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FORSKARGRUPPEN
Forskarna som har genomfört utvärderingen är
samtliga verksamma vid Nationella institutet för
forskning om äldre och åldrande (NISAL) vid
Linköpings universitet.
Annika Taghizadeh Larsson är fil.dr. i det
tvärvetenskapliga ämnet äldre och åldrande.
Hennes forskningsintresse rör frågor i gränslandet
mellan samhällsvetenskaplig handikapp- och
äldre/åldrandeforskning, inklusive skillnader
mellan handikapp- och äldrepolitik. I januari
2009 disputerade hon på en avhandling som
handlar om vad det kan innebära att åldras och bli
ålderspensionär för människor som levt med fysiska
funktionsnedsättningar under en stor del av livet.
Eva Jeppsson Grassman är professor i äldre
och åldrande. I början på 1990-talet var hon var
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med och startade den första forskningsgrupp som
studerade frivilligsektorns roll ur välfärdsperspektiv.
Därefter har hon genomfört ett antal studier
där olika frågeställningar med anknytning till
civilsamhället utforskats. Hennes arbete omfattar
såväl kvalitativa som kvantitativa ansatser. Inom
funktionshinderområdet har hon publicerat åtskilliga
såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga skrifter, i
första hand baserade på resultat från kvalitativa studier
vilka spänner över en period om 25 år.
Anna Whitaker är docent i socialt arbete. Hennes forskningsintresse rör bland annat äldrevård, äldres institutionella boende samt frågor kring anhörigskap och anhörigomsorg. Ett näraliggande intresse handlar om Svenska
kyrkans roll i relation till frågor om livets slutskede och
sorg. En annan forskningsinriktning behandlar frågor
om funktionshinder, anhörigskap och åldrande.
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SAMMANFATTNING
Den här rapporten redovisar en utvärdering av 32
projekt som under åren 1996–2008 beviljats medel
från Arvsfonden. Gemensamt för projekten är att
de rör äldre. Äldre är inte någon av Arvsfondens
specificerade målgrupper, som är barn, ungdomar och
personer med funktionsnedsättning, men äldre kan
ändå inta en central roll i Arvsfondens projekt. Äldre
personer med en viss typ av funktionsnedsättning
kan vara projektets specifika målgrupp, projektet kan
ha som ambition att bidra till möten mellan barn och
äldre eller vara inriktat på människor som fått en
diagnos som är vanligast i hög ålder. Det är på sådana
och andra sätt som de aktuella projekten rör äldre.
Uppdraget har inneburit att belysa de här övergripande
frågeställningarna:
•• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och
under vilka betingelser lämnar de spår?
•• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka
hinder stöter de på?
•• Hur upplever målgruppen insatserna?
•• Hur många har deltagit i verksamheten?
Utvärderingen påbörjades den 1 mars 2009. Vid
den tidpunkten var 25 av projekten avslutade och
sju pågick. Samtliga projekt har studerats med
hjälp av arkivmaterial och 29 med intervjuer med
projektansvariga. Därutöver har vi studerat fyra av de
pågående verksamheterna mer ingående genom att
intervjua deltagare ur projektets målgrupp, personer
som varit involverade i projektet och samarbetspartner,
samt genom observationer av verksamheten.
Vår analys visar att de 32 projekten representerar en
rad olika typer av verksamheter: forskningsinriktade,
politiskt inriktade, metod- eller hjälpmedelsutvecklande,
kontakt- och aktivitetsinriktade, utbildningsinriktade
och organisationsutvecklande. Deltagarna i de
projekt som har äldre personer med någon typ av
funktionsnedsättning som målgrupp är alltifrån 20
år och uppåt. Det belyser att äldre är ett mångtydigt
och relativt begrepp, liksom att personer som lever
med funktionsnedsättning kan uppfattas som äldre
tidigare än andra. Utvärderingen visar också att
verksamheterna på många olika sätt varit, och är,
betydelsefulla för dess målgrupper. De har bland annat
