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FÖRORD 
 

Jag har valt att skriva denna uppsats om hjälpmedelsgruppen, i Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings, 

arbete eftersom jag själv under många år varit yrkesverksam inom samma enhet. Under dessa år har 

jag bevittnat hur viktigt det är att försöka ge gruppen psykiskt funktionshindrade de verktyg de 

behöver för att kunna ta steget tillbaka till den sociala sfären. Tyvärr är det inte så enkelt att det bara 

krävs verktyg, utan kring verktyget krävs en hel grupp människor som hjälper till och sätter in 

verktyget i ett sammanhang och även bidrar med den mänskliga faktorn till tillfrisknandeprocessen. 

De människor som varit inblandade i projektet har gjort detta på eget initiativ, eftersom de tror på 

människans vilja och förmåga att kunna hantera sin vardag, om den bara får rätt verktyg och 

handledning i processen, vilket jag anser vara beundransvärt. 

 

Jag vill tacka hjälpmedelsgruppen som stått till mitt förfogande, då det gäller intervjuer och material 

till uppsatsen och jag vill även tacka mina intervjupersoner som bidragit till arbetet med uttalade och 

höljda sanningar om hjälpmedelsprocessen. Utan er som inspirationskälla hade det inte blivit någon 

uppsats. 

 

Tack Maria Ingemarson, min handledare, som bidragit med tid, kunnande, engagemang och stöttning.  

 

Tack Malin för att du har stöttat mig under denna vår.  

 

Slutligen vill jag även tacka Elsa Stefansdóttir, för att du finns och för att du alltid varit mitt ankare när 

jag mött motgångar.  

 

 

 
 

And there are those who have the truth 

within them, but they tell it not in words.  

In the bosom of such as these the spirit  

dwells in rhythmic silence. 

Kahlil Gibran 

 
 
 
 
Sköndal, våren 2008 

Krister Eyjolfsson 
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SAMMANFATTNING 

 
Denna studie syftar till att undersöka resultatet av hjälpmedelsprojektet i Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning, genom att beskriva hjälpmedelsgruppens arbete och analysera huruvida projektet 

uppfyller kraven för vedertagen projektform, samt genom att undersöka om arbetet med hjälpmedel 

haft betydelse för de inblandade. Detta realiseras med utgångspunkt i följande frågeställningar: hur har 

hjälpmedelsgruppen förberett sig inför projektet och hur har projektet organiserats, hur har 

hjälpmedlen introducerats för brukarna, vilka hinder och möjligheter har man sett, hur upplever 

boendestödjarna att deras arbetssituation förändrats genom projektet och slutligen vilken betydelse har 

hjälpmedlen haft för deltagande brukare i vardagen. 

Uppsatsen bygger på den kvalitativa forskningsintervjun och jag har funnit respondenter till 

studien ibland de brukare och den personal (boendestödjare, arbetsterapeuter och biståndsbedömare) 

som ingått i hjälpmedelsprojektet i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.  

Under rubriken tidigare forskning finns en översikt som belyser psykiatrireformen, samt en 

skildring av hur synen på funktionshinder och de funktionshindrades rättigheter har förändrats över 

tid. Kapitlet tidigare forskning innehåller även en beskrivning av tidigare hjälpmedelsprojekt som är 

av relevans för att sätta in denna studie i en kontext. Då projektformens hinder och möjligheter utreds i 

studien är det även relevant att redogöra för enligt vilka principer ett projekt bör utformas. 

I de teoretiska utgångspunkterna utredes olika teoretiska förklaringsmodeller som tangerar KBT 

och delaktighetsbegreppet. Dessa används i analysen för att förklara främjande faktorer vid 

rehabilitering av gruppen psykiskt funktionshindrade.  

Uppsatsens empiriska material är presenterat som en tematiserad beskrivning av mina 

respondenters syn på projektet, där jag söker ge en förståelse för vilken betydelse hjälpmedel har för 

brukares vardag. 

I analysen av materialet framkommer bland annat att hjälpmedel upplevs ha en positiv inverkan på 

rehabilitering av psykiskt funktionshindrade, samt att hjälpmedelsprojektet haft positiva resultat för 

brukare och personal. 

Avslutningsvis finns en diskussion i vilken huvudresultatet är att rättsäkerheten kring 

föreskriningen av hjälpmedel bör stärkas eftersom gruppen psykiskt funktionshindrade har svårigheter 

att göra sin röst hörd. 

 

. 

 

Sökord: hjälpmedel, arbetsterapeut, boendestöd, projekt, delaktighet 
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1. INLEDNING 
 
Kommunerna fick efter att psykiatrireformen genomfördes, 1995, det övergripande ansvaret för att 

initiera, planera och samordna alla insatser i form av service, stöd och vård för psykiskt 

funktionshindrade (Lundin & Olsson, 2002, s. 26). Personer med psykiska funktionshinder skall, 

enligt psykiatrireformen, vara delaktiga i samhället och kunna leva som andra. Kommunerna ansvarar 

enligt Socialtjänstlagen och LSS för att erbjuda olika boendeformer, boendestöd, daglig sysselsättning 

och meningsfull fritid. Kommunernas skyldigheter gentemot människor med psykiska funktionshinder 

styrs även av kap 5 § 7 och § 8 i Socialtjänstlagen. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall Landstinget 

ansvara för att förebygga, utreda och behandla psykiska sjukdomar i öppna och slutna vårdformer. 

Inom kommunernas verksamheter refererar man, enligt Lundin & Olsson (2002), till personer med 

psykiska funktionshinder som en ny målgrupp, men detta stämmer inte eftersom kommunerna alltid 

har haft samma ansvar för dem, liksom för alla andra samhällsmedborgare. Gruppen har dock varit 

lågt prioriterad (Lundin & Olsson, 2002, s. 26-27).  

Arbetsterapeuter innehar en nyckelroll i arbetet kring hjälpmedel. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) är Sjukvårdshuvudmännen skylig att tillhandahålla habilitering, rehabilitering 

och hjälpmedel. Hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings och rehabiliterings- vårdinsatserna 

och förskrivning av hjälpmedel är en delprocess inom vårdkedjan. HSL är en ramlag vilket innebär att 

varje sjukvårdshuvudman genom lokala beslut måste tolka och komplettera lagtexten. För hjälpmedel 

innebär detta att en lokal hjälpmedelspolicy antas (www.hi.se).  

Stockholmsprojektet har sin grund i projektet ”Humanteknik” som drivits av Hjälpmedelsinstitutet 

(HI), i Karlstads kommun, i samverkan med Riksförbundet för social och Mental Hälsa (RSMH), 

Intresseföreningen för Schizofreni (IFS) och Schizofreniförbundet, under perioden 2001- 2004. 

Kompetensfonden i Stockholm och beställbar vård inom Stockholms läns landsting genomförde, under 

våren 2005, en gemensam samverkanssatsning som resulterade i Stockholmsprojektet.  

Syftet med satsningen var att skapa större kunskap om hur kognitiva hjälpmedel kan underlätta 

vardagen för personer med psykiska funktionshinder. Enligt Kompetensfonden i Stockholm och 

beställbar vård inom Stockholm läns landsting är kunskapen inom detta område mycket låg hos de 

verksamheter som ger stöd till personer med psykiska funktionshinder (Von Wachenfeldt, 2006, s. 2). 

I kompetensfondens verksamhetsrapport, 2003-2006, framkommer, liksom av Lundin & Olssons, 

2002, att gruppen psykiskt funktionshindrade är relativt ny i kommunerna1. I rapporten framkommer 

att både boendestödjare och samarbetspartners upplever att boendestödjare har en otydlig yrkesroll och 

är i stort behov av att definiera denna. Vidare efterfrågar man utbildning kring KBT (kognitiv 

beteendeterapi), psykisk störning och hjälpmedel mm (Kompetensfonden, 2003-2006, s. 29). 

Ytterligare en slutsats som man drog av detta projekt är att hjälpmedel har ökat självständigheten och 

                                                 
1 Kommunerna övertog ansvaret för psykiskt funktionshindrade efter psykiatrireformen 1996. 
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tryggheten hos människor med psykiska funktionshinder (Von Wachenfeldt, 2006, s. 2). Lena Von 

Wachenfeldts (2006) konstaterar i sin slutrapport att hjälpmedel dels har en kompensatorisk effekt 

(fungera som stöd i att klara av saker) och dels medverkar de till att förmågor som varit förlorade 

återerövras (Von Wachenfeldt, 2006, s. 2). 

I mitt yrke har jag kommit i kontakt med Märta Reichard, som är biståndshandläggare i 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Då hon inom stadsdelsförvaltningen uppfattat brister i tillgången på 

och kunskapen om hjälpmedel, för gruppen psykiskt funktionshindrade, startade hon inspirerad av en 

utbildning, Humanteknik i Karlstad, ett hjälpmedelsprojekt tillsammans med landstinget under våren 

2007. En bidragande orsak till de brister som Märta Reichard uppfattat är, att det 1996 fanns fjorton 

arbetsterapeuter på den södra psykiatriska sektorn, som skulle arbeta med psykiskt funktionshindrade, 

men när kommunen tog över boendestödet från psykiatrin, så försvann en mängd arbetsterapeuter trots 

att det medföljde budgeterade pengar för detta. I dag finns det inga arbetsterapeuter kvar i Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning och det finns endast en arbetsterapeut som ansvarar för den södra sektorn inom 

landstinget. 

 Märta Reichard vill inte kalla arbetet för projekt eftersom det är initierat underifrån och pga. att 

det inte uppfyller alla kriterier för ett regelrätt projekt. Syftet med det så kallade ”projektet” var dock 

att belysa det behov som psykiskt funktionshindrade har av hjälpmedel i Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning. Den grupp människor som arbetat med ”projektet”, biståndsbedömare, 

arbetsterapeut och boendestödjare, är eldsjälar och har fått lägga ner mycket av sin egen tid och energi 

för att ro arbetet i land. När detta projekt nu är avlutat finns ett behov av att studera resultatet av detta, 

vilket jag finner mycket intressant, då jag själv arbetet länge inom boendestödet i Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning. Min intention är att studera resultatet av deras arbete och belysa de resultat som 

trots allt framkommit och eventuellt kan detta leda till att projektet kan utvecklas vidare. 

 

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att göra en studie av hjälpmedelsprojektet i Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning, genom att beskriva hjälpmedelsgruppens arbete och analysera huruvida projektet 

uppfyller kraven för vedertagen projektform, samt genom att undersöka om arbetet med hjälpmedel 

haft betydelse för de inblandade. 

Detta realiseras med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 

1. Hur har projektet organiserats och vilka hinder och möjligheter har man sett? 

2. Hur har hjälpmedelsgruppen förberett sig inför implementeringen av hjälpmedel och hur har 

man introducerat och arbetat kring detta med brukarna? 

3. Hur upplever boendestödjarna att deras möjlighet att stödja brukarna i deras rehabilitering och 

underlätta deras vardagssituation, förändrats genom projektet?  

4. Vilken betydelse har hjälpmedlen haft för deltagande brukare i vardagen? 
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1.2 Definitioner av begrepp 

Här presenteras uppsatsens centrala begrepp: psykiskt funktionshinder, hjälpmedel, till projektet 

utvalda hjälpmedel, boendestöd, arbetsterapeut och projekt.  

 

1.2.1 Psykiskt funktionshinder 

Efter att psykiatrireformen trätt i kraft 1995 började begreppet, psykiskt funktionshinder, hänvisa till 

konsekvenser för individen av psykisk sjukdom. Dessa konsekvenser kan uppstå tillföljd av 

funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar hos individen, och/eller bestå av omgivningens 

utformning eller reaktioner. Den definition av begreppet psykiskt funktionshinder som fastställts av 

nationell psykiatrisamordning i rapport 2006:5 lyder enligt följande; ”En person har ett psykiskt 

funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 

livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. 

Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning” (Nationell psykiatrisamordning, rapport 

2006:5, s.7).  

 

1.2.2 Hjälpmedel 

Sjukvårdsrådgivningen beskriver att hjälpmedel kan vara en viktig del i boendet för personer med 

psykiska funktionshinder för att möjliggöra delaktighet och självständighet med god livskvalitet. 

Kognitiva hjälpmedel ger stöd åt hjärnans funktioner när det gäller tid, minne, initiativ, struktur, 

sömn/stresshantering. Hjälpmedlen skapar trygghet, ger självständighet, ökar daglig aktivitet och ökar 

delaktigheten i samhället. Enligt Sjukvårdsupplysningen är hjälpmedel produkter som man behöver 

när man har en funktionsnedsättning för att förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga, 

förbättra eller bevara funktion eller förmåga och kompensera försämrad eller förlorad funktion och 

förmåga att klara det dagliga livet (www.sjukvardsradgivningen.se). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är huvudmännen, landsting och kommun, skyldiga att 

tillhandahålla hjälpmedel för människor med psykiskt funktionshinder. Hjälpmedel kan endast 

föreskrivas av en professionell med rätt att föreskriva och huvudmännen beslutar om vem som skall ha 

föreskrivningsrätt. ”Eftersom HSL, som är grunden för förskrivning av hjälpmedel, är en ramlag måste 

varje sjukvårdshuvudman genom lokala beslut tolka och komplettera lagtextens övergripande mål och 

skyldigheter. Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att kompletterande och konkretiserande rutiner 

utarbetas och fastläggs” (Blomquist & Nicolaou, 2007, s. 9). I förarbetet till handikappreformen, 

propositionen Stöd och service till vissa funktionshindrade (1992/93:159), framgår att landstingens 

och kommunernas skyldighet enligt HSL omfattar hjälpmedel som fordras för att den enskilde själv 

eller med hjälp av någon annan ska kunna: tillgodose grundläggande personliga behov (att klä sig, äta, 

sköta sin hygien m.m.), förflytta sig, kommunicera med omvärlden, fungera i hemmet och i närmiljön, 
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orientera sig, sköta vardagslivets rutiner i hemmet, gå i skolan, delta i normala fritids- och 

rekreationsaktiviteter, samt hjälpmedel för vård och behandling (Blomquist & Nicolau, 2007, s. 10). 

Föreskrivningsprocessen för hjälpmedel går enligt Ingemarson (2006) till enligt följande: Brukaren 

möter en professionell med föreskrivningsrätt tex arbetsterapeut vilken gör en bedömning angående 

hjälpmedel. Beställningen skickas sedan till en hjälpmedelscentral som har en lista över vilka 

hjälpmedel som anses godkända. Om hjälpmedlet är godkänt underlättar det beviljandet av 

beställningen. I de fall som arbetsterapeuten anser att brukaren är i behov av ett hjälpmedel som finns 

på den öppna marknaden uppstår ofta problem, enligt Ingemarson (2006), eftersom brukaren då själv 

måste stå för kostnaden. Då brukarna ofta har små inkomster kan detta resultera i att de inte har 

tillgång till hjälpmedel som kunde vara till hjälp (Ingemarson, 2006, s. 6). Ytterligare ett problem kan 

uppstå i föreskrivningsprocessen, då möjligheten att erhålla hjälpmedel varierar beroende på var i 

landet man bor och vilka funktionshinder man har, eftersom man ska vända sig till en 

distriktsarbetsterapeut eller till en hjälpmedelskonsulent där man bor (Barse- Persson & Olsson, 2005, 

s. 6).  

 

1.2.3 Till projektet utvalda hjälpmedel 

En timstock används för att åskådliggöra tiden och främjar tidsuppfattningen. Timstocken
 

är en timer 

som kan användas för att visa hur länge en aktivitet ska pågå och den har en röd knapp som markerar 

en timme, gul för tre kvart, grön för en halvtimme och blå för en kvart. Den kan användas tex vid 

tvång  för att individen ska veta hur länge man ska duscha, diska, äta mat, se på TV, vila etc.  

Beroende på vilken knapp man trycker på tänds olika många lysdioder. Tiden blir mer konkret och 

hanterbar. När tiden är slut och alla lysdioder slocknat signalerar timstocken (www.hi.se).  

En whiteboardtavla används för att göra vissa minnesanteckningar. Den är lätt och överskådlig 

och fungerar bra till dagsplanering eftersom den är lättstädad, minskar behov av lappar och ger 

struktur. Planeringen kan bestå i att individen skriver dagens datum, vad som ska hända och i viken 

ordning för att lättare kunna komma ihåg och kunna strukturera vardagen (www.trollreda.vgregion.se). 

Sigvart Dygnstavla är en väggtavla som strukturerar dygnet och ger en god översikt över 

aktiviteter. Whiteboardtavlan är magnetisk och kan anpassas med symboler, bilder eller text. 

Tiden visas konkret med en lysdiod⁄ljusprick som flyttar sig ett steg nedåt för varje kvart, alternativt en 

ljuspelare där en röd lysdiod slocknar för varje kvart. Natten visas på tavlans högra sida och har blå 

lysdioder. Lysdiodernas styrka kan regleras. Möjlighet finns att ställa larm, ett för varje lysdiod och 

kvart. Larmen ger en pulserande pipsignal under 15 sekunder och⁄eller en blinkande lysdiod vid den 

aktuella tidpunkten. Larmen kan vidarekopplas till en larmenhet i en annan byggnad t.ex. boendestöd. 

 

1.2.4 Boendestödjare 

Maria Ingemarson (2006) behandlar i utvärderingen av hjälpmedelsprojektet i Stockholms stad 

begreppet boendestöd. Enligt Ingemarson (2006) tillkom en del nya yrkesgrupper efter 
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psykiatrireformen och då bl. a. boendestödjare. I arbetet med hjälpmedel spelar boendestödjarna vid 

sidan av arbetsterapeuterna en nyckelroll. Markström (2003) hävdar att det inflytande som 

professionella utövar idag kan utgöra en ny typ av inflytande över brukarens liv, detta inflytande är 

bara lite mer transparant, nämligen social isolering och ensamhet. Författaren menar att rutiner som 

skapas i vardagen med hjälp av t.ex. tidshjälpmedel kan utgöra en styrande och hämmande faktor på 

brukarens liv, vilket kan jämföras med de gamla institutionerna2.  

