller 

en platta man står på och utför fysiska 

rörelser som liknar verklighetens, men 

kontrollen är kopplad till en virtuell 

värld.

Per-Olof Hedvall säger att det finns en 

fundamental skillnad mellan den reella 

och den virtuella verkligheten när det 

gäller individer med en funktionsned-

sättning.

– I den virtuella världen kan allt vara 

olika för alla. Verktyg kan vara hur 

flexibla som helst och anpassade för den 

enskilde användaren. Den fysiska värl-

den däremot bygger på ett lika för alla-
Per-Olof hedvall nås på  
per-olof.hedvall@certec.lth.se

mailto:per-olof.hedvall@certec.lth.se


4 FOrSkning Om FunktiOnShinder Pågår 1/10

Platser viktiga för identiteten
Det finns många olika slags platser man kan vilja vara på. 

Det kan vara platser där man träffar kompisar. 

Det kan också vara platser där man kan göra roliga saker.

Vissa platser är svåra att vara på för människor med en funktionsnedsättning.

Om alla hjälps åt för att göra sådana platser lättare att vara på

så kan människor med en funktionsnedsättning leva mer som andra människor.

I Sverige finns det generellt en stor vilja 

att anpassa vardagen för människor med 

olika behov. Alla ska kunna åka buss och 

tåg och gå på köpcentrum. Många val 

som vårt samhälle gör – arkitektoniska, 

organisatoriska och andra val – gör ändå 

samhället svårnavigerat för personer med 

funktionsnedsättningar.  

Kristofer Hansson forskar vid Lunds 

universitet, och driver med sin kollega Os-

kar Krantz projektet Platsers betydelse för 

barn och ungdomar som använder rullstol. 

Han har också forskat om andra typer av 

funktionsnedsättningar.

– Ofta är det genom att vara på en plats 

som vi har möjlighet att forma vår identi-

tet, säger han. Att faktiskt kunna vara på 

vissa platser är viktigare för barn och ung-

domar än vi många gånger tänker på.

Kristofer Hansson vill också visa hur ha-

biliteringen kan hjälpa barn och ungdomar 

på bästa sätt. Ibland visar det sig att bästa 

sättet att hjälpa dem är att hjälpa dem min-

dre.

hinDer kAn tA sig MångA ut-
tryck. Hur upplever barn och ungdo-

mar med en funktionsnedsättning platser 

de gärna vill vara på, men där miljön på 

ett eller annat sätt ställer hinder i vägen? 

Det kan vara nästan omöjligt att gå till en 

kompis som bor i en lägenhet utan hiss. 

Om kompisen har pälsdjur eller om många 

röker på festen kan det ställa till svåra pro-

blem för den som har en allergi eller ett 

andningsproblem.

– Om det är viktigt för den egna iden-

titeten att spela dataspel så är det givetvis 

inte särskilt kul om det inte går att komma 

in i dataspelshallen. Det kan även gälla ex-

empelvis konserter, äventyrsbad, biografer 

och mycket annat.

Hindret behöver inte bara vara rumsligt, 

som en hög trappa eller en trång dörr. Det 

kan också vara socialt, som att folk stirrar 

eller kommenterar. 

– Funktionshindret kanske är kopplat till 

att man inte pratar rent eller så, och sådant 

kanske man inte gärna vill visa upp.

Då undviker man kanske platser och si-

tuationer där detta kan upplevas som pin-

samt.

– Ofta när det gäller exempelvis astma 

och allergi så försöker ungdomar ofta dölja 

och kamouflera det. De kanske går in på 

toa och tar sin astmamedicin för att inte 

avvika.

Att öVerkOMMA hinDer. Utma-

ningarna som den typen av hinder ställer 

i vägen för ungdomarna är flerbottnade. 

Den unga personen som har en funktions-

nedsättning kan vara motiverad att utsätta 

sig för risker för att få vara på en viss plats. 

Kristofer Hansson jämför med bergsklätt-

rare.
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Att kunna vara på vissa platser är viktigt för alla människor, inte minst för ungdomar. Att 
kunna vara på dessa platser hjälper oss att hitta vem vi är. därför är det viktigt att människor 
med funktionsnedsättningar kan få tillgång till samma platser på liknande villkor som andra 
människor. Att faktiskt vara på en plats som det inte är självklart att man kan vara på kan 
också stärka den individ som tagit sig dit av egen kraft, och inte behövt omgivningens hjälp.



5FOrSkning Om FunktiOnShinder Pågår 1/10

Fo
to

: Å
sa

 L
un

dg
re

n

dörr kan det finnas ett helt gäng som vill 

hjälpa till att öppna dörren. De har fått 

hjälp att ta sig ombord på bussar, annars 

har de använt färdtjänst. 

De får hjälpen serVerAD.
–  Men vår forskning visar att de snabbt 

kan klara det här själva, ta bussen och be-

ställa egna grejer på kaféet eller hamburge-

rian, och lätt dessutom!