medverkat till nittioåringars personliga utveckling,
gett personer med en demensdiagnos en chans att få
”känna sig som vem som helst” samt bidragit till att i
olika sammanhang och på olika sätt uppmärksamma
handikapporganisationers äldre medlemmar.
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Rapporten visar även hur demenssjuka och mycket
gamla människors kompetens kan tas till vara
på sätt och i sammanhang som få nog tänker sig.
Uppskattningsvis har över 17 000 personer varit
engagerade i arbetet med eller deltagit i de 32
projektverksamheterna. Av de avslutade projekten
har 19 lämnat tydliga avtryck. Fyra verksamheter
som sjösattes under projekttiden lever fortfarande
vidare i liknande form och tre lever vidare i begränsad
omfattning och i modifierad form. Andra har bidragit
med nya kunskaper, metoder och utbildningsmaterial
som används i olika sammanhang, lett till bestående
förändringar av den egna organisationen samt satt
igång förändringsprocesser i offentliga verksamheter
och medverkat till att politiska beslut fattats eller
föreslås.
Utvärderingen väcker också flera frågor som inte
bara rör Arvsfondens verksamhet utan är av en mer
generell karaktär. Till dessa hör om det kan finnas
anledning att se över och komplettera de sociala
aktiviteter som brukar erbjudas inom den svenska
äldreomsorgen med mer jagstärkande verksamheter.
Och är projekt och verksamheter där individer med
funktionsnedsättning intar en framträdande roll
alltid att föredra framför sådana som genomförs av
företrädare utan funktionsnedsättning?
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INLEDNING
I den här rapporten redovisas en utvärdering av 32
projekt som under åren 1996–2008 fick ekonomiskt
stöd från Arvsfonden. Gemensamt för projekten är
att de rör äldre. Äldre är inte någon av Arvsfondens
specificerade målgrupper, som är barn, ungdomar
och personer med funktionsnedsättning. Men äldre
personer kan ändå inta en central roll i Arvsfondens
projekt. Äldre med en viss typ funktionsnedsättning
kan vara projektets specifika målgrupp, projektet
kan ha som ambition att bidra till möten mellan barn
och äldre eller vara inriktat på människor som fått
en diagnos som är vanligast i hög ålder. Det är på
sådana och andra sätt som de aktuella projekten rör
äldre. Syftet med utvärderingen har varit att ta tillvara
de kunskaper och erfarenheter som organisationerna
och föreningarna gjort under projektets gång. När
utvärderingen påbörjades 1 mars 2009 pågick sju av
de 32 projekten och fick då medel från Arvsfonden.
Övriga var avslutade, ett projekt hade avslutats redan
1996 och fyra 1998. Storleken på anslagen för de
enskilda avslutade projekten ligger mellan 38 000 och
6 850 000 kronor och projekten har pågått mellan ett
och fyra år. Utvärderingen har i huvudsak genomförts
genom intervjuer med projektföreträdare och studier
av arkivmaterial. Därutöver har vi studerat fyra av de
pågående verksamheterna mer ingående genom att
intervjua deltagare ur projektets målgrupp, personer
som varit involverade i projektet och samarbetspartner,
samt genom observationer av verksamheten.
De 32 projekten har genomförts under både lika
och olikartade villkor och de har lämnat olika typer av
mer eller mindre konkreta avtryck efter sig. Rapporten
visar också hur man i flera av projekten mer eller mindre framgångsrikt arbetat med att involvera – i några
fall med att mobilisera – individer med demenssjukdomar, mycket gamla människor med olika typer av
funktionsnedsättningar och brukarorganisationer. Men
utvärderingen ger inte bara svar, den väcker också frågor. Förhoppningsvis kan den på det sättet stimulera till
fruktbara och lärorika diskussioner bland personer involverade i Arvsfondens projektverksamhet och andra
berörda, samt bland dem som är intresserade av ideella
organisationers arbete med äldre och personer med
funktionsnedsättning och av äldreomsorg i allmänhet.