Meningen med boendestöd är att göra saker tillsammans med och inte åt brukaren, vilket innebär 

att boendestöd inte är en typ av hemtjänst (Gogh & Bennsäter, 2001). Tyvärr blir det ibland lite 

otydligt för brukaren att veta med exakt vad boendestödet kan stå till tjänst med.  

I Kompetensfonden, Stockholms stads, verksamhetsrapport (2003-2006) beskrivs att både 

boendestödjare och samarbetspartners upplever att boendestödjare har en otydlig arbetsroll och man 

efterfrågar en kartläggning av boendestödjarnas yrkesroll (Kompetensfonden, 2003-2006, s. 29). 

Boendestödet skall enligt Stockholms stads riktlinjer uppfattas som en social och praktisk stödinsats, 

för att stärka den enskildes identitet och praktiska förmåga att hantera vardagen, såväl inom som 

utanför bostaden. Såsom stödinsats ska boendestöd ges i form av individuellt behovsprövat bistånd 

enligt 4 kapitlet 1§ SoL.  

Då det i flera källor poängterats att boendestödet har en vag yrkesbeskrivning, är det intressant att 

visa hur AMS (arbetsförmedlingen) ger en beskrivning av yrket boendestödjare/ vårdare, i mars 2008.  

Definitionen lyder enligt följande:  

En boendestödjare stödjer och hjälper personer med psykiska 

funktionshinder som bor i olika boendeformer. Arbetat är mycket varierat. 

Det kan handla om att göra praktiska saker tillsammans, till exempel betala 

räkningar, handla och laga mat. En viktig uppgift för boendestödjarna är 

också att stärka den funktionshindrades självförtroende och att se till att han 

inte blir passiv och isolerad. Boendestödjaren kan ge stöd i kontakter med 

till exempel myndigheter, läkare, hyresvärd. 

                     ( http://afi3.ams.se/) 

 

1.2.5 Arbetsterapeut 

Arbetsterapeuter innehar en nyckelroll i arbetet kring hjälpmedel. Från och med den 1 januari 1999 

omfattas arbetsterapeuterna av bestämmelserna om legitimation och socialstyrelsen har även arbetat 

fram kompetensbeskrivningar, som anger de arbetsuppgifter som arbetsterapeuterna förutsätts 

behärska (www.socialstyrelsen.se).  En arbetsterapeut måste behärska en rad olika områden nämligen; 

arbetsterapeutisk utredning, fastställande av mål, dokumentation, utvärdering och uppföljning, 

                                                 
2 För att läsa mer om negativa konsekvenser av sektoriseringen se Markström (2003) under rubriken tidigare 
forskning. 
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förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder, information, medicintekniska produkter – 

hjälpmedel, samt undervisning och handledning.  

Inom området hjälpmedel måste arbetsterapeuten kunna välja ut för patienten/ändamålet lämpliga 

medicintekniska produkter, bland tillgängligt utbud, och även delta i utprovningen och utvecklingen 

av dessa. Arbetsterapeuten förväntas medverka vid tillverkning och specialanpassning av 

medicintekniska produkter, som hjälpmedel till funktionshindrade, samt föreskriva dessa och se till att 

produkten är lämplig. Därefter skall arbetsterapeuten även ansvara för att patienten eller dennes 

närstående/vårdare kan hantera produkten på rätt sätt, för att slutligen utvärdera användningen av 

tidigare förskrivna hjälpmedel och vidta lämpliga åtgärder, för att begränsa omfattningen av skador 

m.m., om en olycka inträffar i samband med att en medicinteknisk produkt används. Likaså ansvarar 

arbetsterapeuten för att kontrollera funktionen hos de medicintekniska produkterna före, under och 

efter användningen i den omfattning som erfordras, t.ex. enligt tillverkarens instruktioner. En 

arbetsterapeut behöver inom sitt yrkesområde kunna ansvara för att alla förslag till anpassningar av 

utrustning och miljö såsom exempelvis bostads, arbetsplats och bilanpassning är säkra för patienten 

(www.socialstyrelsen.se). 

 

1.2.6 Projekt 

Enligt Svenska akademiens ordbok förklaras projekt som ett förslag, utkast, plan; numera i allm. bl. 

om ett förslag osv. till ett (praktiskt) företag av jämförelsevis komplicerat slag l. stor omfattning. 

Utarbeta (äv. göra) ett projekt (www.saob.se). En utförligare diskussion om projektformen finns 

under rubrik 2.4. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Nedan följer en forskningsöversikt som belyser hur synen på funktionshinder och de funktionshindrades 

rättigheter har förändrats över tid. Denna utveckling har resulterat i att psykiskt funktionshindrade i dag har 

en rad reglerade rättigheter såsom rätten till hjälpmedel. Psykiskt funktionshindrade har laglig rätt till 

hjälpmedel enligt 5 kap 7§ SOL, 5 kap. 8§ SOL och 18 b § HSL. Efter dessa lagändringar har det funnits ett 

behov av att utreda hur behovet och tillgången av hjälpmedel ser ut i Sverige, vilket resulterat i projektet 

”Humanteknik” som drivits av Hjälpmedelsinstitutet (HI)3, i Karlstads kommun, vilket i sin tur utmynnat i 

en rad utvärderingar och artiklar. 

Alain Topor (2005) diskuterar att det under de senaste decenniernas förändringar inom psykiatrin 

väckts frågor angående vad och inte vem som bedöms i socialtjänstens och psykiatrins diagnostik och 

beståndsbedömningar. Vidare resonerar författaren kring huruvida det kan förhålla sig så att;  

”bedömningen av en annan person till viss del alltid är en bedömning av den relation som skapats mellan de 

båda aktörerna, den bedömde och bedömaren” (Sundgren & Topor (red.), 2005, s. 16). Författaren 

problematiserar även begreppet behov, då en persons bedömda behov kanske till stor del handlar om det 

utbud som finns. Kanske bedöms människor behöva det som samhället har att erbjuda dem (a.a. s. 16 f). 

Detta resonemang är av vikt för denna studie då det ligger i tiden att bedöma att psykiskt funktionshindrade 

har ett behov av hjälpmedel. Enligt Topor (2005) är det möjligt att detta behov existerar just för att vi kan 

erbjuda hjälpmedel.  

 

2.1 Psykiatrireformen en kontextualisering  

Marit Grönberg Eskel (2002) redogör i delrapport 3, Human Teknik, omvärld och lokalsamhälle, för 

hur psykiatrin enligt olika författare har utvecklats över tid. Både synen på psykiskt sjuka och 

omhändertagandet av dessa har förändrats.  

Synen på gruppen psykiskt sjuka var initialt att de var besatta och man applicerade olika religiösa 

förklaringar på åkomman. Under 1700- talet vårdades de psykiskt sjuka i hemmet men under 1800- 

talet skapades institutioner som denna grupp hänvisades till. På 1800- talet, började man även att inta 

ett mer medicinskt perspektiv på den såkallade sinnesjukdomen. Det ansågs att sjukligheten satt i den 

enskildes hjärna och därför inte orsakades av miljön. Det var också under 1800- talet som man började 

definiera sinnessjuka som en grupp och 1823 bestämdes det genom ett riksdagsbeslut att inlåsning på 

hospital var en legitim åtgärd för gruppen (Grönberg Eskel, 2002, s. 4 f). I början av 1800- talet 

behandlades de inlåsta patienterna med medicinska behandlingar, såsom åderlåtning, kräkkkurer m.m., 

men dessa behandlingsinsatser spelade, enligt Alain Topor (2005) en underordnad roll. De främsta 

                                                 
3 En kort beskrivning av projektet Humanteknik finns under rubrik 2.3. 
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behandlingsinsatserna var istället arbete på sjukhusets verkstäder och jordbruk, en normal dygnsrytm 

och deltagande i sociala och kulturella aktiviteter på sjukhuset. Denna period präglades enligt Topor 

(2005) av en behandlingsoptimism, som kom att brytas då den förändrade synen på psykiatrin ledde 

till uppbyggnaden av stora institutioner, vilka inte alls liknade de hemlika miljöer där man i början av 

1800- talet bedrivit individualiserat, miljöterapeutiskt arbete. Nu inleddes en period av 

behandlingspessimism, i vilken man såg på psykiska sjukdomar som kroniska med ett förutbestämt 

utvecklingsförlopp (Sundgren & Topor (red.), 2005, s. 18).  

I början av 1900- talet ökade placeringar på hospital drastiskt och denna stegring fortsatte fram till 

1960- talet, då den medicinska förklaringen till sjukdomstillståndet började motbevisas (Grönberg, 

Eskel, 2002, s. 4 f). I England och USA fortsatte antalet intagna patienter på mentalsjukhusen att öka, 

efter andra världskriget, men detta till trots formulerades nya mål för vården. Målet var enligt Urban 

Markström (2003, s. 94) att byta inriktning, patienterna skulle ut från asylen in i samhället. Den nya 

forskningen bekräftade vikten av socialpsykiatriska ansatser i mentalvården. ”Möjligheter att behandla 

patienterna tidigt och i deras naturliga miljö, ökade chanserna för att få tillbaka dem som aktiva och 

produktiva samhällsmedborgare. Förändringarna började ta fart, både inne på mentalsjukhusen och 

utanför institutionerna, i form av en psykodynamiskt och miljöterapeutiskt inriktad 

öppenvårdspsykiatri” (Markström, 2003, s. 95). Nu började den långa förändringsprocessen mot ett 

mer terapeutiskt inriktat arbetssätt, som bygger på demokrati, delaktighet och jämlikhet. Nya 

arbetsmetoder som arbetsträning, hjälp till att skapa rutiner för ett normalt liv och 

arbetsterapiverksamhet, implementerades på mentalsjukhusen.  

Enligt Lennart Lundin och Ove Ohlsson (2002) har psykiskt funktionshinder i huvudsak beskrivits 

genom de handikapp det förorsakar men orsakerna till handikappen har varierat. Uppfattningen som 

rådde på 60- talet var enligt författarna att orsaken till handikappen berodde på institutionsskador och 

om man bara avskaffade institutionerna skulle handikappen försvinna. Nu stängdes sjukhusen och man 

skapade öppenvårdsavdelningar för de mest handikappade patienterna. Resultatet av detta blev 

negativt, då det visade sig att så kallade institutionsskador uppkom även om patienterna inte varit 

intagna på institution (Lundin & Ohlsson, 2002, s. 12). Under denna period började man även att 

ifrågasätta den psykiatriska vårdens ideologi och begreppet psykiskt sjuk. ”Thomas Szasz menade att 

begreppet var missvisande och felaktigt då det relaterade till en biologisk orsak och inte en social och 

psykologisk som han menade var den rätta” (Forsberg, 1994). Enligt Forsberg (1994) resulterade den 

utveckling av psykofarmaka, som skett under 50- talet, i att kontrollen av patienter alltmer kom att 

finnas inbyggd i deras kroppar genom mediciniering. 

Under 70- talet ansåg man, enligt Lundin & Ohlsson (2002), att det var positiva symtom, såsom 

hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar och associationsstörningar som förorsakade 

handikapp. Benämningen positiv i detta sammanhang innebär, enligt författarna, att sjukdomsbilden 

utmynnar i galna inslag som blir uppenbara för omgivningen (Lundin & Ohlsson, 2002, s. 17). Dessa 
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symptom skulle medicineras bort och eftersom resultaten uteblev tillsattes allt högre doser, vilket hade 

enorma konsekvenser för patienternas hälsa.  

80- talet präglades, enligt Lundin & Ohlsson (2002), av en koncentration på de negativa 

symptomen. Dessa symptom benämndes även som bortfallssymptom och innefattade apati, autism, 

ambivalens, glädjelöshet, koncentrationsstörningar, avflackade känslor, brist på engagemang och 

energi (Lundin & Ohlsson, 2002, s. 12). Benämningen negativa symptom syftar, enligt författarna, till 

att dessa symptom utgör hinder för personen, trots att omgivningen inte alltid uppfattar detta eftersom 

hindren är osynliga för omgivningen. Vid den här tidpunkten var man enligt Lundin och Ohlsson 

(2002) inne på rätt spår, då man hävdade att det inte var de positiva symptomen som förorsakade 

funktionsskadorna, utan de mer stillsamma sjukdomsyttringarna. I mötet med samhället skapade de 

negativa symptomen hinder, som fick sociala konsekvenser och resulterade i att individen blev 

handikappad. Symptomtänkandet från 70- talet hade tyvärr inte helt försvunnit, varför man fortsatte 

sina försök att medicinera bort symptom med nya mediciner. Detta hjälpte dock inte patienterna att 

leva i samhället vilket resulterade i att den sociala oförmågan kvarstod (a. a s. 13). 

 
2.1.1 Avinstitutionaliseringen 

Alain Topor (2005) diskuterar i artikeln Nya och gamla institutioner begreppet avinstitutionalisering. 

Författaren menar att en definiering av begreppet institution är nödvändig för att förstå 

avinstituionaliseringen. En vanlig uppfattning är enligt författaren att institutioner associeras till stora 

byggnader och att mindre byggnader associeras med hemlik miljö. Vidare redogör Topor (2005) för 

två olika aspekter som används vid analyser av institutioner nämligen totala institutioner, institutioner 

där alla aspekter av en individs liv samlas, och slutenhet, en sluten institution avskärmar de intagna 

från omvärlden. Denna slutenhet och det totaliserande draget är enligt författaren inte nödvändigtvis 

kopplat till en institutions storlek eller isolering från omvärlden, eftersom en liknande slutenhet kan 

förekomma på boendekollektiv eller i arbetsverksamhet (Sundgren & Topor (red.), 2005, s. 26 f). Den 

samverkan som personalen utvecklar ger stor inblick i brukarens liv, vilket skapar en risk för att den 

vakande och bedömande praktiken som ledde till kritiken av de gamla mentalsjukhusen bibehålls (a.a. 

s. 27).  

Enligt Topor (2005) så handlar avinstitutionaliseringen inte enbart om att lägga ner 

mentalsjukhusen utan istället om att utmana den uteslutning som drabbar människor som avviker. I 

centrum för avinstituionaliseringen bör frågan om brukarens makt stå, brukarens makt över sin egen 

behandling och sitt eget liv. Enligt författaren är det inte tillräckligt att bara byta plats för vården, utan 

de professionellas syn måste också ändras och i denna process, i en mer öppen miljö, lär den 

professionelle känna brukaren på ett annat sätt, vilket i slutändan leder till att brukarens 

tillkortakommanden, brister och symptom inte längre är i fokus utan dennes förmågor, kunskaper och 

kreativa sätt att hantera problem (Sundgren & Topor (red.) 2005, s. 28 f). 
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Avinstitutionaliseringen i västvärlden har sitt ursprung i den reform som genomfördes i USA 1963. 

Med denna reform utvecklades Community Mental Health Centers som utgjordes av olika enheter, 

vilka hade totalansvar för befolkningen inom ett visst avgränsat geografiskt område. Dessa skulle 

tillhandahålla preventiva insatser och tidig diagnostik till öppen och slutenvård (Markström, 2003, s. 

94). I Sverige började avinstitutionaliseringen under 1970- talet och precis som i USA gick 

utvecklingen mot ökad öppenvård med tvärprofessionella team, som ansvarar för ett begränsat 

geografiskt område. De nackdelar som påvisats med avinstitutionaliseringen är kompetensbrister hos 

personal i de nya verksamheterna, transinstitutionalisering4, svängdörrspsykiatri, hemlöshet, ensamhet 

och hög dödlighet hos målgruppen ute i samhället (a.a. s. 13).  

Då Topor (2005) reder ut begreppet avhospitalisering menar han att detta skiljer sig från 

avinstitutionalisering, eftersom avhospitaliseringen enbart handlar om ett minskat antal vårdplatser 

inom den slutna vården. Patienterna kan skrivas ut oberoende av tillstånd och utan förberedelser, detta 

resulterar i att de hänvisas till anhöriga och frivilliga organisationer, vilket i sin tur leder till ett liv i 

misär. Enligt Topor (2005) har denna utveckling inte gjort sig gällande i Sverige, då 

socialförsäkringssystemet utgjort ett skyddsnät under avhospitaliseringen. I Stockholm har antalet 

hemlösa med psykiska problem ökat men detta kan, enligt Topor (2005) och Bülow (2005), inte 

kopplas samman med minskningen av den slutna vårdens omfattning (Sundgren & Topor (red.), 2005, 

s. 25, 40). 

 

2.1.2 Transinstitutionaliseringen  

”Transinstitutionaliseringen handlar om att patienter flyttas från den ena totala institutionen till den 

andra” (Sundgren & Topor (red.), 2005, s. 25). I samband med psykiatrireformen i mitten av 1990- 

talet överfördes hela avdelningar från landstinget till kommunen och i denna process blev de omdöpta 

till vårdhem. Den stora förändringen bestod av att vårdhemmen nu finansierades av kommunen istället 

för av landstinget. Den faktiska förändringen blev i många fall inte så stor för de berörda brukarna, 

vilket strider mot psykiatrireformens normaliseringssträvanden. En mer kontroversiell syn på 

transinstitutionaliseringen, som Topor (2005) redogör för, är att människor som tidigare vårdats inom 

psykiatrin nu blir omhändertagna inom fångvårdsinstitutioner (a.a. s. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Enligt Markström (2003) innebär begreppet att en institution byts ut mot en annan. 
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2.1.3 Sektoriseringen 

Många länder valde efter avinstitutionaliseringen, enligt Markström (2003), att använda sektorisering 

som organisationsmodell för den psykiatriska vården. De principer som kännetecknar sektorisering är:  

 
1. Organiseringen av insatserna är relaterade till ett avgränsat geografiskt område. 

2. Organisationen har ansvar för alla invånare inom detta område. 

3. Organisationen är indelad i ett antal verksamhetsområden som täcker in alla nivåer av psykiatriska 

insatser för de invånare som man har ansvar för. 