Det finns inte så mycket forskning om 

platser, säger Kristofer Hansson, varken 

om deras betydelse eller om hur habilite-

ringen kan göra platser tillgängligare för 

barn och ungdomar med en funktionsned-

sättning. Oskar Krantz och Kristofer Hans-

sons forskning har i alla fall börjat fylla det 

tomrummet.

empel var en kille som skulle åka tåg till 

en fest. Men när tåget kom fram fanns det 

ingen personal som kunde hjälpa honom. 

Så han fick åka tillbaka, och missade sin 

fest.

Men det finns exempel på det mot-

satta också. En kille i Kristofer Hanssons 

forskningsprojekt kunde med hjälp av sin 

personliga assistent vara i en affär för mo-

derna kortspel. På så sätt kunde han både 

vara en konsument av ungdomskultur och 

träffa andra ungdomar som utövar denna 

ungdomskultur.

hjälp till själVhjälp. I ett av sina 

projekt utvärderar  Kristofer Hansson trä-

ningsmetoder som habiliteringen kan an-

vända för att ge dessa barn och ungdomar 

färdigheter så att de kan få tillgång till plat-

ser som är viktiga för dem.

– Det kan handla om att lära sig att själv 

öppna tunga dörrar till hamburgerrestau-

rangen, att ta sig nedför trappor i ett shop-

pingcentra eller att kunna ta bussen utan 

hjälp. På så sätt blir platsen en möjlighet 

till identitetsskapande istället för att vara 

otillgänglig och skrämmande.

Att överkomma hindren handlar inte 

enbart om att kunna ta sig över eller för-

bi ett fysiskt hinder i miljön. Det handlar 

också om att förhålla sig till de hinder som 

uppstår i förhållande till andra sociala ele-

ment.

– Min forskning pekar på att de ungdo-

mar som är med i träningen är insocialise-

rade i en roll där föräldrar och assistenter 

tar hand om dem. När de kommer till en 

– De är beredda att ta stora risker för 

att ta sig allra högst upp på berget. Med 

samma vilja kan barn och ungdomar som 

använder rullstol utsätta sig för risker för 

att få vara på samma platser som sina 

kompisar. Att överkomma dessa hinder ger 

också individen nya möjligheter.

Han berättar om en tjej som åkte i en 

skateboardramp med rullstol. Rampen ger 

henne en identitet som ”skejtare”.

– Hon var beredd att utsätta sig för ris-

ken att kasta sig nedför en ramp.

rätt plAts Men OjäMlikA 
VillkOr. Även val som samhället gjort 

och attityder som finns i samhället gör det 

svårt för ungdomar att vara på platser som 

är viktiga för att de ska kunna leva på 

samma villkor som sina kompisar. Dessa 

ungdomar kan då välja att undvika sådana 

platser, och därmed gå miste om platsernas 

ofta stora sociala betydelse. De kan också 

anpassa sig till platsen. Det senare innebär 

ändå att de ofta måste ”veta sin plats” för 

att kunna vara på platsen.

– Ett exempel är att ungdomar i rullstol 

ofta måste åka på led och inte kan gå i 

bredd som andra ungdomar.

När ungdomar utan rullstol kommer 

flyttar folk på sig, de ”äger” vägen de går 

på. Det gör inte samma ungdomar i rull-

stol.

– Ett annat exempel är två kompisar 

som ville åka spårvagn tillsammans. Men 

det fick bara vara en rullstol per vagn, så 

de fick åka i olika vagnar. Inte så roligt, och 

inte var det vad de tänkt sig. Ett tredje ex-
kristofer hansson nås på  
kristofer.hansson@kultur.lu.se

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

www.sunnerdahls-handikappfond.se

ANNONS

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning och utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funk-
tionshinder. I likhet med tidigare år kommer fonden under 2010 att ge bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Ansökan om projektbidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april 2010. Observera att ansökningshandlingar-
na ska inges i fem exemplar (1 original + 4 kopior). Information och ansökningsblankett kan laddas ned från stiftelsens 
webbplats eller beställas från stiftelsens kansli.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Fru Marias väg 17, 125 33 Älvsjö • tfn och fax: 08-749 32 80 • e-mail: sunnerdahls_handikappfond@telia.com

mailto:Kristofer.Hansson@kultur.lu.se
www.sunnerdahls-handikappfond.se
mailto:sunnerdahls_handikappfond@telia.com
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Crip – att omfamna sitt stigma
Många människor tycker att människor med en funktionsnedsättning är annorlunda. 

Därför blir människor med en funktionsnedsättning 

ofta behandlade på ett annat sätt än andra människor.

crip-teori är en teori som undersöker varför det är så. 

De som forskar på crip-teorin vill att människor med en funktionsnedsättning 

ska behandlas som alla andra.

Vad är en funktionsnedsättning? En per-

son med en funktionsnedsättning? Hur 

skiljer sig en sådan person från en ”van-

lig” person? Vad är en ”vanlig” person? 

Detta är några av de frågor som cripteo-

rin vill svara på.

Tanken bakom benämningen crip är 

liknande den bakom benämningen queer. 