Många sorters projekt och
organisationer

Innan utvärderingens specifika syften och
frågeställningar formulerades försökte vi få en
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

översiktlig bild av de olika projekten och organisa
tionerna. När vi fick en första sammanställning av
projekten kunde vi konstatera att det fanns stora
variationer. Projekten skilde sig åt avseende under
vilken period de bedrivits, hur långa de var och hur
mycket pengar de hade fått. De har också bedrivits av
olika typer av organisationer.

Organisationer med olika förutsättningar
och inriktningar

Bland de sammanlagt 26 organisationer som fått bidrag
återfinns en rad handikapp- eller brukarorganisationer,
en pensionärsorganisation, en stadsdelsförvaltning,
skolor, två landstingsdrivna sjukhus, Hjälpmedels
institutet (HI) samt andra organisationer som
Ersta diakoni, Hälsans natur, Eksjö animation och
Föreningen Klassmorfar. Hjälpmedelsinstitutet, som har
fått mest pengar, är en ideell förening som har staten
och Sveriges Kommuner och Landsting som huvudmän
(Hjälpmedelsinstitutet, 2008). Men de allra flesta av de
organisationer som fått bidrag tillhör frivilligsektorn
eller den ideella sektorn och står fria från det offentliga
och kommersiella intressen (jfr Blennberger, 1993).

Delar av den svenska frivilligsektorn

Sverige har, liksom övriga nordiska länder, en
omfattande frivillig sektor (Jeppsson Grassman,
2005). De nordiska länderna skiljer sig från
exempelvis de centraleuropeiska västländerna
genom att det huvudsakliga ansvaret för att
finansiera, organisera och utföra välfärdstjänster
som hälsovård och social omsorg fortfarande
ligger inom den offentliga sektorn. En stor del
av de socialt inriktade organisationer som finns i
Norden – som handikappföreningar, patientföreningar
och anhörigföreningar – är medlemsbaserade
föreningar som verkar för att stödja medlemmarna
och för att främja deras intressen. Eftersom den
offentliga sektorn har huvudansvaret för att
tillhandahålla professionell vård och omsorg kan
föreningarna fungera som komplement. Flera av
dessa föreningar tillkom under 1960- och 1970-talen,
”välfärdssamhällets guldålder” (Jeppsson Grassman
& Svedberg, 2007). Det här gäller cirka 16 av de 26
organisationer som fått pengar till projekt. Bland
de aktuella organisationerna finns även ett par
pensionärsföreningar, som närmast kan karakteriseras
som folkrörelseinspirerade medlemsförbund
(Jeppsson Grassman, 2005).
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”Jag för dig” och ”vi för oss” verksamheter

Bland de 26 organisationerna återfinns också såväl
”jag för dig” som ”vi för oss” - verksamheter, det
vill säga både föreningar och organisationer för
brukare och föreningar av brukare (Meeuwisse &
Sunesson, 1998). Till den förstnämnda typen räknas
välgörenhetsorganisationer, behandlingsorganisationer
och externa stödrörelser som arbetar med att försöka
lösa andra människors problem och med att starta
och styra ”igångsatt självhjälp”. Det kan röra sig om
alltifrån enkla hjälp- eller välgörenhetsorganisationer
till större differentierade organisationer som utöver
frivilligt aktiva har anställd personal. Vi för oss
- verksamheter å andra sida arbetar för att stödja
personer inom den egna gruppen och för att skydda
gemensamma intressen. Medan en del av dessa i första
hand är inriktade på självhjälpsarbete och gemenskap
kan andra snarast definieras som kamporganisationer
vars mål kan vara att ändra den offentliga bilden
av gruppen, att omdefiniera vad eller vem som är
”problemet” och att kämpa för rätten att själv bestämma
sitt servicebehov (ibid.).
Hjälpmedelsinstitutet och Ersta diakoni är de
organisationer i utvärderingen som framstår som
ganska typiska jag för dig-organisationer, medan
handikapp- eller brukarorganisationerna framstår
som tydliga vi för oss-organisationer. Flera av
organisationerna är svåra att klassificera som
renodlade jag för dig eller vi för oss, utan ter sig
snarare som blandformer. Organisationer kan
dessutom ha olika karaktär på olika nivåer eller
rymma avdelningar av olika karaktär (Jeppsson
Grassman, 2005; Meeuwisse & Sunesson, 1998). Vi
kunde alltså förvänta oss att en fördjupad kunskap
om de olika projekten och organisationerna skulle
förändra och komplicera den bild som framträdde i
början av utvärderingsarbetet.