(Markström, 2003, s. 99) 

 

Den tredje principen bygger på idén om en vårdkedja där omhändertagandet av patienten skiftar allt 

efter som hans aktuella behov förändras och där medicinska, sociala och psykologiska insatser 

samverkar (Sundgren & Topor (red.), 2005, s. 22 ) 

Målet med sektoriseringen har varit att förebygga psykisk ohälsa genom preventivt arbete, 

reducera antalet personer i slutenvård och begränsa vårdtiderna. De fördelar som framhävts med 

metoden är att aktörerna kring patienten kan samarbeta och har god lokalkännedom, vilket ger 

möjlighet till skräddarsydda lösningar. Nackdelarna som påvisats är begränsningar i valet av 

vårdgivare och specialistservice, samt att olika patientgrupper ställs mot varandra. Under denna period 

misslyckades öppenvården på många sätt med att bemöta människor med ett mer omfattande 

vårdbehov och insatserna för patienterna dominerades av psykoterapeutiskt arbete, medan få insatser 

riktades mot boende, arbetsträning eller hjälp med ADL (daglig omvårdnad) (Markström, 2003, s. 99 

f; Sundgren & Topor (red.), 2005, s. 23). Topor (2005) menar att vårdkedjorna etablerades i ojämn 

takt. 1967 minskade antalet platser inom heldygnsvården, men först 1982 genomfördes den 

geografiska sektoriseringen t.ex. inom Stockholms Läns Landsting och då hade man inte börjat bygga 

vårdkedjorna (Sundgren & Topor (red.), 2005, s. 22f).   

 

2.1.4 Psykiatrireformen i Sverige  

I och med 1995 års psykiatrireform blev ansvarsfördelningen tydligare mellan psykiatri och 

socialtjänst. Kommunerna fick ett förtydligat ansvar för boendet och psykiskt funktionshindrade. 

”Liksom i andra nordiska länder fanns starka ideologiska motiv till förändringen. I Sverige har 

normalisering och samhällsintegrering varit ledord för avinstitutionaliseringen både när det gäller äldre 

och utvecklingsstörda, och sedermera psykiatrireformens målgrupp” (Markström, 2003, s. 14). Enligt 

Markström (2003) håller de verksamhetsfält som psykiatrireformen avsåg att stärka fortfarande på att 

formas och han hävdar att aktörer på området ännu inte uppnått konsensus när det gäller att definiera 

och benämna målgruppen, samt den nya personalens funktioner (Markström, 2003, s. 15). Detta 

bekräftas även av Kompetensfondens verksamhetsrapport från 2003-2006 vilken beskriver att 

boendestödjare har en otydlig yrkesroll (Kompetensfonden 2003-2006, s. 29).  
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2.2 Funktionshinder och handikapp 

Enligt Lundin & Ohlsson(2002) finns det stora teoretiska brister då det gäller att särskilja begreppen 

funktionshinder och handikapp, vilket även kräver ett förtydligande för förståelsen av denna studie. 

Psykiatrin har enligt författarna varit dålig på att förklara och beskriva de funktionshinder som uppstår 

av funktionsskadan och som orsakar handikappen (Lundin & Ohlsson, 2002, s. 18). Denna process 

tecknas av författarna enligt nedanstående modell: 

 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 

 

Figur 1: Beskrivning av processen kring de funktionshinder som uppstår av funktionsskadan och som orsakar 
handikappen (Lundin & Ohlsson, 2002, s. 19). 

 

 

 

 

 

Sociala konsekvenser: 
HANDIKAPP 

Funktionshinder 

Förlust av förmåga p.g.a nytillkomna eller 
förvärrade kognitiva störningar. 

 

Funktionsskador 

Förlust av funktioner. 

Psykisk sjukdom 

Psykos. Neuros. 

Disponibel för psykisk ohälsa 

Skada. Tidig sårbarhetsutveckling. 
Trauma. 
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Även Maria Ingemarson (2006) menar i utvärderingen, Hjälpmedel och psykiska funktionshinder, att 

det inte är helt okomplicerat att utreda begreppet psykiskt funktionshinder. Definitionen har förändrats 

över tid och olika professioner tolkar begreppet olika beroende på sitt verksamhetsområde (Ingemarson, 

2006, s. 16). Definitionen är formulerad enligt följande av den nationella psykiatrisamordnaren:  

 
 

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har 

väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden 

och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk 

störning. 

(Statens Offentliga Utredningar 2006, s. 6) 

 
Nyckelbegrepp i definitionen är, enligt Ingemarson (2006), aktiviteter, väsentliga livsområden och 

varaktighet (”bestå under längre tid”). Aktiviteter är sådana som för brukaren är kopplade till 

delaktighet inom vissa livsområden och livsområden är sådana som boende, studier, arbete, 

sysselsättning, social gemenskap, relationer och fritid. Väsentlig svårighet, försvårar delaktigheten i ett 

livsområde som individen anser vara viktigt, denna svårighet bör ha varat under ett år eller kan 

bedömas vara under minst ett år framåt (Ingemarson, 2006, s. 16). 

 
I stort sätt kan alla psykiska sjukdoms- eller störningsgrupper ge 

konsekvensen psykiskt funktionshinder. Individens tillstånd ska kunna 

fylla, eller ska vid någon tidpunkt kunna ha fyllt kriterier för psykisk 

störning. Hit hör psykossjukdomarna, personlighetsstörningarna, de 

affektiva sjukdomarna och ångesttillstånden. Aspergers syndrom, 

liksom beteendestörningarna och uppmärksamhetsstörningarna med 

eller utan hyperaktivitet ingår även. De sjukdomar som är av 

övergående natur och störningar av psykisk utveckling, liksom 

traditionellt organiskt relaterade sjukdomar däribland 

demenssjukdomarna, och drogberoende/missbruk ingår inte. 

Dubbeldiagnos och de psykiska symptom som uppstår pga missbruk 

ingår däremot. Att psykisk störning ska ha förekommit/förekommer är 

ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för att ingå i gruppen 

personer med psykiskt funktionshinder. Tillsammans med den psykiska 

störningens konsekvenser, kan olika andra sjukdomar, personliga 

faktorer, liksom faktorer i omgivningen bidra till den situation som för 

individen kan leda till psykiskt funktionshinder. 

    (www.sou.gov.se, s. 2 f) 
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2.3 Prevention och rehabilitering av psykiskt funktionshindrade 

Johan Cullberg (2003) menar att ett gott socialt nätverk är främjande för människors psykiska hälsa 

och han utreder vidare hur samhället på strukturell nivå kan stärka människors nätverk. Den närmiljö 

av informell och formell art, som individen rör sig i är det sociala nätverket. Detta ska ge individen 

känslomässigt stöd och uppskattning, hjälp att bemästra problem och verktyg för att kunna hantera 

omvärlden, kamratstöd och materielltstöd (Cullberg, 2003, s. 482). Enligt Cullberg (2003) har de 

nätverksbyggande aktiviteter som gjorts varit mest effektiva om det haft en anslutning genom lokala 

tvärsektoriella initiativ.  

För att stärka nätverk hos utsatta grupper kan stat och kommun göra en mängd konkreta sociala 

åtgärder, såsom att minska boende segregationen, planera för en god kommunal service i förorten, 

satsa på fåfamiljehus eller låghusbebyggelse, lagstifta om behov av bostäder för svagare grupper och 

ordna samlingslokaler för dessa, ge stöd åt barn i riskzonen, satsa på föräldrautbildning och 

barngrupper och slutligen ge förbättrat psykologiskt stöd till lärare och elever i skolan (Cullberg, 2003, 

s. 483f). Man kan även erbjuda medicinska åtgärder (patientinriktat) såsom terapi och samordning 

mellan vuxen- och barnpsykiatrin (a. a. s. 480). 

Cullberg (2003) menar att det är viktigt att arbeta förebyggande. De rehabiliterande insatserna kan 

vara träningsbehandlingar och boendeträning, samarbete med primärkommunen för att utveckla 

halvskyddat boende vilket kan minska institutionsberoendet, att ge stöd till familj och nära då 

patienten kommer nära sitt hem, att påverka attityden till psykisk ohälsa till att bli mer positiv i 

samhället och att hjälpa till med arbete både i skyddad miljö och på den öppna marknaden (Cullberg, 

2003, s. 483).    

Enligt många forskningsrapporter märks inte någon direkt förändring i nätverksstrukturen 

beroende på om psykiskt sjuka vårdads på sjukhus eller i skyddade boendeformer. I båda fallen 

verkade de boendes nätverk bestå av personer som hade kopplingar till de psykiatriska verksamheterna 

i form av brukare eller personal. Vissa forskare vill till och med hävda att det finns risker i att begränsa 

det sociala nätverket till personer som bor på samma boendeenhet.  

Forskningsresultat visar att behandlingar ger bättre resultat om man involverar de psykiskt sjuka 

och deras familjer i behandlingen, eftersom detta ger de anhöriga en större förståelse för den sjuke. 

Delaktigheten får även de anhöriga att känna sig mer trygga i sin situation, vilket minskar deras börda 

som i sin tur underlättar en fortsatt relation med den sjuke. Ett område som behöver förbättras inom 

psykiatrin är stödet till anhöriga, det faktum de inte involveras i behandlingen resulterar i att familjen 

tar mindre ansvar för den psykiskt sjuke (Brunt & Hansson, 2005, s. 184). 

För att stärka nätverken för en individ bör man bygga upp ett nätverk som ger emotionellt stöd, 

socialiseringsstöd, praktiskt stöd och problemlösande stöd. Emotionellt stöd som ofta ges inom 

familjen ger värme och uppskattning. Detta är anledningen till att det är viktigt att få med dem i 

processen, så att de inte försvinner ur vårdtagarens liv. Socialiseringsstöd ger en känsla av tillhörighet 

och här skulle arbetsmarknadsåtgärder kunna ge individen en grupp att tillhöra. Andra åtgärder är 
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träfflokaler, arbetsträning, studiecirklar. Det praktiska stödet innebär hjälp med det dagliga livet såsom 

boendestöd, kontaktperson, godeman mm. Problemlösande stöd innebär att patienten får direkta råd 

och vägledning som kan hjälpa denna att klara av vardagliga problem (Brunt & Hansson, 2005, s. 

158). 

Enligt Cullberg (2003) så kan man på statlig nivå bidra till att stärka det sociala nätverket genom 

arbetsmarknadsåtgärder för att förbättra och skydda psykiskt sjukas situation på den öppna 

arbetsmarknaden. Att erbjuda ett stort utbud av arbetsträningsverksamheter är en annan åtgärd som 

leder till stimulans och utveckling. Stödet till socialpsykiatrin i kommunen bör öka, så att 

inläggningarna hos landstinget minskar. Slutligen är det, enligt Cullberg (2003) även viktigt att arbeta 

för att förändra människors inställning till och samhällets syn på psykiskt sjuka för att motverka 

stigmatisering (Cullberg, 2003, s. 481).    

Roberto Mezzina m.fl. (2006) har i en artikelserie, i tidskriften ”American Journal of Psychiatric 

Rehabilitation”, diskuterat vilka faktorer som påverkar psykiskt funktionshindrades tillfrisknande i 

positiv riktning. Studien som till stor del bygger på intervjuer med psykiskt funktionshindrade är 

internationell och flera länder har bidragit till forskningen bl. a. Sverige, Norge och USA. De 

informanter som deltagit i studien lider av psykoser. 

Då Mezzina m.fl. (2006) sammanfattar sina resultat poängterar de, i likhet med Cullberg (2003) 

vikten av ”inkludering”, de psykiskt funktionshindrade bör inkluderas i samhället och finna en 

mening, snarare än att bara bygga sociala nätverk inom en specifik grupp, detta för att undvika 

stigmatisering. En av de faktorer som verkar främjande för tillfrisknande är, enligt Dave Sells m.fl. 

(2006) studie, att personen har platser och grupper i vilka de känner sig delaktiga och förstådda, då 

vanligen inom kommunal verksamhet, t.ex. daglig verksamhet, arbete och organisationer. Författarna 

sammanfattar sitt resultat enligt följande:  

 

Stated roughly, community arenas appear to promote recovery to 
the extent that they foster an interplay between being with others 
who are supportive and/or receptive to support, and doing things 
that feel meaningful, ultimately kindling—and over time 
building—a favorable redefinition of self.  

(Sells m.fl. 2006) 
 

Mezzina m.fl. (2006) delar upp tillfrisknandet i olika delar och en av dessa är den personliga sfären. I 

den personliga sfären är den viktigaste faktorn för tillfrisknande förmågan att utveckla en känsla av 

självkontroll, genom att skapa nya vanor, värderingar och rutiner vilka bringar personen närmare ett 

normalt liv (Mezzina m.fl., 2006, s. 63 ff). Det faktum att den psykiskt sjuke lär sig att ta kontroll över 

olika delar av sitt liv, påverkar enligt författarna inte enbart patientens möjlighet att ta del av olika 

möjligheter, utan ger även patienten en nydefinierad känsla för jaget, som hjälper patienten att minska 

sin identifikation med sjukdomsbilden. På det basala planet handlar detta om att kontrollera sin vardag 

och studien visar att patienter har blivit mycket hjälpta och har lyckats lindrat sina symptom genom så 
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enkla medel som att kontrollera sin tid, vilket ger en känsla av livsrytm, andra patienter blev hjälpta av 

att utveckla en känsla av ”här och nu” genom att ta tid vilket lindrade symptomen och skänkte en 

känsla av känslomässig stabilitet. Det sociala sammanhanget är enligt författarna mycket viktigt 

eftersom det på olika sätt hjälper den psykiskt sjuke att ingå i en kontext och socialt sammanhang. I 

denna del ingår materiella resurser eftersom de påverkar möjligheterna att hjälpa patienten (a.a. s. 67 

ff).  

Många patienter som deltagit i studien vittnar enligt författarna om hur materiella resurser 

påverkat tillfrisknande processen.  I detta sammanhang hänvisar författarna bland annat till boende och 

arbete, då studien visat att dessa två områden är högt prioriterade i patienternas begreppsvärld. Enligt 

författarna har dessa faktorer mer än ett materiellt värde för patienten. Ett arbete ger en känsla av 

sammanhang och egenmakt, det faktum att patienten även får lön ger möjlighet att på ett självständigt 

plan kunna delta i sociala aktiviteter t.ex. bio, bowling etc. All form av strukturerad verksamhet ger 

enligt Mezzina m.fl. (2006) en möjlighet till tillfrisknande och egenmakt. Boendet ger patienten en 

fredad plats för personligt växande, i vilken det går att skapa vanor, träna självkontroll, balansera 

privatlivet mot kraven i det sociala livet och det ger slutligen även en känsla av ett normalt liv 

(Mezzina m.fl., 2006, s. 69 f). “Although deinstitutionalization has largely had a positive out come for 

most of those concerned, other, more recent, cutbacks in social service budgets threaten the quality 

and scope of community-based care” (Sells m.fl., 2005). 

Ett av de resultat som framkom tydligt i studien var att informanterna, speciellt de i Skandinavien 

och USA, skattade personlig självständighet och frihet mycket högt. I detta sammanhang värderades 

även det egna boendet mycket högt eftersom det ger en möjlighet att välja ensamhet eller samhörighet 

(Mezzina m.fl., 2006, s. 75). 

 Mezzina m.fl. understyrker avslutningsvis vikten av att de som arbetar med tillfrisknande för 

psykiskt funktionshindrade inte bara fokuserar på klienterna, utan även på de institutioner som arbetar 

med och behandlar dem (a.a. s. 76 f) 

 

The room for the critical advancement of the client 
is created by modifying the mental health worker’s role 
and responsibility: deinstitutionalizing knowledge and 
interventions, demystifying the therapeutic power of 
providers, and redirecting their energy away from fixing 
the client to removing the barriers that get in the client’s 
way. Ultimately, clients must be able to use services to 
foster and promote their own recovery rather than be 
controlled by them. 

          (Mezzina m.fl., 2006, s. 77) 
 

2.4 Projekt 

I denna studie skall projektformens hinder och möjligheter beskrivas, varför det är av relevans att 

utreda vad ett projekt är och enligt vilka principer det bör utformas.  
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Gudrun Elvhage (2006) har i sin bok projekt som retorik och praktik studerat projekt. Ett projekt är 

enligt henne en effektiv styrform vilken möjliggör flexibilitet och lokal anpassning. ”Definitionen av 

det ideala projektet är att det har en stark uppgiftsorientering med tydligt uppsatta mål som ska uppnås 

med särskilda resurser” (Elvhage, 2006, s. 31). Ordet projekt betydde ursprungligen förslag eller plan 

men har med tiden kommit att inbegripa själva implementeringen av planen/ förslaget.  

Det går enligt Elvhage (2006) att urskilja fyrastycken särdrag i projekt nämligen att; projektet har 

ett speciellt syfte, syftet är precist formulerat, så att det går att avgöra direkt om syftet har uppnåtts. 