Crip kommer från engelskans cripple, 

krympling. Precis som queer är det en 

ganska brutal och nedsättande benäm-

ning. Men – återigen precis som med 

queer – är det själva meningen. Det finns 

svenska alternativ: cp-teori, miffoteori 

eller mongoteori. Cripteorin handlar om 

alla med någon nedsatt funktion, vare sig 

det gäller rörelseförmågan, kognitiva för-

mågor, synskador eller hörselskador.

– Man ville vara provokativ, säger Jens 

Rydström, och visa upp sitt stigma. Man 

vill visa att man inte söker tolerans och 

acceptans. Tanken är att omfamna och ta 

till sig sitt stigma istället för att låta nå-

gon annan definiera det.

Jens Rydström är forskare vid Lunds 

universitets Centrum för genusvetenskap, 

där han bland annat forskar på queer- 

och crip-begreppen.

”MAn skA inte be OM Att bli 
tOlererAD”. Men benämningen är 

kontroversiell. Många tycker att det är 

minst sagt olyckligt att använda en sådan 

benämning när handikapprörelsen käm-

pat så länge för att bli av med dessa ord.

– En tanke inom crip-teorin är att man 

kan kritisera inställningen med rehab att 

man ska bli ”normal”. Det ska inte mär-

kas att man inte är som det stora flertalet. 

Crip-teorin säger att det är fel väg att gå. 

Man ska inte dölja vem man är, inte be 

om att bli accepterad eller tolererad. Man 

ska kräva sin plats. Har man en talsvårig-

het ska man inte vara tyst, utan kräva att 

folk lyssnar tills man är färdig.

Samtidigt är han noga med att på-

peka att det givetvis är bra att träna för 

att kunna göra mer. Crip handlar om att 

ändra attityden till vad som är normalt 

och vad som är onormalt.

AllA får en funktiOnsneD-
sättning – förr eller senA-
re. Cripteori säger att det är meningslöst 

att peka ut individer som har en funk-

tionsnedsättning eftersom ingen är funk-

tionsfullkomlig mer än tillfälligt. Funk-

tionsfullkomligheten är aldrig garanterad 

och ickefunktion ligger alltid precis runt 

hörnet.

Alla kommer förr eller senare att få en 

eller annan funktion nedsatt. Genom ex-

empelvis en olycka eller förändrade krav 

på arbetsmarknaden kan den funktions-

fullkomlige plötsligt få nedsatt funktion. 

Om inte annat får vi alla minskad rörelse-

förmåga när vi blir äldre, och ofta nedsatt 

syn, hörsel och andra förmågor. 

Skillnaderna i individuell funktionsför-

måga existerar därför bara på ett konti-

nuum. Att göra åtskillnad mellan männis-

kor som har en funktionsnedsättning och 

de som inte har det är inte ett konstruk-

tivt sätt att förhålla sig.

– Så vad innebär det att till varje pris för-

söka bli normal, frågar sig Jens Rydström?

AnDrAs OnOrMAlitet – Min 
nOrMAlitet. Cripteorin pekar på 

att funktionsnedsättning bara kan finnas 

som en kontrast till fuktionsfullkomlig-

het, att det ”normala” bara kan finnas om 

det finns något ”onormalt” att ta avstånd 

ifrån.

– Alla vill ju vara normala, säger Jens 

Rydström. Denna olust att se sig själv 

som eventuellt onormal är säkert en stor 

del av skälet till att positionen som funk-

tionsnedsatt stigmatiseras. Genom att 

peka på andra som ”onormala” kan man 

visa att man själv är normal, ett fenomen 

som även queerteori och genusteori be-

skriver. 

När det gäller genus kommer det till ut-

tryck exempelvis genom att det är mycket 

mer accepterat att flickor har pojkklä-

der än tvärtom. Flickorna byter i alla 

fall ”upp” sig när de bryter mot normen 

medan pojkarna byter ”ner” sig.

något förenklat säger crip-teorin att perso-
ner med en funktionsnedsättning inte ska 
be om att bli accepterade utan att de själv-
klart ska ha samma möjligheter som andra 
människor. Crip-teorin påpekar också att 
alla människor med tiden får en eller annan 
funktion nedsatt.
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Jens Rydström påpekar att man nog 

bör akta sig för att fastna i diskussioner 

om vad som ska och inte ska räknas som 

en funktionsnedsättning.

– Inom handikapprörelsen har man ofta 

bråkat om vilka som ska räknas, medföd-

da respektive icke medfödda, fysiska och 

psykiska och så vidare. Nya förbund har 

svårt att komma in i de etablerade handi-

kapporganisationerna.

Samma sak har queerrörelsen gått ige-

nom. 

– Hur mycket homo ska man vara för 

att vara homo? Hör transsexuella dit? 

Transor? 

Men det är inte det vi ska diskutera, 

säger han.

– Vi ska diskutera normaliteten och 

varför det är så höga krav på allt möj-

ligt. Alla kanske egentligen mår bättre av 

bättre tillgänglighet på alla plan.

hAbiliterAs – till VAD Då? Även 

om crip i första hand är en teoretisk mo-

dell och ett sätt att se på samhället så kan 

den även ge habiliteringen ett och annat 

att tänka på.

– Vad ska man habiliteras till? Hur 

”normal” ska man bli? Det ställer en del 

frågor om syftet med habiliteringen.