Avlönat eller ideellt arbete

Vi räknade också med att arbetet inom projekten utförts
under olika ekonomiska förutsättningar, det vill säga
om det var avlönade anställda eller frivilligt aktiva som
oavlönat utfört arbetet. Inom frivilligsektorn utförs
arbete på båda dessa sätt (Jeppsson Grassman, 2005),
både inom jag för dig- och vi för oss-verksamheter
(Meeuwisse & Sunesson, 1998). Jämfört med andra
västländers frivilligsektorer är andelen frivilligt,
oavlönat arbete stort i de nordiska länderna (Jeppsson
Grassman, 2005). Värt att understryka är att när vi i
rapporten använder begreppen frivilligt och ideellt
arbete menar vi ”oavlönat arbete, fritt valt av individen
och utfört inom ramen för organisationer och för
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

människor som man inte har någon given förpliktelse
till” (Jegermalm & Jeppsson Grassman, under
utgivning; Jeppsson Grassman & Svedberg, 2007;
Erlinghagen & Hank, 2006:568).

Målen för Arvsfondens verksamhet

Eftersom den här utvärderingen utförs på Arvsfondens
uppdrag och rör hur projektmedel används beskriver vi
här de överordnade målen för Arvsfondens verksamhet
och de bedömnings- och värdekriterier man använder.
Arvsfondens verksamhet styrs av lagen om
Allmänna arvsfonden (SFS 1994: 242). Den säger
att ”Allmänna arvsfonden har till ändamål att
främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för
barn, ungdomar och personer med funktionshinder”
(5 §) samt att ”Stöd ur fonden skall i första hand
lämnas till verksamhet som är nyskapande och
utvecklande” (6 §). I lagen fastställs också att det är
Arvsfondsdelegationen som beslutar om fördelningen
av stöd ur fonden (8 §).
Under rubriken ”söka stöd” på Arvsfondsdelegationens webbplats (Allmänna arvsfonden 2009, maj) återfinns följande formuleringar:
Vi vill att våra målgrupper ska kunna vara med
och påverka utvecklingen i samhället. Därför
ger vi stöd till projekt som de själva deltar i.
Projekten ska sedan kunna bli inspirerande
förebilder och sprida idéerna över hela landet.
Verksamheten ska vara nyskapande och
utvecklande. Det betyder att projekten ska skilja
sig från den ordinarie verksamheten. Det kan till
exempel vara att pröva en ny metod eller en helt
ny verksamhet eller att vidareutveckla en redan
etablerad verksamhet i en ny riktning. Vi hoppas
också att de nyskapande projekt som startar
med vårt stöd så småningom ska kunna bli en
del av den ordinarie verksamheten.
Vikten av att projekten är nyskapande och att
målgruppen deltar understryks ytterligare under
rubriken ”Krav för att få stöd ur fonden”. Där står
det bland annat att föreningen för att få pengar
ska: ”motivera på vilket sätt projektet är nyskapande
och utvecklande” samt ”ha med minst en av våra
målgrupper i planeringen och utförandet av projektet”
(Allmänna arvsfonden, 2009, november).
Att Arvsfonden uppmuntrar de organisationer
som ansöker om projektmedel att planera och
utforma verksamheterna i samarbete med andra
föreningar, offentlig sektor med flera framgår också på
Arvsfondens webbplats. När det gäller projekt som rör
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personer med funktionsnedsättning formuleras denna
ambition på följande sätt:
Arvsfonden stödjer verksamheter som
undanröjer hinder för att personer med
funktionsnedsättning i alla åldrar ska
kunna delta fullt ut i samhället, och som
bekämpar diskriminering. Barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning ska
ges förutsättningar för självständighet och
självbestämmande. Vi uppmuntrar särskilt
brukarorganisationer, berörda myndigheter
och branschorganisationer att samarbeta
så att insatserna blir mer effektiva. För att
personer med funktionsnedsättning själva
ska få inflytande i detta arbete krävs ett nära
samarbete med handikapporganisationerna.
(Allmänna arvsfonden, 2008b, november)
Man skriver också att: ”Även offentliga huvudmän,
till exempel kommuner, kan få projektstöd, om de
samarbetar nära med en ideell förening i projektet”
(Allmänna arvsfonden, 2009, november; se även SFS
1994:242, 7 §).