För det andra skall projektet vara färdigt och syftet bör ha uppnåtts inom en viss och normalt sett 

angiven tidsram. För det tredje förutsätter projektets genomförande olika typer av resurser, såsom 

människor eller ett team som ska genomföra projektet. Det fjärde särdraget innebär att projektet 

förutsätter en transformation så att det tydligt framgår ett före och eftertillstånd. Transformationen kan 

antingen vara själva planen för projektet som sådant och innefattar då även de föreställningar om  

orsak och verkan som transformationen bygger på eller också det faktiska genomförandet (Elvhage, 

2006, 31 f). 

Det faktum att det bedrivs så många projekt nutilldags beror enligt Ingrid Sahlin (1996) på den 

förändringskultur som vi lever i. I denna tidsanda förknippas förändringar med något positivt medan 

oförändrade tillstånd är negativt förknippade. Enligt Sahlin (1996) är projekt speciellt populärt inom 

socialtjänsten var olika projekt utgör modellen för en rad åtgärder. Dessa projekt är ofta otydliga 

gällande på vilket sätt arbetet ska förändras och varför, vidare hävdar författaren att de sällan leder till 

förändringar av mer genomgripande slag.  

Sahlin (1996) menar att det vid sidan av de officiella skälen till att bedriva projekt ofta finns dolda 

projektplaner och för att uppnå dem är det inte alltid nödvändigt eller ens önskvärt med verkliga 

förändringar. Den efterfrågan på utvärderingar av socialt arbete som blir allt större hänger enligt 

författaren samman med den offentliga sektorns expansion och ett försämrat konjunkturläge. Då det 

ställs krav på besparingar och större effektivitet fungerar utvärderingar antingen som 

kontrollinstrument eller används för att rättfärdiga investeringar eller nedskärningar (Sahlin, 1996, s. 

36 f).  

 

2.4.1 Projektet ”HumanTeknik, Omvärld och samhälle” 

Marit Grönberg Eskel, har gjort en kvalitativ utvärdering av projekt HumanTeknik, ”HumanTeknik, 

omvärld och samhälle”, Delrapport 3. Projektet initierades av att HI, efter psykiatrireformen 1995, 

fick en rad frågor avseende vad de hade att erbjuda, ifråga om hjälpmedel till psykiskt 

funktionshindrade. Dessa frågor resulterade i att de genomförde en rikstäckande kartläggning av detta. 

Denna kartläggning utmynnade i ett mer omfattande projekt, vilket kom att kallas HumanTeknik, 

psykiska funktionshinder och hjälpmedel (Grönberg Eskel, 2002, s. 1). Projektets syfte var, enligt 

Grönberg Eskel (2002) ” att ta fram kunskap och hjälpmedel/ bostadsanpassning för personer med 
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psykiska funktionshinder och dokumentera den så att kunskapen kan användas i den egna kommunen/ 

landstinget och av andra kommuner/ landsting (Projektbeskrivning)”( a.a. s. 1).  

I en avslutande reflektion kring utvärderingen av projektet diskuterar Grönberg Eskel (2002) att 

verksamheterna alltmer börjat arbeta utifrån den enskilde brukarens förutsättningar, något som hon 

antar vara ett resultat av den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården. Vidare anser hon 

även, då det gäller verksamheterna i Karlstad, att ett ledord för dem är samarbete och utveckling. Hon 

pekar på att kommunen och landstinget arbetar nära tillsammans och har gemensamma 

utbildningsdagar, samt att verksamheterna förändras i snabb takt (Grönberg Eskel, 2002, s. 16).  

Grönberg Eskel (2002) diskuterar även i sin reflektion hur den framtida utvecklingen kan komma 

att se ut. Hon poängterar att risken för att personal och andra negligerar de psykiskt 

funktionshindrades rättigheter och åsikter minskar i och med att allt mer fokus riktas mot denna typ av 

verksamhet, samtidigt som förändringen av vård och omsorg ger de psykiskt funktionshindrade större 

möjligheter att själva välja och bestämma. Detta ställer i förlängningen nya krav på omgivningen, 

vilket enligt författaren kan leda till framtida problem, eftersom personal och anhöriga kan ha svårt att 

se enbart fördelar med den utveckling som sker, då detta innebär att släppa taget och låta ansvaret 

övergå till den person det faktiskt gäller, med allt vad det kan innebära av oro och bekymmer 

(Grönberg Eskel, 2002, s. 17). 

Grönberg Eskel (2002) fastställer att gruppen personer med psykiska funktionshinder tillhör 

handikappgrupper som andra och därför ingår i de handikappolitiska planerna, centrala och lokala, 

men idag går det, enligt henne, inte att se någon direkt inriktning mot de psykiska funktionshindrades 

problemställningar i dessa dokument. Grönberg Eskel (2002) hävdar att de övergripande målen skall 

vara giltiga även för gruppen psyksikt funktionshindrade, vilket ställer helt andra krav på samhället 

och hur vi formulerar de övergripande målen. Tidigare har det gått att avhjälpa handikapp med hjälp 

av fysiska hjälpmedel såsom tex ramp eller hörslinga, men de psykiska handikappen är inte lika 

synliga och därför inte lika lätta att avhjälpa. Detta exemplifierar författaren genom att ett 

övergripande mål (prop. 1999/2000:79) är att alla byggnader ska vara tillgängliga för 

funktionshindrade. För dem som sitter i rullstol kan detta t.ex. lösas med en ramp eller hiss, men hur 

löser man detta om problemet består av att personen inte vågar gå in i byggnaden eller har tillräckligt 

med engagemang/ energi för att ta sig kraft att gå dit? Grönberg Eskel (2002) anser att det inte finns 

enkla lösningar på detta problem men uppmanar till en diskussion i frågan, då målsättningarna i de 

handikappspolitiska dokumenten är giltiga för alla samhällsmedborgare (a.a. s. 17). 

 

2.4.2 Utvärdering och forskning kring hjälpmedel  

Lena Von Wachenfeldt (2006) har i sin slutrapport, Hjälpmedel och psykiska funktionshinder, 

utvärderat projektet Stockholms stad. Syftet med projektet i Stockholms stad var att tillämpa och 

bygga vidare på de erfarenheter som inhämtats under projekt HumanTeknik och att systematiskt 
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utprova hjälpmedel för ett antal personer med psykiska funktionshinder i stadsdelarna Skärholmen och 

Älvsjö, utvärdera nyttan samt sprida erfarenhet och kunskap till övriga stadsdelar i Stockholms stad.  

I projektet deltog en arbetsterapeut från Gröndals psykiatriska mottagning, boendestödsteamet i 

Skärholmen, boendestödsteamet på Havskattens stödboende i Älvsjö samt projektledare på 

Kompetensfonden. Eftersom projekttiden endast var ca 6 månader beslutades att sex klienter, tre från 

respektive stadsdel skulle erbjudas att delta i projektet. Projektet har skett i samverkan med Gröndals 

psykiatriska mottagning, Hjälpmedelsinstitutet (HI), Riksförbundet för Mental Hälsa (RSMH) och 

Intresseföreningen för Schizofreni (IFS). 

Även Maria Ingemarson (2006), Ersta Sköndal högskola, har gjort en utvärdering av 

Stockholmsprojektet. Utvärderingen syftar till att visa på de erfarenheter projektet genererat samt på 

hinder och möjligheter vid ett införande av en hjälpmedelsmodell i Stockholm. Författaren lägger 

fokus vid en praktisk nivå och vill ge en bild av vad hjälpmedel kan betyda i arbetet med 

människor med psykiska funktionshinder, ur de professionellas perspektiv (a. a. s. 6). 

Ingemarson (2006) sammanfattar resultaten av sin utvärdering enligt följande. Boendestödjarna 

tycks ha en praktisk erfarenhet av vilka hinder brukarna har men de behöver mer teoretisk kunskap 

kring kognitiva funktionshinder. Både projektets handledare och den sakkunniga från 

Hjälpmedelsinstitutet framhåller att ett nytt synsätt behöver införas i arbetet, som snarare bygger på 

rehabilitering än på omhändertagande och psykologiserande (a. a. s. 36).  

En annan viktig aspekt i arbetet kring hjälpmedel är, enligt Ingemarsons (2006) resultat, tiden. 

Personalen bör få tid att sätta sig in i vilka hjälpmedel som finns, tid till att lära sig tekniken, tid till att 

motivera brukaren och till att prova ut hjälpmedlen. Introduktionen måste också anpassas till 

brukarens nivå och brukaren ska själv känna sig delaktig i framtagandet av hjälpmedel (a. a. 37). 

Ingemarson (2006) anser att brukarna under projektets gång blivit mer självständiga i relation till 

boendestödet tack vare hjälpmedlen. Personal och brukare har även fått det lättare att tala om vad som 

är problematiskt (a. a. s. 37). 

Slutligen diskuterar Ingemarson, 2006, att det i dag inte är helt okomplicerat att få tillgång till rätt 

hjälpmedel, att handläggningstiden bör kortas och att det råder brist på arbetsterapeuter och då 

speciellt arbetsterapeuter med kunskap om psykiska funktionshinder och hjälpmedel i synnerhet. 

 
2.5 Hur kan denna forskning bidra till den tidigare 

Då det redan finns en rad rapporter och utvärderingar gjorda, som pekar på att hjälpmedel är av vikt 

för att höja de psykiskt funktionshindrades livskvalitet, så kan denna forskning troligen bidra genom 

att verifiera de tidigare resultaten. En stor del av den tidigare forskningen är gjord under 2005 och 

2006, i anknytning till projektet ”Humanteknik”, varför det är intressant att studera hur situationen ser 

ut i en stadsdelsförvaltning idag 2008.  
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3. METOD 

I det här kapitlet redogör jag för hur jag gått tillväga i min undersökning. Jag redogör för mina 

vetenskapliga utgångspunkter, min förförståelse, mitt urval, hur materialinsamlingen och 

materialbearbetningen gått till, samt de etiska överväganden jag gjort. De etiska riktlinjerna för 

undersökningen diskuteras sedan.  

Jag gör en studie av hjälpmedelsprojektet i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, genom att beskriva 

hjälpmedelsgruppens arbete och genom att undersöka vilken betydelse arbetet med hjälpmedel har 

haft. För att besvara uppsatsens syfte har jag intervjuat personer som har varit delaktiga i 

hjälpmedelsprojektet såsom brukare, boendestödjare, arbetsterapeuter och biståndsbedömare, för att 

sedan analyserat materialet. Den metod jag valt för att besvara min fråga är den kvalitativa metoden, 

då den enligt Malterud (1996) är lämplig för att klarlägga frågeställningar som Vad är? Vad innebär? 

Hur försiggår? Målet i kvalitativ metod är snarare att förstå än att förklara, och man söker en kunskap 

som visar oss vad något består av, hur det kan avgränsas och kallas samt hur det förhåller sig till något 

annat (Malterud, 1996, s. 34). 

 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Uppsatsen har ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv och en induktiv -deduktiv forskningsansats. 

Jag utgår från en induktiv ansats, men eftersom jag även gör litteraturstudier (protokoll) och tar del av 

tidigare skrivet material gällande mitt ämnesområde, intar jag även ett deduktivt förhållningssätt. När 

det blir en växelverkan mellan induktiv och deduktiv ansats, kallas den slutledningsform jag planerar 

att använda för abduktiv (Olson & Sörensen, 2007, s. 33). 

Undersökningen bygger på den kvalitativa intervjun. I denna söks en förståelse för olika fenomen, 

inte orsaker och samband som går att mäta och väga eller jämföra. Här skiljer sig de kvalitativa 

metoderna från de mer naturvetenskapliga kvantitativa metoderna. I den kvalitativa forskningen 

försöker man se sitt studieobjekt inifrån, för att på så sätt skapa sig en djupare och mer fullständig 

förståelse för den företeelse man studerar (Holme & Solvang, 1997, s.92). Holme och Solvang 

beskriver detta som en krävande metod både för forskaren och för respondenten, eftersom 

intervjuformen kräver stor förmåga att sätta sig in i hur den intervjuade upplever sin situation, utan att 

lägga över sina egna uppfattningar på intervjupersonen. Detta är krävande även för intervjupersonen, 

eftersom det inte bara går att sätta kryss i rutor, utan det fordras att denne ska kunna redogöra för och 

argumentera för sina åsikter (Home & Solvang, 1997, s.105). 

Intervjupersonerna är informanter eller respondenter. Respondentintervjuer innebär att man 

intervjuar personer som själva är delaktiga i den företeelse som studeras, informanter står utanför den 

studerade företeelsen men kan berätta något om den (Holm & Solvang, 1997). Mina intervjupersoner 

har varit respondenter, det vill säga själva delaktiga i den företeelse jag studerar då de har ingått i 

projektet. 
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3.1.1 Intervjun som metod i kvalitativ forskning 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod, med halvstrukturerade frågor vid intervjuerna, för att 

betrakta informanternas livs eller arbetssituation och utifrån detta få en förståelse för hur tillgången på 

hjälpmedel har påverkat deras verklighet (Kvale, 1997, s.32). Intervjufrågorna är så öppna som möjligt 

för att minimera påverkan och inflytande på informanternas svar. Detta ger en större bredd på svaren 

och informanterna ges möjlighet att tydliggöra och utveckla sina tankegångar och resonemang 

(Neuman, 2003, s.277 f).  

Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad, vilket innebär att den inte är ett öppet 

samtal eller uppbyggd efter ett strängt frågeformulär. Den genomförs enligt en intervjuguide som är 

uppbyggd enligt teman, vilket resulterar i att intervjuaren håller sig till ämnet utan att vara styrd av 

strikta frågor. Intervjuaren bör vara lyhörd och förhålla sig kritisk mot sina egna antaganden under 

intervjun (Kvale, 1997, s. 32, 37). För att underlätta bearbetningen av materialet har intervjuerna 

spelats in (Holme & Solvang, 1997, s. 108). 

3.2 Förförståelse 

Vid förberedelserna av fältarbetet, bör jag som forskare definiera min förförståelse, alltså den 

uppfattning jag som forskare har om en företeelse vid studiens början (Malterud, 1996, s. 45). 

Denna förförståelse förvärvas t.ex. genom egna erfarenheter, utbildningar eller annat 

vetenskapligt arbete. I den kvalitativa forskningsprocessen finns en analytisk skillnad mellan 

värderingsmässig och faktamässig uppfattning av den företeelse man studerar, varför det är viktigt att 

forskaren är medveten om detta och försöker skilja sin egen förförståelse från fakta (Holme & 

Solvang, 1997, s. 95) 

Enligt Malterud (1996) bör forskaren redogöra för sina förväntningar på resultatet i uppsatsen och 

för varför man har dessa förväntningar. Detta kan nämligen utgöra svårigheter och om den undersökta 

företeelsen är identisk med forskarens förförståelse riskerar man att ny kunskap som finns i empirin 

inte syns i materialet utan i värsta fall presenteras som forskarens egna hypoteser (Malterud, 1997, 

s.46).  

Jag har en relativt stor förförståelse för ämnet i undersökningen, då jag under många år varit 

yrkesverksam som boendestödjare inom socialpsykiatrin. Inom mitt yrke har jag mött brukare, 

arbetsterapeuter och biståndsbedömare och har även fått följa deras arbete och erfarenheter av 

hjälpmedel på nära håll.  

Då jag inledde arbetet med denna studie förväntade jag mig att de inblandade i 

hjälpmedelsprojektet skulle ha en positiv inställning till hjälpmedel och att projektet skulle ha varit 

mer välorganiserat. Mina förväntningar uppfylldes inte helt då vissa respondenter hade svårt att 

tillgodogöra sig och uttrycka sin syn på hjälpmedel. Förväntningarna på projektformen infriades inte 

heller då projektet var ostrukturerat och inte utgör ett projekt i egentlig mening.  
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Min förförståelse har både varit till nytta och i vägen för mina intervjuer, då jag kunnat tolka 

brukarnas svar med andra ögon än en person som inte är insatt i deras situation. Eventuellt har denna 

förförståelse även hindrat mig från att ställa nödvändiga följdfrågor då jag trott mig förstå något för 

tidigt. Min förförståelse hade säkert kunnat stå i vägen för analysen, men jag har genom en rad 

ombearbetningar och respons från min handledare tvingats hålla mig till fakta. 

 
3.3 Bearbetning av empirin  

Resultatet kommer att presenteras utifrån de teman som formulerades i intervjuguiden nämligen: hur 

urvalet av hjälpmedel gjorts och hur de inblandade i hjälpmedelsprojektet har fått information och 

introduktion, vilken betydelse har projektet haft för de inblandade, samt hur har projektet varit 

organiserat. Utvärderingen kommer att ske genom en analys av de dokument som finns kring 

hjälpmedelsprojektet i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning (sammanlagt sju protokoll), samt genom 

kvalitativa forskningsintervjuer. Analysen kommer att fokusera på följande variabler: "det otydliga 

projektet", rättsäkerhet, kunskap och hjälpmedlens betydelse. De kvalitativa forskningsintervjuerna 

görs med de brukare som ingått i projektet (sammanlagt två personer eftersom en person valde att inte 

delta), deras ansvariga boendestödjare (sammanlagt tre personer), en arbetsterapeut och slutligen en 

biståndshandläggare. Alla deltagare intervjuas separat, eftersom intervjuerna syftar till att ge en bild av 

hur de berörda parterna upplever att hjälpmedelsprojektet påverkat deras livssituation, alternativt 

arbetssituation. Förtjänsten med detta är att det ger en bild av om de olika gruppernas upplevelser av 

projektet är samstämmiga eller om de skiljer sig från varandra.  

 
3.4 Urval 

Urvalet som gjorts är förutbestämt då detta är en studie av ett projekt. De halvstrukturerade 

intervjuerna gjordes i mars 2008. Anledningen till att jag väljer halvstrukturerade frågor är att det ger 

de psykiskt funktionshindrade en ram att hålla sig inom, vilket skapar trygghet och tydlighet, samtidigt 

som jag har möjlighet att ställa följdfrågor för att få beskrivande och uttömmande svar på individens 

uppfattning om sin verklighet före och efter projektet. Intervjuerna med boendestödjarna syftar till att 

belysa hur de upplever att hjälpmedlen påverkar brukarens dagliga liv och deras arbetssituation.  