Jens Rydström har forskat mycket kring 

sexualiteten och hur synen på den varierat 

under åren. Det gäller allt från synen på 

homosexualitet där den gått från synd till 

brott och nu är tämligen accepterad, till 

synen på arbetarklassens och utvecklings-

stördas sexualitet, grupper som man tidi-

gare uppfattat som ”översexualiserade”.

– Vilken slags sexualitet tänker vi oss 

för personer med funktionsnedsättning? 

Det gäller kanske allra mest ungdomar. 

Vad ger vi dem för normer? Är det den 

tvåsamma heterosexualiteten? Vi kanske 

ska visa att det finns andra varianter? De 

som inte är jätteheterosexuella kanske be-

höver få en tanke att det finns annat.

Just personer med funktionsnedsätt-

ning, menar Jens Rydström, kan ha minst 

lika mycket nytta och glädje av att experi-

mentera och inte habiliteras in i ett snävt 

sexualitetsbegrepp.

– För personer med nedsatt känsel kan 

sadomasochism ge en helt annan väg att 

uttrycka sin sexualitet. Eller en som blir 

fort trött kan tycka att det är bra med 

en trekant, så hon eller han inte behöver 

vara aktiv hela tiden.

Läsvärt

Stöd till föräldrar 
med intellektuella 
begränsningar 
I Uppsala län finns sedan flera 

år ett samarbete kring föräldrar 

med intellektuella begränsningar 

och deras barn mellan lands-

tinget, Uppsala kommun, Tierps 

kommun, Regionförbundet i 

Uppsala län och Föreningen för 

utvecklingsstörda barn, ung- 

domar och vuxna (FUB). Samar-

betet har under åren 2005–2008 

bland annat skett inom ramen 

för FIB-projektet (Föräldrar med 

intellektuella begränsningar) 

som stötts av Arvsfonden. Syftet 

med FIB-projektet har varit att 

utveckla kunskap om stöd- och 

hjälpinsatser till familjer där en 

eller båda föräldrarna har en 

intellektuell begränsning för att 

på så sätt minska risken för att 

familjens barn far illa. Att stärka 

föräldrarna i deras föräldraskap 

och se till barnens behov har 

stått i fokus. Projektets metodut-

vecklande delar (stöd i hemmet 

och gruppverksamhet) har ut-

värderats och utvärderingen finns 

att läsa i en rapport. Rapporten 

beskriver projektets verksam-

heter, barnens, föräldrarnas och 

personalens erfarenheter av 

projektets aktiviteter och den be-

tydelse de bedömer att projektet 

haft. Rapporten lyfter även fram 

konstaterade svårigheter och för 

framtiden framkomliga vägar.     

 

rapporten heter CheCklistoR, tålamod 
oCh gemeNskap. eRfaReNhet fRåN fiB-pRo-
jektet 2005–2008. Författare är karin 
Jöreskog. rapporten kan hämtas från 
Arvsfondens webbplats,  
www.arvsfonden.se  
under Avslutade utvärderingar.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen 
utlyser medel till forskning och utvecklingsarbete

Norrbacka-Eugeniastiftelsen stödjer forskning och utvecklingsarbete som syftar till 
att underlätta för personer med rörelsenedsättning. Praktiskt inriktade och tvärve-
tenskapliga projekt välkomnas. Bidrag ges endast undantagsvis till grundforskning. 
Ansökan om forskningsbidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april 2010.

Mer information och ansökningsblankett kan hämtas på 
www.norrbacka-eugenia.se eller beställas från stiftelsens kansli 

tel. 08-751 18 29, info@norrbacka-eugenia.se
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Jens rydström är studierektor vid  
Centrum för genusvetenskap,  
Lunds universitet.  
han nås på jens.rydström@genus.lu.se

ANNONS

http://www.arvsfonden.se
http://www.norrbacka-eugenia.se
http://www.diva-portal.org
http://www.diva-portal.org
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FAS delar ut programstöd till 
forskning om funktionshinder
fAs är ett forskningsråd som delar ut pengar till viktig forskning. 

nu har de delat ut pengar till gerhard Andersson och Mårten söder. 

gerhard Andersson ska undersöka om 

människor som inte hör så bra kan få hjälp via internet. 

Mårten söder ska undersöka 

hur människor som har en funktionsnedsättning gör när de träffar andra människor 

och hur de har behandlats olika genom historien.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, delar ut så kallade program-

stöd för att långsiktigt stärka forskarmiljöer inom forskningsområden. FAS beslutade i 

slutet av 2009 att dela ut två programstöd för forskning om funktionshinder. Program-

stödet har tilldelats Gerhard Andersson vid Linköpings universitet och Mårten Söder 

vid Uppsala universitet. Båda har fått sex miljoner kronor under tre år, med möjlighet 

till förlängning i tre år.

DiAgnOs Och rehAb ViA nätet
Gerhard Andersson, professor vid Institu-

tionen för beteendevetenskap och lärande 

vid Linköpings universitet har fått FAS pro-

gramstöd för att studera möjligheterna för 

personer som hör dåligt att dia-gnosticera 

sin hörselskada via internet och möjlighe-

terna att bedriva rehabilitering via internet.