 

3.5 Etiska riktlinjer 

Intervjuerna beräknades pågå i cirka 30 minuter och spelades in för senare bearbetning. Jag begärde ett 

skriftligt samtycke av berörda parter, i vilket jag även förband mig att förstöra inspelningarna efter 

studiens slut. ”Informerat samtycke innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i 

projektet och har rätt att dra sig ur när som helst, så att det inte blir fråga om något otillbörligt 

inflytande eller tvång” (Kvale, 1997, s107). Intervjupersonerna erbjuds att läsa igenom och godkänna 

bearbetningen. Enligt Kvale (1997) kan det uppstå problem kring samtyckeskravet då en överordnad 

gett sitt samtycke till undersökningen, detta bör sannolikt inte leda till något problem i detta fall, då 
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undersökningen syftar till att främja klienternas och personalens situation. Arbetsgivaren har inget 

egenintresse i denna undersökning, då hjälpmedel överlag är kostsamt för den ansvarige. Alla 

intervjupersoner förbereds väl inför intervjutillfället, speciellt de med handikapp för att öka 

validiteten. Intervjusvaren analyseras sedan och redovisas i resultatet liksom analysen av protokollen. 

Innan intervjuerna påbörjats har försökspersonerna upplysts om de etiska direktiv som reglerat 

arbetet med och framställningen av studien. De etiska riktlinjer som det framförallt handlat om är de 

som rör konfidentialitet, information, samtycke och nyttjande. Intervjupersonerna erbjuds anonymitet i 

den redovisade studien, klienterna då de befinner sig i en utsatt situation och personalen då det kan 

påverka deras arbetssituation. Eftersom studien görs som en utvärdering av ett projekt måste 

stadsdelsförvaltningen namnges. Detta bör dock inte innebära att konfidentialiteten skadas (Neuman, 

2003, s. 126-127). Informationskravet uppfylls genom att jag innan intervjuerna inletts presenterat 

studiens syfte, karaktär och användningsområde. Innan intervjun påbörjats har jag förvissat mig om att 

intervjupersonerna förstått samt accepterat villkoren och därmed gett sitt samtycke (a. a. s. 124). I det 

fall det rör sig om personer med psykiska funktionshinder försäkrar jag mig om att de mår bra vid 

intervjutillfället. Jag rådfrågar boendestödjare för att fastställa att de inte lider av vanföreställningar 

och dylikt under perioden. Intervjupersonerna har vidare, enligt nyttjandekravet, underättats om att jag 

fritt förfogar över materialet inom ramarna för denna studie, men att jag endast ämnar använda 

materialet till denna C-uppsats (a. a. s. 128). Avslutningsvis bör det även nämnas att jag noggrant 

granskat Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och då jag har 

erhållit ett samtycke från informanterna kan jag bortse från § 20 och § 21, som behandlar forskning 

utan samtycke.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel redogörs för olika teorier som kan förklara de faktorer som främjar 

tillfrisknandeprocessen för gruppen psykiskt funktionshindrade. Kapitlet består av tre delar varav den 

första delen behandlar kognitiva- behavioristiska teorier (KBT). Då hjälpmedel oftast är kognitiva och 

så även de hjälpmedel som använts i projektet, utgår jag ifrån kognitiva- behavioristiska teorier för att 

förklara och skapa förståelse för hjälpmedlens funktion och betydelse.  

Synen på vad som främjar tillfrisknande processen för psyksikt funktionshindrade varierar, 

beroende på vilket perspektiv som intas varför det andra kapitlet förklarar olika perspektiv på 

sjukdomsbegreppet.  

I det sista kapitlet behandlas delaktighetsteorier eftersom psykiskt funktionshindrade enligt HSL- 

lagen har rätt att vara delaktiga i samhället, vilket i deras fall kan vara beroende av tillgången till 

hjälpmedel. Delaktighetsteorier härstammar från kognitiva teorier och är viktiga för att förklara 

samspelet mellan brukare och boendestöd, samt relationen mellan brukare och samhälle. 

 

4.1 Kognitiva- behavioristiska teorier 

Kognitiva- behavioristiska teorier skiljer, till skillnad från psykodynamiska teorier, medvetandet från 

beteendet. Enligt teorin är den största delen av våra beteende inlärda och kan därför läras om. 

Destruktiva beteenden kan ersättas med positiva. Terapin skall inriktas på konkreta förändringar av 

beteendet men man bryr sig inte om förändringar i medvetandet. Kognitiv terapi innebär att olämpliga 

beteenden är produkten av förvrängda uppfattningar och tolkningar som i terapin kan rättas till (Payne, 

2002, s. 164 f). Forskning bekräftar enligt Malcolm Payne att behavioristiska och kognitiva synsätt är 

hållbara och former för behandling. ”Bland de fördelar som finns med att arbeta kognitivt har vi den 

uttalade och strukturerade vägledning för praktiska tillvägagångssätt som ingår och de 

bedömningsinstrument som kommer till användning” (a. a. s. 191). Trots detta råder det dock 

tveksamheter kring i vilken utsträckning de goda resultaten vidmakthålls under en längre tidsperiod. 

Nedanstående figur skall ge en bild av var man kan placera KBT i förhållande till andra teorier. 
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Psykodynamisk teori Behavioristiska teorier         

 
Figur 3: En egenhändigt utformad figur över var KBT kan placeras i det teoretiska fältet. 
 
 

4.2 Fyra olika vetenskapliga perspektiv på psykisk sjukdom 

Lars Lilja (2007) beskriver i sin doktorsavhandling att det är möjligt att förstå psykisk sjukdom utifrån 

fyra olika vetenskapliga perspektiv. Dessa perspektiv, som redovisas nedan, fyller en funktion i 

studien, då de förklarar att det finns olika infallsvinklar på begreppet psykisk sjukdom, beroende på ur 

vilket perspektiv och utifrån vilket område man ser på problemet. I denna studie kommer jag att 

anlägga ett psykologiskt och ett sociologiskt perspektiv. Det psykologiska perspektivet intar jag 

eftersom delaktighet enligt detta är beroende av ett individuellt engagemang såväl som ett engagemang 

i ett socialt sammanhang, vilket även är en viktig del i processen kring hjälpmedel (självhjälp/ 

rehabilitering) för psykiskt funktionshindrade. Det sociologiska perspektivet intar jag då 

psykiatrireformen är uppbyggd kring detta. En viktig poäng är även att det sociologiska perspektivet 

intar ett grupperspektiv, vilket även är nödvändigt i denna studie, då arbetet med hjälpmedel är en 

process som sker i ett brett samarbete mellan olika parter såsom; biståndsbedömare, arbetsterapeut, 

boendestöd, brukare mfl.  

Enligt Lilja (2007) är det möjligt att anlägga ett medicinskt, ett psykologiskt, ett sociologiskt 

och/ eller filosofiskt perspektiv på psykisk sjukdom. Dessa fyra perspektiv fokuserar på en för 

perspektivet unik infallsvinkel på problemet. Perspektiven kan rättfärdigas genom att det egna 

perspektivets fokus på problemet riktar ljuset på en speciell aspekt av psykisk sjukdom.  
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Det medicinska perspektivet kan rättfärdigas utifrån att det förklarar 

psykisk sjukdom utifrån intrapersonellt perspektiv medan det 

psykologiska perspektivet förklarar psykisk sjukdom utifrån såväl ett 

intrapersonellt som interpersonellt fokus. Det sociologiska perspektivet 

ser problemet utifrån ett grupperspektiv och slutligen ger det filosofiska 

perspektivet insikten förutom att det alltid är en del av all vetenskaplig 

aktivitet, att filosofin i sig själv visat intresse för människors 

existentiella och ontologiska grund. 

(Lilja, Att normaliseras ‐ vårdares syn på psykiatriska patienter. Mot  

en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter, 2007, s. 1). 

 

4.3 Delaktighet 

För att kunna tillämpa de fyra perspektiven är det nödvändigt att förstå begreppen intrapersonell och 

interpersonellt, vilka Martin Molin (2004) diskuterar, i den akademiska avhandlingen Att vara i 

särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. Författaren utreder dessa begrepp i 

anknytning till sin diskussion om delaktighet. Detta resonemang är viktigt för studien eftersom de 

övergripande målen i de handikappolitiska planerna skall vara giltiga även för gruppen psykiskt 

funktionshindrade, vilket ställer nya krav på samhället på grund av att handikappet ofta är dolt, enligt 

Grönberg Eskel (2002). Nedan ges en förklaring till hur dessa dolda handikapp kan förstås. 

 Formuleringen intrapersonell är enligt Molin (2004) en bestämning av delaktighetens 

beskaffenhet, dvs. den beskriver en egenskap hos individen (t.ex. att vederbörande utför en aktivitet, är 

engagerad, träffar självständiga val). Intrapersonell delaktighet förutsätter inte alltid ett socialt 

sammanhang där flera individer är involverade.  

Interpersonell delaktighet kan också beskrivas som egenskaper hos individer, (t.ex. att någon har 

inflytande/makt, att någon interagerar etc.), men det speciella med interpersonella delaktighetsformer 

är dock att de förutsätter sociala sammanhang och de kan tillskrivas speciella innebörder utifrån vad 

som sker i samspelet mellan människor. Molin (2004) drar slutsatsen att de interpersonella 

delaktighetsformerna (t.ex. makt och interaktion) förutsätter att dess ”intrapersonella determinant” 

(t.ex. autonomi och aktivitet) föreligger. De intrapersonella delaktighetsformerna (aktivitet, 

engagemang, autonomi) kan därmed ses som nödvändiga men inte tillräckliga villkor för 

interpersonell delaktighet (Molin, 2004, s. 196 f). ”Intrapersonella former av delaktighet tenderar att 

knyta delaktigheten till individens egen uppsättning av exempelvis vilja och förmåga, såkallade 

interna förutsättningar” (a. a. s. 131). 

Molin (2004) diskuterar även hur delaktighetsformen makt förhåller sig till autonomi. Autonomi 

handlar om förmågan att träffa självständiga val (en intrapersonell form av delaktighet). Makt kan 

sägas handla om möjligheten att förverkliga dessa val i sociala relationer. Maktaspekten av 

delaktighet kan förstås som en interpersonell form av delaktighet, det vill säga en delaktighetsform 

som konstitueras av att flera aktörer är inblandade (a. a. s. 168). 
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Molin (2004) framhåller även förutsättningar för delaktighet som en viktig aspekt i syfte att försöka 

förstå delaktighetsrelaterade uttryck. Frågan är om dessa förutsättningar, att vilja, kunna och få vara 

delaktig– har olika aktualitet beroende på vilken delaktighetsform som avses? Vid en första anblick 

förefaller exempelvis vilja till delaktighet och förmåga till delaktighet (interna förutsättningar) spela 

en viktig roll för delaktighetsformerna aktivitet, engagemang och autonomi, det vill säga de former 

som har en mer intrapersonell karaktär. Att få tillfälle till att vara delaktig (externa förutsättningar) 

tycks däremot anbelanga interpersonella delaktighetsformer (tillhörighet, makt och interaktion). 

Gränserna mellan det intra- och det interpersonella tycks vara något flytande.  

De intrapersonella delaktighetsformerna kommer ofta till uttryck i sociala sammanhang. Detta 

innebär att en given delaktighetsform (t.ex. engagemang) betyder något – har en mening – i en speciell 

kontext. I den empiriska analysen visade sig de intrapersonella delaktighetsformerna ofta vara 

förknippade med tillhörighets- och maktaspekter (Molin, 2004, 190). 

Molin (2004) fortsätter sedan att reda ut begreppet delaktighet och hävdar att delaktighet kräver 

engagemang, tillgång och samtidighet. Dessa olika begrepp går, enligt författaren inte hand i hand. 

”Individen kan ha tillgång till behövda resurser, vara accepterad, vara inkluderad och ta del av något 

(t.ex. korrespondens) utan att i egentlig mening vara engagerad eller aktiv” (a. a. s. 52).  Detta är en 

viktig aspekt i studien kring hjälpmedel, då en brukare trots tillgången av hjälpmedel kanske inte har 

någon användning av dessa, då engagemang och/ eller aktiv handling saknas.  

Interna förutsättningar innebär enligt, Molin (2004), att ha en för uppgiften fungerande 

kroppsfunktion samt en vilja att delta. ”Interna förutsättningar för delaktighet rör således individuella 

faktorer (mikronivå) beträffande en persons kapacitet (”capacity”) inom ett visst område” (a. a. s. 62). 

Delaktighen konstitueras inte enbart genom de interna förutsättningarna utan även av de externa. De 

externa förutsättningarna avser tillgängligheten i fysiska och sociala miljöer, regler och normer som 

möjliggör deltagande etc. Dessa förutsättningar inkluderar kontextuella faktorer, samt i vilken 

utsträckning tillfälle till delaktighet erbjuds. Molin (2004) menar att detta tillför ytterligare en aspekt 

på delaktighet, nämligen förutsättningar för delaktighet, och han har utformat en matris som visar 

vilka aspekter som påverkar funktionshindrade personers delaktighet inom olika domäner (a. a. s. 62). 
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Delaktighetens domäner 

 

 

Delaktighetens  

förutsättningar 

 

Skola Hem Fritid Sysselsättning Politik 

Vilja till 

delaktighet 

Interna 

 

Förmåga till 

delaktighet 

     

Externa Tillgänglighet 

dvs. tillfälle till 

delaktighet 

     

 

Figur 2: Matris över olika förutsättningar för delaktighet samt delaktighetens domäner (Molin, 2004, s. 62). 

 
Avslutningsvis hävdar Molin (2004) att de olika delaktighetsformerna har vissa inbördes 

beroendeförhållanden. Delaktigheten är ett samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska 

omgivning. En analys av delaktigheten bör enligt, Molin (2004), inrymma beaktandet av huruvida 

vederbörande vill, kan, samt erbjuds tillfälle till att vara delaktig. ”Maximal delaktighet torde 

inbegripa att såväl subjektiva (upplevd delaktighet) som objektiva (faktisk/ formell delaktighet) 

dimensioner av delaktighet föreligger”(Molin, 2004, s. 63).  
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5. RESULTAT – FRAMSTÄLLNING AV EMPIRI 

I denna del kommer jag att framställa mitt empiriska material. Framställningen presenteras utifrån de 

teman som låg till grund för intervjuerna, med ett tillägg för en presentation av hjälpmedelsprojektet i 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, genom en intervju med biståndsbedömare Märta Reichard, 

initiativtagare till hjälpmedelsprojektet. 

 

5.1 Projekt 

Intervju med biståndsbedömare Märta Reichard, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, angående 

uppbyggnaden av hjälpmedelsprojektet, samt en beskrivning av de tillhörande protokollen.  

Syftet med denna intervju och redogörelsen för de ofullständiga protokollen är att belysa hur 

projektet har planerats och strukturerats, samt att det ger en möjlighet till analys av huruvida detta 

projekt uppfyllt de särdrag som Gudrun Elvehage (2006) anser vara nödvändiga för ett att ett arbete 

ska kunna kallas projekt. 

 
5.1.1 Intervju med Märta Reichard om "det otydliga projektet" 

Märta Reichard inleder intervjun med att berätta att hon inte vet om man ska kalla det för ett projekt. 

”Vi hade inte några extra projektmedel utan allting gjordes utifrån befintliga ramar”, säger hon. Det 

är Skarpnäcks stadsdelsförvaltning som var initiativtagare/ beställare av projektet. Hon berättar att hon 

gick på ett seminarium om hjälpmedel, som hölls av Stockholms stad Kompetensfond, och att hon då 

blev nyfiken på det här med hjälpmedel. Det var något helt nytt. Sedan hade hon kontaktat sin chef 

och berättat om det, vilket resulterade i att hon anmälde sig till en kurs i Karlstad, HumanTeknik. Det 

blev starten för det hela eftersom hennes chef sedan kontaktade Psykiatrin och försökte få med dem på 

idén för att testa det på målgruppen. 

Syftet med projektet var och är, enligt Märta Reichard, att brukarna ska få tillgång till kognitiva 

hjälpmedel vilket de enligt lag har rätt till och även att sprida kunskapen om hjälpmedel, det är också 

ett syfte och ett delmål. 

På frågan om vilka drivkrafter det har funnits bakom projektet och vilka mål man har önskat 

uppnå är Märta Reichard noga med att poängtera att det är hennes personliga synpunkter som hon 

delger. Hon säger, ”vi har inte har haft en direkt projektplan, med tydliga syften och mål, utan det var 

min önskan om att ta reda på mer och förhoppningsvis sprida det här bland våra brukare. Det var 

grunden till det hela”.  

På frågan om det funnits ett mål att göra försöket till ett mer organiserat projekt svarar Märta 

Reichard att hon hoppas på det. Sedan understryker hon att de hoppats på att det ska leda till något, 

men att det har de inte sett något av ännu. 

På frågan om det fanns en vision om ett före och efter tillstånd (transformation) då de startade 

projektet, svarar Märta Reichard: ”Visionen är just detta i och med att det inte fanns någonting 

tidigare, så är i alla fall visionen att det ska finnas lite hjälpmedel att tillgå och att kunskapen om 
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hjälpmedel ska spridas bland boendestödjarna tillexempel. För det handlar om dels om själva 

hjälpmedlet i sig, att söka hjälpmedel är en sak, men det finns en pedagogiska tanke bakom det hela 

också, den pedagogiken kanske kan vara något att ta till sig, vilket kan vara värdefullt för våra 

brukare. Man behöver inte tänka så dyra hjälpmedel utan man kan ha enkla saker som anslagstavlor 

och sånt där. Mer sätt att jobba på”. 

Projektet har, enligt Märta Reichard, varit väldigt oorganiserat, eftersom det inte var ett regelrätt 

projekt, så har det varit oorganiserat från start. Märta Reichard säger att det varit upp till henne, att hon 

famlade fram.  Hon fick ett antal namn på kontaktpersoner inom psykiatrin som hon kontaktade. De 

ordnade möten och så satte de sig ner och pratade om vad de skulle göra, och därifrån utvecklades hela 

arbetet. ”Det fanns ju aldrig några klara direktiv för vad ska vi skulle göra, eller klara idéer från 

början, eller hur vi skulle gå till väga. Det utvecklade vi tillsammans, det fick växa fram”, avslutar 

Märta Reichard. 

 
5.1.2 Rättssäkerhet 

Märta Reichard kommer inte ihåg vilken tidsram man satt upp för projektet då det startades. 

På frågan om Märta Reichard tror att studien av detta projekt kan användas på flera olika sätt, av olika 

parter inom förvaltningen t.ex. av chefer, socialarbetare och politiker, och i så fall hur, svarar hon: 

”Jag hoppas att studien kan användas till att påpeka behovet av hjälpmedel, för det första för våra 

chefer och att vi kan permanenta någon verksamhet, arbetsform, så att vi ska kunna använda oss av 

hjälpmedel i arbetet. Men hur det ska se ut vet inte jag idag, eftersom det handlar om pengar och att 

Psykiatrin ska vara med också, med arbetsterapeuts kompetens. Det är ju arbetsterapeuten som kan 

förskriva de riktiga hjälpmedlen så att säga. Det är ju så osäkert allting. Det är ju jättebra att få det 

sammanfattat i din uppsats nu och att vi kan använda den texten för att gå vidare på något sätt. Men 

hur, det vet jag inte”. 

 
5.1.3 Hinder och möjligheter 

De hinder man har stött på är, enligt Märta Reichard, att de inte fått någon extra tid för det projektet, 

vilket resulterat i att man fått göra allt arbete på i sin ordinarie verksamhet. ”Så det var svårt att få till 

tiden, rent tidsmässigt, att hinna med”, säger hon. ”Ett annat hinder har varit resursfrågan, då det inte 

funnits några resurser”, fortsätter Märta Reichard. Projektet byggde, enligt Märta Reichard, helt och 

hållet att arbetsterapeuten i Psykiatrin var beredd att avsätta tid för projektet, att hon jobbade extra 

med brukarna, som hon egentligen inte hade på Ytterö, eftersom de oftast var aktuella på SPE (Farsta 

Skarpnäck socialpsykiatriska enhet), och där finns det ingen arbetsterapeut. Märta Reichard poängterar 

att arbetsteraputen gjort ett jättestort jobb med projektet. ”Hon har tagit det här helt utöver sina 

ordinarie arbetsuppgifter för att hon vill hjälpa till och för att hon är intresserad”. 

Märta Reichard anser att projektet initieras underifrån och att det kan finnas fördelar med detta, då 

det är mycket lättare att sprida det vidare, ”I och med att det kommer från oss till våra kollegor, vi ser 
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ju verkligen behovet, alla som kommer i kontakt med det blir engagerade och ser möjligheterna med 

hjälpmedel för den här målgruppen och hur mycket man skulle kunna göra och hur mycket bättre man 

skulle kunna jobba om man fick tillgång och kunskap om de här resurserna”, säger hon. Märta 

Reichard säger att hon hoppas att det ska kunna leda till något väldigt bra, men att det är långt dit, 

eftersom det inte finns några arbetsterapeuter på Psykiatrin och pga. att distriktsarbetsterapeuterna, 

som inte har kompetens för den här målgruppen, hänvisar till arbetsterapeuter på psykiatrin som inte 

finns. ”Det blir svårt för distriktsarbetsterapeuterna att utreda och möta brukarna på ett bara sätt när 

de inte har erfarenhet eller kunskap kring dem”, fortsätter hon. 

Avslutningsvis berättar Märta Reichard att ett hinder även varit att de valde ut mycket svåra 

klienter till projektet och hon anser att man skulle ha valt lite enklare personer till att börja med. ”Vi 

tog de som vi var mest angelägna om ”de här måste få hjälp” de hade jätte stora behov istället för att 

titta på vilken person kan vi lära oss mest av, lättast att genomföra det här. Vi hade lite fel utgångs 

punkt där från början”, avslutar hon intervjun. 

 
5.1.4 Protokoll från hjälpmedelsprojektet i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 

Då Märta Reichard varit grundaren till projektet och även den som drivit det, så framkommer det inte 

så mycket ny information i protokollen, utöver det som framgår i intervjun med Märta Reichard. 

Protokollen, som är handskrivna, följer inte några givna ramar och fungerar mest som 

mötesprotokoll. I protokollen finns planeringen för projektet som t.ex., tider, deltagare, utbildning, 

förslag till utprovning av hjälpmedel och en formulering av syfte. 

 
5.2 Urval 

Här presenteras hjälpmedelsgruppens och brukarnas syn på hur urvalet av brukare och hjälpmedel 

gjorts. 

 

5.2.1 Boendestödets funktion 

Boendestödjarna anser att deras arbete går ut på att motivera klienter i deras vardag, att komma iväg 

på olika aktiviteter, sysselsättningar, att stötta klienterna i att sköta om sina hem, att hjälpa till vid 

myndighetskontakter och sociala kontakter mm. Boendestödjare 3 säger;  

” Det som är i ryggmärgen för mig, är händerna på ryggen och ta till vara på det friska på lång sikt”, 

boendestödjare 1 säger att; ” Man ska inte göra saker åt klienterna, man ska göra saker tillsammans, 

så att de blir en gemensam aktivitet och någonting man tränar på”. 

De behov som de ser hos brukarna i sitt arbete är allt i från att gå och handla, hjälpa till att städa 

till att prata med försäkringskassan eller träna på att åka tunnelbana. Boendestödjare 1 tycker en stor 

del av arbetet går ut på att motivera brukaren till att komma igång med vardagliga saker, att komma 

iväg till sina aktiviteter eller arbetsträningar och till att motivera brukaren till att komma ut och träffa 
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andra människor och ha sociala kontakter. Många av brukarna har en önskan om att komma tillbaka 

till arbetslivet, fortsätter boendestödjare 1.  

På frågan vad man har för begränsningar som boendestödjare, så är alla eniga i sina svar, då de 

anser att man inte kan ta på sig att vara psykolog, man ska mer hjälpa till med vardagliga ting, men 

några poängterar även att det finns ekonomiska begränsningar för vilken typ av aktiviteter man kan 

utföra. 

 

5.2.2 Urvalet av brukare, hjälpmedelsgruppens perspektiv 

På frågan hur det kom sig att just deras klienter valdes ut till att delta i projektet, så svarade 

boendestödjare 1 att, ”Samordnaren lyfte frågan i och med projektets start och då kom jag att tänka på 

att min klient skulle behöva något som hjälpte honom att strukturera upp vardagen”. Boendestödjare 2 

svarade att den brukare hon arbetar med länge hade lidit av enormt mycket tvång, som hade lett till att 

han blivit väldigt handikappad i sin vardag. Hon avslutar genom att beskriva att hon inte tror att 

brukaren fått så mycket hjälp för de här problemen tidigare i livet. 

 

5.2.3 Urval av hjälpmedel, hjälpmedelsgruppens perspektiv 

De olika boendestödjarna tillfrågades om vilka olika typer av hjälpmedel brukarna blivit tilldelade och 

här skiljde sig svaren något. Boendestödjare 1:s klient fick en memoryboard för att han skulle få rutin 

på sin vardag. I Boendestödjare 2:s fall så ville man ha ett hjälpmedel som var enkelt att förstå sig på. 

Boendestödjare 3:s klient fick en spisvakt för stärka sin självständighet och för att han skulle känna sig 

trygg med att använda spisen, han fick även en whitebordtavla, för att han behöver väldigt tydliga 

ramar och rutiner, för att veta vad han ska göra. Enligt arbetsterapeuten, som var med då brukarna 

valdes ut till projektet, så skedde urvalet utifrån biståndsbedömarnas och boendestödets önskemål. 

Hon reagerade på att man valt väldigt svåra brukare till projektet. Urvalet av hjälpmedel skedde enligt 

henne genom ett samtal mellan henne och brukarna. Arbetsterapeuten understryker att arbetet med 

boendestödet har fungerat jättebra och att det har varit den naturliga samarbetspartnern. Hon tycker 

även att boendestödjarna har visat ett stort intresse. 

 

5.2.4 Boendestödets funktion ur brukarperspektiv 

Brukare 2 berättade att han är nöjd med boendestödet och att de träffas cirka tre gånger i veckan. 

Under dessa träffar brukar de gå till Lejdaren, museer och bio.  På frågan om vilka problem man 

upplever i vardagen berättade brukare 1 att denne får ont i ryggen då han tvättar. ”Jag kan missa tider 

jag har satt upp på grund av att jag har svårt att sluta duscha. Jag är sjuk, jag har en röst som pratar 

i min skalle.”, fortsätter brukaren sin beskrivning. Brukare 2 beskriver vad han får för typ av hjälp 

enligt följande: ”Jag får hjälp med räkningar och med städning. Jag har också fått hjälp att köpa 

dammsugare, tvättkorg och skurborste så jag kan städa. Tvättmoppen är bra, en sådan har jag aldrig 

haft förut.” Då brukarna tillfrågades om vilken typ av hjälp de får från boendestödet svarade brukare 1 
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ingenting medan brukare 2 svarade enligt följande: ” Vi hade inte pratat om hjälpmedel innan 

projektet. Det jag har uppskrivet är andra saker än vad jag gör med boendestödet. Jag gör det 

praktiska med boendestödet och sköter rutinerna i hemmet och så använder jag tavlan till mina egna 

saker.” På frågan om brukarna vill ha hjälp med något mer svarar båda nej. 

 

5.2.5 Urval av brukare ur ett brukarperspektiv 

Då brukarna ombads berätta lite om sig själva framkom det att brukare 2 erhållit boendestöd i ett år 

medan brukare 1 haft det i elva år. På frågan om vad som gjort att just de blev utvalda att prova 

hjälpmedel svarade brukare 1 att han trodde att det berodde på sjukdomen. Brukare 2 menade att det 

var för att han skulle få hjälp att strukturera upp vardagen.  

 

5.2.6 Urval av hjälpmedel ur ett brukarperspektiv 

Brukare 1 svarar på frågan om vilket/ vilka hjälpmedel han fått under projektet: ”Jag fick en timstock 

som man kan kolla tiden på. Jag tycker om den, trevliga färger.” Brukare 2 berättar att han fått en 

tavla, som på natten är blå och på dagen är röd. Han skriver upp vad som ska göras under dagen t.ex. 

hämta tidningen och gå och handla.  

Följaktligen besvarar brukarna frågan om huruvida hjälpmedlet varit till någon hjälp och i så fall 

på vilket sätt. Brukare 1 svarar att han haft hjälp av hjälpmedlet och har använt det vid städning. Han 

berättar att det blivit mycket bråk pga av att han har svårt att sluta duscha vilket ställer till problem i 

fastigheten. Detta skall, enligt brukaren, förhoppningsvis gå att lösa med timstocken. Vidare berättar 

klienten att han skulle behöva en fläkt och att timstocken gjort så att han skyndar sig om det finns 

inplanerade möten. Brukare 2 anser att hjälpmedlet varit till hjälp i att strukturera upp dagen. ”Det blir 

mer struktur på dagen, det blir som ett arbete, de här tiderna som jag har, skönt att ha tider att passa, 

det blir som ett arbete”. 

 

5.2.7 Sammanfattning 

 

Brukare 2 beskriver utförligt hur boendestödet hjälper honom med praktiska saker i vardagen. 

Boendestödet fyller enligt brukare 2 en tydlig socialfunktion, medan brukare 1 mer framhäver att 

boendestödet ger hjälp med att kunna ha ett socialt liv t.ex. genom att passa tider. Denna bild stämmer 

väl överens med den bild som boendestödjarna ger då de framhäver att deras arbete går ut på att 

motivera brukarna och att hjälpa dem med det praktiska i vardagen. Boendestödet diskuterar att det 

finns yttre begränsningar som påverkar deras insatser såsom ekonomiska begränsningar. 

De båda brukarna berättar på olika sätt att de tror sig ha fått möjlighet att prova hjälpmedel på 

grund av sina problem med att hantera vardagen. Brukare och boendestöd verkar ha en samstämmig 

bild av hur urvalet av brukare gjorts. Boendestödet pekar på samma faktorer som brukarna men lägger 
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en tyngre vikt vid behov. De brukare som valts ut till projektet har enligt hjälpmedelsgruppen haft 

störst behov. 

  Urvalet av hjälpmedel skedde enligt hjälpmedelsgruppen genom samtal mellan arbetsterapeut, 

boendestöd och brukare men detta framkommer inte riktigt av brukarnas intervjuer. Enligt brukare 2 

hade han inte fått någon information om hjälpmedel innan projektet och det hjälpmedel som han fått 

genom projektet (tavlan) används till privata saker medan boendestödet hjälper till med praktiska 

saker. Brukare 1 hade svårt att svara på vilken hjälp som boendestödet gett. Ingen av brukarna kände 

att de ville ha någon annan typ av hjälp eller stöd än det de redan har. 

Det finns en viss skillnad i brukarnas beskrivning av hjälpmedlet. Brukare 1 ger en ganska kort 

och luddig beskrivning av hjälpmedlet som är kopplad till känsla. Han anser hjälpmedlet ha fina färger 

och tycker om det. Brukare 2 ger däremot en konkret beskrivning av hjälpmedlet som är kopplad till 

funktion och användning. Här märks det tydligt hur viktigt det är att brukaren är medveten meningen 

med hjälpmedlet. Då brukare 1 sedan får frågan om huruvida hjälpmedlet varit till någon hjälp, så 

visar han att han förstår hjälpmedlets betydelse genom att berätta på vilket sätt det varit till nytta i 

vardagen. En intressant detalj är att brukaren säger sig vilja ha en fläkt något som denne för tillfället 

inte har. Detta tyder på att det första hjälpmedlet frammanat ett tankemönster hos klienten att det går 

att lösa problem. Timstocken kan hjälpa brukaren att duscha kortare stunder och en fläkt skulle kunna 

lösa problemet med fukten i badrummet. Brukare 2 beskriver att strukturen och tiderna som behöver 

passas kring hjälpmedlet får honom/ henne att känna det som ett arbete.  

Något som framkommer tydligt ur intervjuerna är att både brukare och arbetsterapeut har upplevt 

att samarbetet med boendestödet varit viktigt och givande. 

 

5.3 Utbildning och Introduktion 

Här presenteras tankar kring utbildning och introduktion av hjälpmedel för personal och brukare. 

 

5.3.1 Hjälpmedelsgruppens utbildning och introduktion  

Falck Vital och Igel är ett privat företag som arbetar med hjälpmedel och har gett boendestödjarna en 

halvdags utbildning innan projektet startade. Olika hjälpmedel introducerades för boendestödjarna och 

de fick även prova på hur olika hjälpmedel fungerar. Boendestödjarna utrycker en önskan om att få 

mer utbildning kring hjälpmedel och de önskar även att frågan fanns med på en dagordning, så att 

diskussionen kring hjälpmedel hålls levande. Arbetsterapeuten säger att hon lärt sig mycket om 

hjälpmedel, då hon har varit på hjälpmedelscentralens hjälpmedels dagar och på studiebesök hos ett 

boende där de haft bostadsanpassning. Hjälpmedelscentralen har också ställt upp med konsulthjälp då 

hon känt sig osäker på något område. I ett av fallen har personal från Hjälpmedelscentralen följt med 

till en av brukarna.  
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5.3.2 Hjälpmedelsgruppens syn på utbildning och introduktion  

Brukarnas introduktion av hjälpmedel har gått till enligt följande: Arbetsterapeuten har kommit hem 

till brukaren, för att gemensamt med brukaren och dennes boendestödjare komma fram till vilket 

hjälpmedel man skall prova. Arbetsterapeuten tycker att det ibland kan vara bra att låta 

boendestödjaren och brukaren gemensamt lista ut hur de ska använda hjälpmedlet, eftersom detta 

förhoppningsvis blir ett gemensamt projekt, vilket väcker deras intresse för hjälpmedlet. Enligt 

arbetsterapeuten är det mer troligt att hjälpmedlen kommer att användas på ett bra sätt, om 

boendestödet har goda förkunskaper i hur hjälpmedlen bör introduceras för brukaren. Ingen av 

boendestödjarna upplevde att de haft några problem med att introducera hjälpmedlen för brukarna.  

Boendestödjare 1 gick igenom broschyren till tavlan tillsammans med brukaren punkt för punkt. 

De började med ett fåtal saker för att se att brukaren klarade av dem. Redan vid nästa tillfälle så hade 

brukaren skrivit upp egna saker på tavlan och efter det har han själv bestämt vad han vill ha på tavlan. 

Boendestödjare 2 har behövt påminna sin brukare om att använda hjälpmedlet. ”Brukaren brukar ta 

fram Timstocken, men han har inte använt den”, säger hon. Boendestödjare 2 säger även att; ”Han 

använder inte den som han ska använda den, men den har fått honom att tänka kring sitt tvång och 

den har även hjälpt honom att delvis kunna bryta tvånget”. Samtliga boendestödjare uttrycker att de 

har varit väldigt nöjda med introduktionen och samarbetet med arbetsterapeuten. 