Många har en hörselnedsättning utan 

att ha fått den diagnosticerad. Det kan 

bero på att det är svårt att få tid för en 

undersökning. Men det kan också upple-

vas som besvärande eller besvärligt att ta 

kontakt med en mottagning.

– Om man inte 

accepterar att 

man har den här 

funktionsnedsätt-

ningen så vill man 

kanske inte kän-

nas vid den. Vi vill 

sänka ribban för 

dessa individer att 

ta reda på mer om 

sitt åldrande eller sin hörselnedsättning.

En sådan undersökning via internet kan 

exempelvis också rekommendera kontakt 

med en lämplig expert.

kAn nå fler. Han kommer också att 

studera möjligheten till rehabilitering via 

internet.

– Det är ganska många som har en 

hörselnedsättning, men få får tillgång till 

rehabilitering. Internet är ett sätt att nå 

betydligt fler.

Det finns goda skäl att tro att en in-

ternetbaserad behandling skulle fungera. 

Tidigare studier har visat att det inte är 

någon skillnad på resultatet mellan själv-

hjälpsbehandling på internet och grupp-

behandling när det gäller kognitiv beteen-

deterapi mot tinnitus.

Gerhard Andersson vill också studera 

vilka möjligheter det finns att använda 

internet som beslutsstöd i vården.

– Det är inte helt lätt att se hur IT kan 

användas, för det används i så liten ut-

sträckning idag. 

Att förhAnDlA  
OM nOrMAlitet
Mårten Söder, professor vid Uppsala uni-

versitets sociologiska institution, har fått 

programstöd av FAS för forskningspro-

jektet ”Att förhandla om normalitet”. 

Projektet ska undersöka hur personer 

med funktionsnedsättning ”förhandlar” 

kring sin funktionsnedsättning för att 

leva sitt liv och uppnå sina mål.

gerhard Andersson nås på  
gerhard.andersson@liu.se

Projektet ska studera frågan på tre nivåer. 

En av studierna ska undersöka vardagslivet 

för personer med funktionsnedsättningar.

– Ofta har personer med en funktions-

nedsättning en strategi för hur de ska bete 

sig, säger Mårten Söder. De kan börja med 

att skämta om det till exempel.

En annan studie ska studera gruppbo-

städer för personer med utvecklingsstör-

ning.

– Även om personalen har den uppen-

bara makten så utövar utvecklingsstörda 

en motmakt. De kan ”förhandla” genom 

att dunka huvudet i väggen, vägra att 

äta eller att lägga sig. Vad händer om de 

gruppboende inte gör som personalen sä-

ger? Hur fortsätter förhandlingarna då? 

Forskarna vill också titta på hur beteen-

deförändringar och metoder kommit in 

på gruppboenden. 

Den tredje studien är på policynivå. 

Där ska de bland annat undersöka hur de 

handikappolitiska målen har utvecklats, 

vilket inflytande personer med funktions-

nedsättning haft 

i processen och 

när funktions-

hinder gick från 

att innebära en 

st igmatiser ing 

och ”bara” bli 

ett brott mot 

normaliteten.
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mårten Söder nås på  
marten.soder@soc.uu.se

mailto:gerhard.andersson@liu.se
mailto:marten.soder@soc.uu.se
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Du står värd för Forskning pågår: om 

funktionshinder, en konferens i Universi-

tetshuset i Uppsala den 20 april 2010.

Vad kommer att bli det mest spännande 
med konferensen?
Att den visar upp en stor bredd inom 

funktionshinderforskningen. Vi kommer 

att få ta del av mycket olika slags forsk-

ning. Alla vetenskapsområden på Uppsala 

universitet har lämnat bidrag till konfe-

rensen.

Vem kommer att besöka konferensen?
Målet är att yrkesverksamma inom hela 

fältet ska komma, de som jobbar nära män-

niskor med funktionsnedsättningar. Politi-

ker, beslutsfattare, studenter och personer 

med egna funktionsnedsättningar kommer 

också att besöka konferensen. En annan 

viktig målgrupp är forskare. Ofta knyter 

de nya kontakter på dessa Forskning pågår-

konferenser. De får upp ögonen för denna 

forskning och lär känna nya kollegor från 

andra forskningsområden. 

Vad kommer deltagarna att få vara med 
om?
De får vara med om tre intressanta stor-

föreläsningar. Lars Grönvik från Social-

styrelsen ska prata kring konferensens 

tema, Miljö, människa eller mitt emellan. 

Det temat kommer sedan att löpa som 

en röd tråd genom konferensen. Håkan 

Lanshammar från Uppsala universitet ska 

berätta om gånganalys, ett ämne som i 

Uppsala spänner från elitidrott till barn-

habilitering. Peter Anderberg från Certec 

i Lund, ska reda ut begreppen under rub-

riken Makten över kunskapen – vad är 

funktionshinder i forskningen? Förutom 

de tre storföreläsningarna kommer alla 

deltagarna att kunna ta del av sex olika 

seminariepresentationer under dagen.

Vad gör du nu i förberedelserna?
Nu handlar det om att sprida information 

om konferensen och få så många anmäl-

ningar som möjligt. Vi är just klara med 

programmet och nu ska vi locka med det 

intressanta innehållet.

Hallå där! 
karin jöreskog, föreståndare för centrum för forskning 
om funktionshinder vid uppsala universitet

Örebrokonferensen 
13–15 april
Den 13 april slår HAB2010 upp portarna 

i Örebro. Örebrokonferensen är habili-

teringens stora forsknings- och utveck-

lingskonferens. Konferensen återkommer 

vartannat år, och detta är den 12:e Öre-

brokonferensen i ordningen. 

Konferensen vänder sig i första hand 

till forskare, doktorander och praktiker 

inom habilitering och rehabilitering, eller 

personer med egen erfarenhet av funk-

tionsnedsättning. Konferensen är ett sam-

arbete mellan Habiliteringen vid Örebro 

läns landsting, Institutet för handikapp-

vetenskap vid Örebro och Linköpings 

universitet och Handikappförbunden. 

Temat för HAB 2010 är ”Aktivitet, del-

aktighet och helhetssyn”. Arrangörerna 

vill med temat lyfta helhetsbilden, som de 

menar ibland riskerar att försvinna bland 

de allt fler detaljerna. Temat avspeglar sig 

i valet av plenarföreläsare, och de kom-

mer alla att prata på temat helhetssyn uti-

från sitt perspektiv.

Konferensen vill lyfta fram spännande 

exempel från både forskning och samver-

kansprojekt mellan olika professioner. På 

så sätt hoppas man kunna inspirera till ett 

ännu bättre arbete för hälsa och en väl 

fungerande vardag för människor med 

funktionsnedsättning.

Konferensen arrangeras i år i en annan 

lokal än tidigare. Konferensen är i Univer-

sitetssjukhusets egna konferenslokaler. Ett 

av syftena med lokalbytet är att göra det 

möjligt för fler att komma. Lokalerna är 

också bättre anpassade för personer med 

funktionsnedsättning. Dessutom kommer 

heltäckningsmattan i en konferenslokal, 

Wilandersalen, att allergitvättas.

Vill du gå på konferensen bör du an-

mäla dig så snart som möjligt. Informa-

tion om konferensen och hur du anmäler 

dig finns på www.orebrokonferensen.se.
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I förskolan och skolan ställs ofta skilda 

uppfattningar och synsätt mot varandra. 

Detta gäller inte minst när man diskute-

rar barn och ungdomar som har behov av 

särskilt stöd för sitt lärande. 

Från förskolans och skolans sida vill man 

göra alla delaktiga i de beslut som fattas. 

Av den anledningen bjuder man därför in 

föräldrar, barn eller ungdomar till exempel-

vis barngrupps- och elevvårdskonferenser. 

Men att vara närvarande när beslut fattas 

är inte samma sak som att vara delaktig. 

Désirée von Ahlefeld Nisser har i sin av-

handling vid specialpedagogiska institutio-

nen, Stockholms universitet, studerat speci-

alpedagogens roll i förskola och skola och 

hur en demokratisk kommunikation kan 

utvecklas. Framförallt behandlar avhand-

lingen de möjligheter specialpedagoger har 

att genomföra deliberativa samtal med för-

äldrar, barn, ungdomar, vuxna och kollegor 

inom förskola och skola. Ett deliberativt 

samtal kan enkelt beskrivas som ett samtal 

där man frågar sig vad man inte är över-

ens om, vilka alternativa beslut som kan 

fattas och hur man kan gå tillväga för att 

fatta beslut. Désirée von Ahlefeld Nisser har  

dokumenterat samtal och intervjuer med 

specialpedagoger och deras chefer.

Avhandlingens resultat visar att nödvän-

diga förutsättningar för specialpedagogisk 

verksamhet är att det finns specialpedago-

ger som fungerar som länkar mellan olika 

myndigheter och organisationer, mellan 

olika yrkesgrupper i förskolan och mellan 

hemmet och den pedagogiska verksamhe-

ten. Den yrkesroll som lyfts fram bör inte 

enbart vara traditionellt specialundervi-

sande, utan det aktiva arbetet ska också 

omfatta professionella, kvalificerade sam-

tal om den pedagogiska situationen i sig. 

Specialpedagogerna måste utgå från ett 

medvetet kommunikativt perspektiv och 

få möjligheter att arbeta med kvalificerade 

pedagogiska samtalsprocesser. Detta förut-

sätter en yrkesroll där man istället för att 

fokusera den individuelle eleven och hans 

eller hennes problem utmanar traditionella 

och oreflekterade föreställningar hos peda-

goger, skolledare och andra yrkesgrupper i 

förskola och skola, men också hos besluts-

fattare, menar Désirée von Ahlefeld Nisser.

Vad innebär det att återhämta sig från 

psykisk ohälsa? Vad beskriver kvinnor 

och vad beskriver män som verksamt i 

den personliga återhämtningsprocessen? 