 

5.3.3 Hjälpmedelsgruppens tankar kring en levande diskussion om hjälpmedel  

Arbetsterapeuten tycker att det är viktigt att man träffas på de olika enheterna och diskuterar 

hjälpmedlen och vad som är aktuellt. Hon säger också att RSMH (Riksförbundet för Social och Mental 

Hälsa) har reagerat på att det krävs engagerade kontaktpersoner eller boendestödjare för att brukarna 

ska få hjälp. Arbetsterapeuten hänvisar till att RSMH anser att hjälpmedel är en rättighet för alla 

brukare som bör vara förankrad i verksamheterna. ”I dagsläget är det lite beroende var man bor, om 

man kommer i kontakt med hjälpmedel eller beroende på om man får en boendestödjare som arbetar 

med hjälpmedel”, säger hon. Boendestödjare 3 nämner att samordnaren lyft frågan om hjälpmedel i 

personalgruppen i samband med projektet. Men att detta inte har resulterat i någon levande diskussion.  

 

5.3.4 Utbildning och introduktion ur ett brukarperspektiv 

På frågan om hur de lärt sig att använda hjälpmedlet svarar båda brukarna att de träffat 

arbetsterapeuten och brukare 1 tillade att han anser hjälpmedlet vara svårt att använda. Brukare 2 gav 

en utförligare beskrivning av processen; ” Det var arbetsterapeuten som var här. Vi diskuterade fram 

den här lösningen så. Det finns två eller tre andra tavlor, varianter som man också har på väggen, 

men jag bestämde mig för den här. Man ställer in klockan under tavlan”, sade han. Båda brukarna 

ansåg att de fått tillräckligt med information om hjälpmedlet. På frågan om de hade något motstånd till 

att använda hjälpmedel gick brukarnas meningar isär. Brukare 1 berättade att han inte gillat 

hjälpmedlet till en början, utan att veta varför, medan brukare 2 inte kände något motstånd utan ansåg 
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att detta var den bästa lösningen. På frågan om de ville ändra på något hos hjälpmedlet svarade 

brukare 1 att han skulle vilja ha längre tid medan brukare 2 svarade att han inte ville ha fler funktioner 

för då skulle det bara bli rörigt. 

 

5.3.5 Sammanfattning 

Då det gäller utbildning framgår det att arbetsterapeuten känner att hon får/ har fått tillräckligt med 

utbildning, men boendestödet efterlyser mer utbildning och önskar att diskussionen kring hjälpmedel 

kunde vara mer levande. Även arbetsterapeuten efterfrågar en fortgående diskussion kring hjälpmedel 

på de olika enheterna. Boendestödjarna och brukarna känner sig dock nöjda med den introduktion 

kring hjälpmedel som de fått genom arbetsterapeuten. 

Enligt boendestöd och arbetsterapeut så har hjälpmedlen valts ut tillsammans med brukaren, en bild 

som verkar stämma överens med brukarnas svar. Brukarnas svar är inte så tydliga men de uttrycker att 

de fått hjälpmedel som är anpassade till det som de upplever som problem. 

Enligt arbetsterapeuten kan det vara givande för boendestödjaren och brukaren att tillsammans lära 

sig att hantera hjälpmedlet eftersom detta kräver samarbete. Detta tydliggörs i både boendestödets och 

brukarnas svar, då de nämner att arbetet kring en bruksanvisning resulterat i att brukaren lärt sig 

hantera hjälpmedlet. Här framgår tydligt att brukaren genomgått en progression. 

Boendestödjare 2 sa vid intervjun att hon måste påminna brukaren om hjälpmedlet, men brukaren 

nämner detta till trots i sin intervju, att han upplever att tvånget minskat i och med hjälpmedlet. 

 

5.4 Hjälpmedlens betydelse/ Aktuella Hjälpmedel 

Här presenteras hjälpmedelsgruppens och brukarnas syn på vilken betydelse hjälpmedelsprojektet haft. 

 

5.4.1 Hjälpmedelsgruppens syn på hjälpmedlens inverkan 

På frågan om hur hjälpmedlen påverkat arbetssituationen för boendestödjarna, så uttrycker två av dem 

att hjälpmedlen inte påverkat deras arbete, men att deras brukare har nytta av hjälpmedlen i egna 

syften. En av de två boendestödjarna som anser att deras arbetssituation inte förändrats i och med 

hjälpmedlet uttrycker senare under intervjun, att han fått mer tid tillsammans med sin klient att göra 

roliga saker såsom, biobesök, museibesök och träfflokalsbesök mm, sedan brukaren fick hjälpmedel. 

Boendestödjare 2 anser att hjälpmedlet har en betydelse i och med att det har öppnat upp till en 

diskussion kring problemet och att det nu är lättare att planera med klienten. Boendestödjare 1 ville ha 

en veckotavla men det fanns tyvärr inte. Boendestödjare 2 uttrycker en förhoppning om att när hennes 

brukare får bostadsanpassning så kan det öppna upp för fler hjälpmedel. ”Bostadsanpassningen har 

öppnat upp så att han är mer medveten om problematiken kring tvånget och viljan att få till en 

förändring har vaknat, han har fått hopp, det är ett steg i rätt riktning”, säger hon. 
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5.4.2 Hinder och möjligheter ur hjälpmedelsgruppens perspektiv 

På frågan om det finns några tydliga hinder i användandet av hjälpmedel, uttrycker en boendestödjare 

att; ”Ett hinder skulle vara att han blir arg och slänger hjälpmedlet och ger upp, att han själv sätter 

upp ett slags hinder”.  

Arbetsterapeuten poängterar vikten av att hjälpmedlen inte blir ett substitut till den mänskliga 

faktorn, så man drar in på kontakterna. Det är viktigt att det är ett komplement för klienten och ett 

redskap för boendestödjaren 

Samtliga boendestödjare anser att behovet av tillgång till arbetsterapeut är stort. De tycker att 

arbetsterapeuten är otroligt engagerad och duktig, men att hennes arbetsbelastning är för stor.  

Boendestödjare 1 tycker att alla brukare borde få träffa en arbetsterapeut. Han säger; ”Jag efterlyser 

ett närmare samarbete med arbetsterapeuter, det vore skit bra. Den som finns är jättebra men hon 

finns på Ytterö. Alla borde ha en arbetsterapeut, det borde finnas en på varje enhet, som träffar 

klienterna och kan se deras behov, det vore drömmen”.  

Arbetsterapeuten säger att hon skulle vilja ha en kollega att diskutera och samarbeta med. Det 

borde finnas arbetsterapeuter inom både kommun och landstingspsykiatri som delar upp arbetet. 

Kommunen skulle kunna introducera och handleda, göra hembesök och hålla hela flytet igång. 

Psykiatrin gör själva bedömningen, som psykiatrin ska göra, både när det gäller hjälpmedel men även 

andra funktioner. 

Distriktsarbetsterapeuternas chefer har enligt, arbetsterapeuten, kontaktat henne eftersom de har 

svårt att avgöra vilka kognitiva hjälpmedel den här målgruppen behöver och de har insett att något 

måste göras. Arbetsterapeuten säger att hon haft ett fungerade samarbete med distriktsterapeuterna, där 

hon visat hur man kan använda aktuella hjälpmedel. Problemet är att distriktsarbetsterapeuter inte är 

vana vid den här målgruppen och har inte samma kunskap kring bemötande och förhållningssätt.  

 

5.4.3 Hinder och möjligheter ur ett brukarperspektiv 

Båda brukarna säger sig använda hjälpmedlet dagligen och är nöjda med det. Brukare 1 säger att han 

skulle vilja kunna ställa in längre tid. Han tror att det gått bra med hjälpmedlet på grund av honom 

själv och människorna som hjälper honom. 

 

5.4.4 Sammanfattning 

Boendestödjarna anser inte att hjälpmedlen påverkat deras arbete i så stor utsträckning, men menar att 

brukarna har nytta av hjälpmedlen i egna syften. Vidare anser boendestödjarna att hjälpmedlet har en 

betydelse i och med att det har öppnat upp till en diskussion kring problemet och att det nu är lättare 

att planera med klienten, vilket även framkommer i intervjuerna med brukarna som uttrycker vilka 

problem som underlättas av hjälpmedlen.  
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I fråga om hinder nämner en av boendestödjarna bostadsanpassning vilket denne anser kunna främja 

användandet av hjälpmedel. Om bostaden är anpassad för handikappet så är det lättare att utveckla 

arbetet och även implementera hjälpmedel. Boendestödjarna nämner även att ekonomi och brukarnas 

egen vilja och motivation kan utgöra hinder i arbetet kring hjälpmedel. 

Arbetsterapeuten belyser att det är viktigt att hjälpmedlen inte blir ett substitut till den mänskliga 

faktorn, vilket skulle kunna resultera i att man drar ner på kontakterna. Hon fastställer att hjälpmedel 

är ett komplement för klienten och ett redskap för boendestödjaren. 

Slutligen anser samtliga boendestödjare att det finns ett stort behov av arbetsterapeuter och de 

känner att de haft stor nytta av samarbetet med arbetsterapeuten under projektets gång. De anser även 

att alla brukare någon gång borde få träffa en arbetsterapeut och att det borde finnas en på varje enhet. 

Även arbetsterapeuten själv belyser detta problem då hon efterfrågar en samarbetspartner och berättar 

att det borde finnas arbetsterapeuter inom både landstingspsykiatri och kommun. Hon anser att detta 

borde arrangeras genom att kommunen skulle kunna introducera och handleda, göra hembesök och 

hålla hela flytet igång medan psykiatrin skulle göra själva bedömningen, både när det gäller 

hjälpmedel men även andra funktioner. 
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6. ANALYS 

Upplägget av analysen är följande: "det otydliga projektet", rättsäkerhet, hjälpmedlens betydelse och 

kunskap. Jag vill erinra läsaren om att min egen förförståelse för området, se kap 3.2, kan ha påverkat 

analysen även om jag försökt att undvika den sortens påverkan. 

 
6.1 "det otydliga projektet" 

Vid en jämförelse mellan uppbyggnaden av detta ”potentiella projekt” med de särdrag som Gudrun 

Elvhage (2006) beskrivit, så kan man konstatera att det gjorts en ansats till att uppfylla det första 

särdraget, i och med att det finns ett tydligt syfte. Det syfte som formulerats i ett av protokollen, ”att 

brukarna ska få tillgång till kognitiva hjälpmedel vilket de enligt lag har rätt till och även att sprida 

kunskapen om hjälpmedel”, är möjligt att kontrollera.  

Det andra särdraget, att syftet bör vara uppnått inom en angiven tidsram går ej att uppfylla, då inga 

tidsramar har angetts. Det tredje särdraget förutsätter att det finns resurser såsom människor och team 

kopplade till projektet och detta har uppnåtts trots att det inte funnits några ekonomiska resurser 

kopplade till projektet. Det sista särdraget, transformation, kräver att det finns ett före och efter 

tillstånd. Märta Reichard säger att det inte funnits något före tillstånd men talar ändå om den 

förändring hon önskar se efter projektet, nämligen att brukarna får en större tillgång till hjälpmedel 

och att kunskapen inom detta område spridits inom förvaltningen. Denna orsak och verkan som hon 

talar om tyder på att även detta särdrag har uppnåtts.  

Elvhage (2006) anser att det bakom de officiella skälen till att bedriva projekt ofta finns dolda 

projektplaner och då kan en utvärdering användas för att rättfärdiga investeringar. Detta såkallade 

projekt kan antas ha sådana dolda planer då ett underliggande delmål är att upplysa om hjälpmedlens 

förträfflighet. 

Då Märta Reichard beskriver vilka som varit delaktiga i eller ingått i planerna för projektet 

omnämns aldrig anhöriga. Detta går i linje med Brun & Hansons (2005) resonemang om hur sällan de 

anhöriga inkluderas i behandlingen trots att forskningen tyder på att detta skulle minska deras börda 

och underlätta relationen till den sjuke.  

 

6.2 Rättsäkerhet 

Det framgår tydligt i intervjun med Märta Reichard, att projektet initierats för att påpeka behovet av 

hjälpmedel till gruppen psykiskt funktionshindrade, detta trots att gruppen psykiskt funktionshindrade 

redan har rätt till hjälpmedel enligt HSL- lagen. Detta sätt att använda projekt behandlar Sahlin (1996) 

då han diskuterar att när krav på besparingar och större effektivitet ställs, så fungerar utvärderingar 

som kontrollinstrument eller används för att rättfärdiga investeringar eller nedskärningar. Märta 

Reichard belyser behovet av arbetsterapeuter, vilket är en förutsättning för att få hjälpmedel utskrivna, 

och även den ekonomiska aspekten som orsak till avsaknaden dessa. 
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I delar av litteraturen har det gått att utläsa att boendestödjare har en osäker arbetsbeskrivning, men 

detta till trots ger de för studien berörda boendestödjarna, en tydlig bild av sina arbetsuppgifter 

nämligen att arbeta med; motivation, hjälp att ta sig till sociala aktiviteter och praktiskt stöd i hemmet, 

vilket stämmer väl överens med 4 kapitlet 1§ SoL beskrivning av förväntningarna på boendestöd; 

”social och praktisk stödinsats, för att stärka den enskildes identitet och praktiska förmåga att hantera 

vardagen, såväl inom som utanför bostaden. Såsom stödinsats ska boendestöd ges i form av 

individuellt behovsprövat bistånd”. Boendestödjarna framhäver att de inte skall agera psykologer, 

vilket pekar på att de är helt säkra i sin yrkesroll, då rehabilitering snarare än omhändertagande och 

psykologiserande är att fördra, enligt bland annat Mezzina mfl (2006), Ingemarson (2006) och 

hjälpmedelsinstitutet. Detta överensstämmer även med teorierna kring KBT i vilka pekar på att man 

ska arbeta med att förändra beteenden snarare än att psykologisera (Payne, 2002) .   

Grönberg Eskel (2002) diskuterar hur de handikappspolitiska målen ibland har svårt att inkludera 

psykiskt funktionshindrade, då deras handikapp ofta finns dolt. Det faktum att psykiskt 

funktionshindrade ofta saknar engagemang (Elvhage, 2002, Molin, 2004, Mezzina, 2006) kan ge 

intryck av att de inte förstår nyttan med hjälpmedlet. Detta kräver likt i intervjun med brukare 1, att 

man i ett samtal ställer följdfrågor, som t.ex. hur använder du hjälpmedlet och inte bara godtar ett 

likgiltigt svar i stil med: Nej jag har ingen nytta av hjälpmedlet, för att ta reda på om intrapersonell 

delaktighet råder. Detta är av högsta vikt ur ett rättsäkerhetsperspektiv eftersom besparingar annars 

skulle kunna motiveras genom att hävda att hjälpmedlet ändå inte fyller någon funktion för brukaren. 

Arbetsterapeuten, som deltagit i studien, refererar till RSMH i sitt resonemang kring att 

rättsäkerheten äventyras på grund av att föreskrivningsprocessen ser olika ut i olika delar av Sverige.  

Detta resonemang får stöd av Barse- Persson & Olssons slutrapport i vilken man fastställer att 

”möjligheten att erhålla ett visst hjälpmedel kan därmed variera beroende på var i landet man bor och 

vilka funktionshinder man har” (Barse- Persson & Olsson, 2005, s. 6).  

Ingemarson (2006) beskriver att om hjälpmedel finns på den öppna marknaden, så måste brukaren 

själv stå för kostnaden, ett faktum som ofta leder till att brukaren måste avstå från hjälpmedlet på 

grund av bristande ekonomi. Avslutningsvis lyfter arbetsterapeuten, i den berörda studien, fram 

engagerad och drivande personal som en avgörande faktor för huruvida psykiskt funktionshindrade har 

tillgång till hjälpmedel.  

 

6.3 Hjälpmedlens betydelse 

En av fördelarna med att arbeta kognitivt är enligt Payne (2002) att man har den uttalade strukturerade 

vägledningen för praktiska tillvägagångssätt och av intervjuerna framgår tydligt att brukarna känner att 

de fått en tydligare struktur i sin vardag tack vare hjälpmedlen. 

Enligt Brukare 2 har de tider som behöver passas kring hjälpmedlet fått honom att känna det som 

ett arbete, ett faktum som kan förklaras av Mezzinas mfl. (2006) forskning. Mezzina mfl. (2006) delar 

upp tillfrisknandet i olika delar. I den personliga sfären är den viktigaste faktorn för tillfrisknande 
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förmågan att utveckla en känsla av självkontroll, genom att skapa nya vanor, värderingar och rutiner 

som bringar personen närmare ett normalt liv. Den psykiskt sjuke lär sig att ta kontroll över olika delar 

av sitt liv vilket, enligt författarna, inte enbart påverkar patientens möjlighet att ta del av olika 

möjligheter, utan ger även patienten en nydefinierad känsla för jaget, som hjälper patienten att minska 

sin identifikation med sjukdomsbilden. Brukare 2 har troligen fått nydefinierad känsla för jaget då han 

upplever det som om han har ett arbete. 

Boendestödjarna anser inte att hjälpmedlen påverkat deras arbete i så stor utsträckning, men menar 

att brukarna har nytta av hjälpmedlen i egna syften. Vidare anser boendestödjarna att hjälpmedlet har 

en betydelse i och med att det har öppnat upp till en diskussion kring problemet och att det nu är 

lättare att planera med klienten, vilket även framkommer i intervjuerna med brukarna som uttrycker 

vilka problem som underlättas av hjälpmedlen. En annan positiv effekt som boendestödjarna 

framhäver är strukturen som hjälpmedlen skapar, vilken frigör tid till andra aktiviteter än det praktiska 

i hemmet, såsom att bygga upp det sociala nätverket kring brukaren. 

Då brukare 1 får frågan om huruvida hjälpmedlet varit till någon hjälp, så visar han att han förstår 

hjälpmedlets betydelse genom att berätta på vilket sätt det varit till nytta i vardagen och tillägger att 

han gärna skulle vilja få en fläkt för att reducera ångorna vid duschningen. Detta tyder på att 

hjälpmedlet frammanat ett tankemönster hos klienten, som säger att det går att lösa problem, vilket 

visar att hjälpmedlet främjat den intrapersonella delaktigheten, som Molin (2004) behandlar, eftersom 

brukaren vill göra ett självständigt val. Även den interpersonella delaktigheten, Molin (2004), som 

kräver ett socialt samspel främjas då brukaren hävdar att timstocken hjälpt honom att planera sin tid 

och att frigöra tid för att kunna utföra sociala aktiviteter. I detta fall går det fastställa att både de, av 

Molin (2004) avhandlade, interna och externa förutsättningarna för delaktighet konstituerats för 

brukaren under projektet. 

 

6.4 Kunskap som inhämtats under projektet 

Ur ett sociologiskt perspektiv är det viktigt att se tillfrisknandeprocessen som en grupprocess kring 

brukaren (Lilja, 2007). Cullberg (2003) och Mezzina mfl. (2006) diskuterar vikten av nätverk, både att 

bibehålla de ursprungliga nätverken såsom familj vänner och att skapa nya genom t.ex. träfflokaler 

och arbetsträning, för att undvika stigmatisering.  

Det framgår tydligt i brukarnas intervjuer, vilken vikt de lägger vid boendestödet som en social 

faktor i sig och som en hjälp ut i det yttre sociala rummet. Enligt undersökningar som Cullberg (2003) 

refererar till och de undersökningar som Mezzina mfl. (2006) har genomfört, består de psyksikt 

funktionshindrades nätverk mest av personer som har kopplingar till de psykiatriska verksamheterna, i 

form av brukare eller personal. Cullberg (2003) och Mezzina mfl. (2006) uppmanar vårdinstanserna 

till att hjälpa de psykiskt sjuka att hantera sin vardag, t.ex. genom att tillhandahålla hjälpmedel, och 

genom att inkludera familj och vänner eftersom detta kan underlätta för dem så att de orkar finnas kvar 
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i nätverket. I det berörda projektet har det inte framkommit något som tyder på att brukarnas familjer 

eller tidigare nätverk varit inblandade i processen kring hjälpmedel. 

Något som framkommer tydligt ur intervjuerna är att både brukare och arbetsterapeut har upplevt 

att samarbetet med boendestödet varit viktigt och givande. Det faktum att hjälpmedlen utprovats 

genom en dialog mellan brukare, boendestödjare och arbetsterapeut kan antas ha verkat främjande för 

brukarens engagemang och motivation till att använda hjälpmedlet. 

 

6.4.1 Introduktion/ Utbildning 

Då det gäller utbildning framgår det att arbetsterapeuten känner att hon får/ har fått tillräckligt med 

utbildning, men boendestödet efterlyser mer utbildning och önskar att diskussionen kring hjälpmedel 

kunde vara mer levande. Att personalen bör få mer tid till att ta reda på vilka hjälpmedel som finns, tid 

till att lära sig tekniken och tid till att motivera brukaren är något som även Ingemarson (2006) belyser 

i sin utvärdering.  

Även arbetsterapeuten efterfrågar en fortgående diskussion kring hjälpmedel på de olika 

enheterna. Boendestödjarna och brukarna känner sig dock nöjda med den introduktion kring 

hjälpmedel som de fått genom arbetsterapeuten. 

Enligt boendestöd och arbetsterapeut så har hjälpmedlen valts ut tillsammans med brukaren, en 

bild som verkar stämma överens med brukarnas svar. Brukarnas svar är inte så tydliga men de 

uttrycker att de fått hjälpmedel som är anpassade till det som de upplever som ett problem. Maria 

Ingemarson (2006) framhäver vikten av att introduktionen måste anpassas till brukarens nivå och 

brukaren ska själv känna sig delaktig i framtagandet av hjälpmedel. 

Enligt arbetsterapeuten kan det vara givande för boendestödjaren och brukaren att tillsammans lära 

sig att hantera hjälpmedlet eftersom detta kräver samarbete. Detta tydliggörs i både boendestödets och 

brukarnas svar, då man nämner att arbetet kring en bruksanvisning resulterat i att brukaren lärt sig 

hantera hjälpmedlet. Här framgår tydligt att brukaren genomgått en progression. 

Boendestödjare 2 sa vid intervjun att hon måste påminna brukaren om hjälpmedlet, men brukaren 

nämner detta till trots i sin intervju att han upplever att tvånget minskat i och med hjälpmedlet. 

Det framkommer tydligt i intervjuerna med boendestödjarna, att de är medvetna om de av Molin, 

2004, avhandlade interna och externa förutsättningarna, eftersom de arbetar med brukarnas 

engagemang genom motivation och tillgänglighet genom att följa med som stöd.  

 

6.4.2 Hinder och möjligheter 

De inblandade i hjälpmedelsprojektet nämner ekonomiska resurser som ett hinder ifråga om att göra 

brukarna delaktiga i samhället och detta är något som även Mezzina mfl (2006) uppger som en faktor 

som påverkar möjligheterna att hjälpa patienten, i sin internationella studie.  

En av boendestödjarna nämner vikten av bostadsanpassning vilket denne anser kunna främja 

användandet av hjälpmedel. Om bostaden är anpassad för handikappet så är det lättare att utveckla 
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arbetet och även att implementera hjälpmedel, ett resonemang som stöds utav Mezzinas (2006, s. 70) 

forskning. Boendestödjarna nämner även att ekonomi och brukarnas egen vilja och motivation kan 

utgöra hinder i arbetet kring hjälpmedel. 

I linje med Liljas (2007) psykologiska perspektivet, som framhäver vikten av individuellt såväl 

som socialt engagemang, belyser arbetsterapeuten att det är viktigt att hjälpmedlen inte blir ett 

substitut till den mänskliga faktorn, vilket skulle kunna resultera i att man drar ner på kontakterna. 

Hon fastställer att hjälpmedel är ett komplement för klienten och ett redskap för boendestödjaren. 

Denna relation mellan den sociala faktorn och hjälpmedlet, är något som belysts i intervjuerna till 

denna studie och i Ingemarsons (2006) utvärdering, då det framkommer att brukarna fått en mer 

självständig relation till boendestödet samtidigt som boendestöd och brukare fått det lättare att tala om 

vad som är problematiskt. 

Slutligen anser samtliga boendestödjare att det finns ett stort behov av arbetsterapeuter och de 

känner att de haft stor nytta av samarbetet med arbetsterapeuten under projektets gång. De anser även 

att alla brukare någon gång borde få träffa en arbetsterapeut och att det borde finnas en på varje enhet. 

Även arbetsterapeuten själv belyser detta problem då hon efterfrågar en samarbetspartner och berättar 

att det borde finnas arbetsterapeuter inom både landstingspsykiatri och kommun. Hon anser att detta 

borde arrangeras genom att kommunen skulle kunna introducera och handleda, göra hembesök och 

hålla hela flytet igång, medan psykiatrin skulle göra själva bedömningen, både när det gäller 

hjälpmedel men även andra funktioner. Detta problem uppmärksammas även i Ingemarsons (2006) 

utvärdering, då hon diskuterar att det i dag inte är helt okomplicerat att få tillgång till rätt hjälpmedel, 

att handläggningstiden bör kortas och att det råder brist på arbetsterapeuter och då speciellt 

arbetsterapeuter med kunskap om psykiska funktionshinder och hjälpmedel i synnerhet. 
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7. Diskussion 

Här diskuterar jag hur syftet för undersökningen uppfyllts och om svaren på frågeställningarna kunnat 

besvaras. 

Syftet med uppsatsen var att göra en studie av hjälpmedelsprojektet i Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning, genom att beskriva hjälpmedelsgruppens arbete och att undersöka vilken 

betydelse arbetet med hjälpmedlen har haft. 

Hjälpmedelsgruppen har förberett sig inför projektet genom att anordna en utbildningsdag där de 

fått information om hjälpmedel, samt genom att hålla möten där man diskuterat och planerat inför 

projektet. Under dessa möten, med arbetsterapeut och boendestöd, har urvalet av brukare gjorts och i 

detta projekt gjordes urvalet av brukare utifrån vem som hade störst behov av hjälpmedel. Resultatet 

av studien visar att det hade varit lättare att tillgodogöra sig resultatet om man valt att arbeta med en 

mindre svår målgrupp.  

Delaktighet har varit en ledstjärna genom projektet och så även initialt, vid utprovningen av 

hjälpmedel. Brukarna var med och diskuterade fram vilket hjälpmedel som lämpade sig bäst utifrån 

deras behov. Även vid introduktionen av hjälpmedlet gjordes brukaren, på arbetsterapeutens initiativ, 

delaktig genom att brukare och boendestöd tillsammans satte sig in i hur hjälpmedlet fungerade. 

Denna delaktighet i den initiala fasen har enligt studien gett goda resultat, eftersom brukarna sina 

svårigheter att uttrycka sig till trots, lyckats förmedla att de känt sig delaktiga i projektet. De har fått 

möjlighet att träna sin förmåga att träffa självständiga val, autonomi, och möjlighet att förverkliga 

dessa i sociala relationer, makt.  

Ett av de områden som undersökts i studien är boendestödjarnas syn på hur deras möjligheter att 

stödja brukarna i deras rehabilitering och vardagssituation förändrats genom projektet. 

Boendestödjarna beskriver att deras möjligeter att hjälpa brukarna förändrats, då hjälpmedlen frigjort 

tid, som nu börjat användas till sociala aktiviteter och rehabilitering, istället för till rent praktisk hjälp i 

hemmet. 

De resultat som framkommit angående vilken betydelse hjälpmedel har för brukarna i vardagen 

visar, att brukarnas känsla av självständighet och delaktighet ökar efter att de tilldelats hjälpmedel. I 

överensstämmelse med de kognitiva teorierna, upplever brukarna att vardagslivet får en tydligare 

struktur med hjälpmedel. Boendestödjarna belyser hur hjälpmedlen öppnar upp för en diskussion kring 

brukarens problem, en diskussion som brukare vanligtvis försöker undvika, men då diskussionen 

kretsar kring hjälpmedlet blir lättare att hantera. 

Redan då arbetet med denna studie startade stod det klart att projektet inte uppfyllde alla kriterier 

som krävs för att kallas ett projekt. Detta grundar sig naturligtvis i att det initierats av eldsjälar utan 

några egentliga medel eller för ändamålet avsatt tid. Med dessa knappa medel är det förvånansvärt att 

man lyckats skapa en hjälpmedelsgrupp och att projektet uppfyller tre av de fyra särdragen som 

Gudrun Elvhage (2006) formulerat för projektform, tidsramar är undantaget.  
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Det faktum att projektet startats underifrån kan ses både som en styrka och ett hinder, eftersom 

hjälpmedelsgruppen har möjlighet att ta ut svängarna och experimentera i utprovningen av hjälpmedel, 

då det inte finns några direkta direktiv att förhålla sig till. Det finns inga beslutsvägar som bromsar 

processerna.  

Denna studie belyser vikten av att ge psykiskt funktionshindrade tillgång till hjälpmedel, vilket de 

enligt lag redan har rätt till. Om denna reglerade rättighet skall kunna erbjudas krävs arbetsterapeuter 

som har föreskrivningsrätt, varför det är viktigt att fortsätta detta projekt i en mer ordnad form, för att 

kunna motivera beslutsfattarna till att anställa fler arbetsterapeuter. Det faktum att denna grupp, de 

psykiskt funktionshindrade, utgör en av de grupper i samhället som har det svårast att göra sin röst 

hörd, understryker ytterligare vikten av denna typ av projekt, då det finns möjlighet att synliggöra 

fördelen med hjälpmedel. Ur ett nationellt perspektiv anser jag att rättssäkerheten kring 

föreskrivningen av hjälpmedel bör stärkas, då tillgången till hjälpmedel för psykiskt funktionshindrade 

är olika beroende på var i landet man bor. 

Ett av de områden som enligt studien kan utvecklas, är stödet till anhöriga och arbetet kring att 

involvera dem i behandlingen med hjälpmedel. Här finns mycket att vinna, då detta arbete ofta 

resulterar i att familjen orkar ta mer ansvar och det ursprungliga nätverket kring den psykiskt 

funktionshindrade kan bibehållas i större utsträckning. 

Projektet har enligt studien haft positiva effekter på de deltagande brukarnas liv och även på 

boendestödets arbetssituation. Diskussionen kring hjälpmedel har inletts, men boendestödet anser ändå 

att den borde bli ännu mer levande i stadsdelsförvaltningens olika enheter. Förhoppningsvis leder detta 

projekt till en fortsättning, i vilken kommun och landsting kan samarbeta och stödja utvecklingen av 

hjälpmedel till gruppen psykiskt funktionshindrade. 
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Checklista vid intervju            Bilaga 1 

 

• Presentation av mig 

• Forskningsetiska krav: 

 

Informationskrav: informera om uppsatsen och dess syfte, karaktär och användningsområde (”... Syftet 

med denna uppsats är att utvärdera hjälpmedelsprojektet i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, genom att 

beskriva hjälpmedelsgruppens arbete och att utvärdera hur försökspersonerna och deras 

kontaktpersoner upplevde resultatet..”) samt att jag avser att göra egna tolkningar utifrån 

intervjumaterialet. 

o Samtycke: informerat och ”genuint” 

o Konfidentialitet/anonymitet (personen kan vara anonym i uppsatsen) 

o Nyttjande: informera om hur intervjumaterialet avses användas (enbart i denna 

uppsats, band och anteckningar förstörs då uppsatsarbetet är avslutat). 

 

• Gå igenom intervjuns teman och berätta att intervjun är tänkt att ha formen av samtal snarare 

än en lång rad kortare frågor. Be personen att gärna ta upp konkreta exempel! 

• Nämn hur lång tid intervjun beräknas ta (kolla av) 

• Kolla av att det är okej att använda bandspelare – testa bandspelaren! 

 

 

Efter intervjun… 
 

• Har intervjupersonen något att tillägga eller fråga om? 

• Kolla av om det är okej att jag eventuellt hör av mig för kompletteringar eller förtydliganden 

• Kolla av om personen vill ha en kopia av materialet när det är sammanställt 

• Tack… 
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Intervjuguide: Boendestödjare            Bilaga 2 
Namn: 

Yrkestitel: 

Bakgrund: 

Antal år i yrket: 

 

• Tema 1.  Urval  

• Tema 2. Utbildning/ Introduktion 

• Tema 3. Hjälpmedlens betydelse/ Aktuella Hjälpmedel 

 

 

Urval 

 

1. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter, beskriv hur du jobbar. 
2. Vilka behov har klienterna? 
3. Vilka behov kan inte tillgodoses? 
4. Hur kommer det sig att just din klient valdes ut att få prova hjälpmedel? 
5. Vilka kriterier styrde urvalet av hjälpmedel till din klient? 

 

Utbildning/ Introduktion 

 

1. Vilken utbildning eller handledning fick du kring berörda hjälpmedel vid projektets start? Kan 

du beskriva den? Var den tillräcklig? 

2. Hur har du introducerat hjälpmedlen för klienten? Hur gick det, hinder mojligheter vid 

introduktionen?  

 

Hjälpmedlens betydelse/ Aktuella Hjälpmedel 

 

1. Vilken betydelse har hjälpmedlet haft för dig i din arbetssituation med klienten? 

2. Vilken betydelse upplever du att hjälpmedlet haft för klientens livssituation? Har du någon 

aning om i vilken utsträckning klienten använder sitt hjälpmedel i vardagen? 

3. Hinder och möjligheter? 

4. Framöver; vad kan vara bra att tänka på om ni fortsatt ska arbete m hjälpmedel? Tror 

du att många klienter kan vara hjälpas av hjälpmedel? 
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Intervjuguide: Brukare             Bilaga 3 
Namn: 

Bakgrund: 

 

• Tema 1.  Urval  

• Tema 2. Utbildning/ Introduktion 

• Tema 3. Hjälpmedlens betydelse/ Aktuella Hjälpmedel  

 

 

Bakgrund/urval 

    

1. Kan du berätta något om din bakgrund; tex problem i vardagen, hur länge har du har 
erhållit boendestöd? Vad tycker du om boendestödet?  
 
2. Hur kom det sig att just du blev utvald att få prova hjälpmedel tror du? 
 
3. Vilken typ av hjälp får du från boendestödet? 
 
4. Finns det något mer som du skulle vilja ha hjälp med? 
 
5. Vilka hjälpmedel har du blivit tilldelad under projektet? Berätta om dem?  
 
6. Har hjälpmedlet varit till någon hjälp tycker du? Om ja, på vilket sätt? 
 

 

Utbildning/ Introduktion 

 

1. Kan du beskriva hur du använder ditt hjälpmedel? 

2. Hur lärde du dig att använda hjälpmedlet? 

3. Upplever du att du fick tillräcklig information om hjälpmedlet för att kunna använda det på 

bästa sätt och känna dig bekväm med det? 

4. Hade du något motstånd till att använda hjälpmedel? 

5. Finns det något som du tycker skulle ändras med hjälpmedlet? 

 

 

Hjälpmedlens betydelse/ Aktuella Hjälpmedel 

 

1. Hur länge har du haft ditt hjälpmedel 

2. När använder du ditt hjälpmedel, i vilka situationer? 

3. Hur ofta använder du ditt hjälpmedel? 

4. Hur har det gått? Vad tror du att det var som bidrog till att det gick bra eller dåligt? 
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