Detta har Ulla-Karin Schön studerat i sin 

avhandling vid institutionen för socialt 

arbete, Stockholms universitet. Avhand-

lingens resultat bygger på intervjuer med 

personer som behandlats på en heldygns-

klinik och diagnostiserats med någon av 

diagnoserna schizofreni, psykos, person-

lighetsstörning eller bipolär sjukdom. 

De intervjuade männen och kvinnorna 

beskrev återhämtningen från psykisk 

sjukdom som en social process där re-

lationer till andra människor spelade en 

central och väsentlig roll. En faktor av 

särskild betydelse för återhämtningen 

var för de allra flesta relationer till andra 

personer som hade egna erfarenheter av 

psykisk ohälsa. Dessa relationer bröt iso-

leringen för intervjupersonerna och blev 

på så sätt en viktig del i normaliseringen. 

När intervjupersonerna skulle skapa en 

”ny” identitet vid sidan av sjukdomen 

betonade de vikten av att knyta an till 

andra och det viktiga i att betyda något 

för en annan människa. 

Resultaten visade även att återhämt-

ningsprocessen påverkades av om perso-

nen var man eller kvinna. Männen upp-

levde att de under heldygnsvården fick 

kunskap om hur de kunde hantera sin 

ohälsa och menade att de erbjöds verktyg 

med vars hjälp de kunde kontrollera sina 

symtom. Kvinnorna upplevde däremot 

att deras återhämtning missgynnades 

under heldygnsvården, eftersom vården 

ökade kvinnornas känsla av vanmakt, 

skam, förtryck och hjälplöshet. Kvinnor 

skapade en mer positiv mening kring sitt 

funktionshinder än vad män gjorde, vil-

ket främjade kvinnornas återhämtning.

Om specialpedagogers roll  
i skolan och förskolan

Att återhämta sig 
från psykisk ohälsa

Avhandling

Avhandlingen heter Vad kommuNikatioN Vill säga. 
eN isCeNsättaNde studie om speCialpedagogeRs 
yRkesRoll oCh kuNskapaNde samtal. Författare är 
désirée von Ahlefeld nisser. Avhandlingen kan 
sökas via www.diva-portal.org

Avhandlingen heter kViNNoRs oCh mäNs 
åteRhämtNiNg fRåN psykisk ohälsa. Författare 
är ulla–karin Schön. Avhandlingen kan sökas 
via www.diva-portal.org

http://www.diva-portal.org
http://www.diva-portal.org
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Det finns en tilltagande fysisk ohälsa och 

överdödlighet bland personer med psykiskt 

funktionshinder som bor i boende med 

kommunalt stöd. Karl-Anton Forsberg har 

i sin avhandling vid institutionen för om-

vårdnad, Umeå universitet, undersökt om 

det går att minska den tilltagande ohälsan. 

Personer med psykiskt funktionshin-

der har under ett år tillsammans med sin 

vårdpersonal deltagit i ett livsstilprogram 

i form av studiecirklar, där de har fått 

teoretisk kunskap och också praktiskt 

tillämpade kost- och motionsråd. De 

boende intervjuades om vilken betydelse 

det haft för dem att delta i ett livsstils-

program, och om deras syn på hälsa och 

på kroppen. Avhandlingen omfattar fyra 

delstudier, varav en studie beskriver den 

upplevda erfarenheten av kropp och häl-

sa. Två delstudier med kontrollgrupp un-

dersökte effekter av ett livsstilsprogram 

och en studie belyser den betydelse det 

har för deltagarna att delta i ett livsstils-

program.  

Resultaten visade att flera viktiga riskfak-

torer minskade hos personer med psykiskt 

funktionshinder (psykiskt långtidssjuka) som 

deltog i ett årslångt livsstilsprogram. Det gäl-

ler till exempel riskfaktorer för fysisk ohälsa, 

men även psykologiska faktorer som känslan 

av sammanhang, det vill säga att förstå och 

hantera sin situation. Att delta i program-

met innebar att få insikter om att den egna 

hälsan kan påverkas och att det dagliga livet 

i boendet delvis fick ett nytt innehåll. Delta-

gandet gav också en ökad närhet till perso-

nalen. Dessutom väcktes nya insikter om den 

egna livssituationen och en förhoppning om 

att livssituationen kunde påverkas. Hälsa be-

skrevs av personer med psykiskt funktions-

hinder som att ha ett liv som andra, vilket 

tyder på att de intervjuade haft förluster av 

viktiga livsområden (familj, arbete, trygghet) 

och upplevelser av att vara stigmatiserade 

och avvikande. Hälsa beskrevs också som att 

inte ha psykiska och fysiska problem, vilket 

påverkade deras upplevda livskvalitet och 

självkänsla negativt, men också att de själva 

kunde påverka sin hälsa.

Författarens slutsats är att preventiva 

hälsofrämjande insatser behöver utvecklas 

för personer med psykiska funktionshin-

der. Även den behandling de får för psy-

kossjukdomen bör följas upp bättre, efter-

som sjukdomens bieffekter ofta bidrog till 

att försämra den fysiska hälsan. Dessutom 

bör personalens ansvar i hela vårdkedjan, 

men också betydelsen av personalens stöd, 

betonas för att en framgångsrik livsstils-

förändring ska kunna åstadkommas.

Förändrad livsstil 
förbättrar hälsan

Lagen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade (LSS) infördes för mer än 

15 år sedan. Syftet var att skapa jämlika 

levnadsvillkor och full delaktighet för 

människor med omfattande och varakti-

ga funktionsnedsättningar. Lena Birkelöf 

har i sin avhandling vid institutionen för 

nationalekonomi, Umeå universitet, stu-

derat kommunernas kostnader för LSS-

verksamheterna, skillnader i kostnader 

mellan olika kommuner och vad som kan 

vara tänkbara orsaker till skillnaderna.

Resultaten visade att kostnadsskillna-

der mellan kommuner kunde relateras till 

att olika kommuner hade olika antal per-

soner med behov av insatser enligt LSS. 

Men skillnaderna kunde också knytas till 

att kommuner använde andra kommuners 

kostnadsnivå som måttstock när de ville 

bestämma nivån för de egna utgifterna. I 

mitten av 2000-talet infördes ett kommu-

nalt utjämningssystem för LSS-kostnader 

baserat på standardkostnader till vilka 

kopplades statliga avgifter och bidrag. Sys-

temet infördes eftersom alla kommuner 

skulle få likvärdiga ekonomiska förutsätt-

ningar för att kunna bedriva verksamheter 

enligt intentionerna i LSS-lagstiftningen, 

det vill säga jämlika levnadsvillkor och 

full delaktighet för personer med funk-

tionsnedsättningar. Avhandlingens resultat 

visade att kommunerna, efter det att det 

kommunala utjämningssystemet införts, 

inte längre tycktes jämföra sig med var-

andra vad gällde nivån för LSS-kostnader. 

I stället utnyttjade de troligen information 

om standardkostnader som måttstock.    

I sin avhandling visade Lena Birkelöf 

också att både äldreomsorg och skolverk-

samhet påverkades negativt av LSS-kost-

naderna. När utgifterna för LSS ökade 

minskade utgifterna för äldreomsorgen 

och skolan. Däremot så tycktes inte barn-

omsorgen, socialtjänsten och verksamheter 

inom kultur och fritid ha påverkats. 

Kommunernas kostnader  
för LSS-verksamheter

Avhandlingen heter spatial iNteRaCtioN aNd loCal 
goVeRNmeNt expeNdituRes foR fuNCtioNally impaiRed 
iN swedeN. Författare är Lena Birkelöf. Avhand-
lingen kan sökas via www.diva-portal.org

Avhandlingen heter föRäNdRad liVstil BlaNd 
peRsoNeR med psykiskt fuNktioNshiNdeR. studieR 
aV metaBola oCh psykologiska effekteR, uppleVd 
meNiNg oCh hälsa. Författare är karl-Anton Fors-
berg. Avhandlingen är elektroniskt publicerad 
på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se
umu:diva-25957

http://www.diva-portal.org
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:seumu:diva-25957
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:seumu:diva-25957
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redaktör Lennart köhler, tel. 018-56 12 03,  
lennart.kohler@ordvet.se 
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BegrÄnSAd eFterSÄndning
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Kalendern
2010
MArs
 30–31 Vilnius, litauen 

third european Conference 
on Psychology and Visual 
impairment 
www.synsraad.dk/ 
psycho logy/ 
conference2010.htm

April
 13–15 örebro 

hAB 2010 – Aktivitet,  
delaktighet och helhetssyn 
www.orebroll.se/ 
orebrokonferensen

 16–18 kyrenia, cypern 
international Conference on 
Special education iCO-
Se2010 
http://www.icose2010.
org/call_for_papers.html

 20 uppsala 
Forskning om funktions-
hinder pågår 
www.chr.se

MAj
 12–13 Manchester, storbritannien 

theorizing normalcy and the 
mundane 
d.goodley@mmu.ac.uk

27–29 bryssel, belgien 
22nd Annual meeting of the 
european Academy of Child-
hood disability (eACd) 
www.eacd2010.com

juni
 16–19 berlin, tyskland 

15th World Congress of  
inclusion international 
www.inclusion2010.de

juli
 9–11 linz, österrike 

11th international Conference  
on Computers helping 
People with Special needs 
(iCChP) 
www.icchp.org

... av Forskning om funktions hinder 
pågår kommer v. 23. 
Manusstopp den 30 april 2010.

Nästa nummer ...

Spar pengar och miljö,  läs oss på webben!
Vill du hellre läsa Forskning om funktionshinder pågår på  
webben, och därmed spara både pengar och miljö? E-posta din  
anmälan till cff@cff.uu.se så får du tidningen i PDF-format istället.

septeMber
 9 lancaster, 
  storbritannien 

Lancaster disability  
Studies Conference 
www.lancs.ac.uk/ 
disabilityconference 

OktOber
6–9  hersonissos (kreta), 

grekland 
2010 Annual Conference 
european Association for 
Vision and eye research 
(eVer) 
www.iassid.org

 20–22 rom, italien 
3rd iASSid-europe  
Congress 
www.iassid.org
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