Medverkan, inflytande, målgrupp och
brukare – några utgångspunkter

Arvsfonden understryker alltså vikten av att
målgrupperna själva deltar eller finns med i
planeringen och utförandet av projekten. Man
framhåller också att ”för att personer med
funktionsnedsättning själva ska få inflytande /…/ krävs
ett nära samarbete med handikapporganisationerna”.
Men vad innebär då att delta eller finnas med i
projektets planering och utförande? Är det samma
sak som att ha inflytande över det? Och innebär en
handikapporganisations deltagande i ett projekt att
personer med funktionsnedsättning får inflytande?
För att kunna fånga upp samtliga dimensioner av
målgruppsdeltagande som kommer till uttryck på
Arvsfondens webbplats – och även i andra skrivningar
(t.ex. i Arvsfondsdelegationen. Verksamhetsberättelse
för 2007) skiljer vi i den här rapporten mellan om
personer ur målgruppen medverkar och deltar, eller om
de har inflytande (jfr Socialstyrelsen, 2003; Dahlberg
& Vedung, 2001). Med det förstnämnda menar vi helt
enkelt att vara med eller i en verksamhet eller att delta
i vardagsnära frågor som rör verksamhetens aktiviteter.
Med inflytande menar vi möjligheten att påverka
exempelvis utformningen av ett hjälpmedel eller ett
projekts inriktning. Vi har också utgått från att det i
projekt med personer med funktionsnedsättning som
målgrupp är relevant att uppmärksamma målgruppens
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medverkan och inflytande både på individuell och
kollektiv nivå, det vill säga både individers och
brukar- eller handikapporganisationers medverkan
och inflytande (jfr Hultqvist, 2008). Ytterligare ett
förtydligande är på sin plats. När vi i rapporten skriver
om projektverksamhetens målgrupp eller brukare avser
vi om inget annat anges – i linje med Arvsfondens
skrivningar – den specifika grupp barn, ungdomar
eller personer med funktionsnedsättning som projektet
uttryckligen eller underförstått berör. Det rör sig om
exempelvis äldre döva eller elever vid Centralskolan i
Boden. Att andra målgrupper som anhöriga, hemtjänst,
vårdpersonal eller studerande finns angivna i flera av
projektplanerna har vi nästan helt bortsett ifrån.
Vad är då syftet med denna utvärdering – och hur
har uppdraget varit formulerat?

Utvärderingens syfte och
frågeställningar

Det uppdrag vi fick av Arvsfonden bestod i att belysa
följande övergripande frågeställningar:
•• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och
under vilka betingelser lämnar de spår?
•• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka
hinder stöter de på?
•• Hur upplever målgruppen insatserna?
•• Hur många har varit verksamma/deltagit i den aktuella verksamheten?
Det övergripande syftet med utvärderingen skulle
vara att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter
som organisationerna och föreningarna gjort under
projektets gång. Utifrån det syftet, de övergripande
frågor vi fått i uppdrag att belysa samt de övergripande
målen för Arvsfondens verksamhet formulerades
utvärderingsfrågorna:
•• Vad är det för typer av verksamheter som beviljats
medel inom ramen för de 32 projekten?
•• På vilka sätt rör projekten äldre?
•• Vilka är det som har medverkat i projektverksamheterna? Hur många har deltagit? Har individer
i projektens målgrupper medverkat? Vilka organisationer har medverkat i de olika projekten?
•• Under vilka ekonomiska villkor har projekten
genomförts: Har de som arbetet med projektet
varit avlönade anställda eller har de arbetat ideellt?
Vilken betydelse har det ekonomiska stödet från
Arvsfonden haft? Har andra finansiärer skjutit till
medel?
•• Vad har underlättat genomförandet av projektet?
Vilka problem har man stött på under projekttiden?
•• Vad har verksamheterna betytt för målgrupperna?
(enligt dem som har varit involverade i projektet,
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inklusive personer ur målgruppen).
•• Vad finns kvar av verksamheterna i dag?

Utvärderingens metod och material

Vår utvärdering kan beskrivas en blandning mellan en
processutvärdering och aktörsfokuserad utvärdering
(Sandberg & Faugert, 2007). Utmärkande för en
processutvärdering är att den syftar till att belysa
hur den studerade verksamheten uppnått målet.
Tyngdpunkten ligger snarare på vägen fram till
ett visst resultat, än på resultatet som sådant. Vår
beskrivning av denna process och av vad som finns
kvar av verksamheterna i dag baseras huvudsakligen
på intervjuer med projektföreträdare. Vi har också
låtit olika parter som varit involverade i fyra av de
pågående verksamheterna komma till tals. Därigenom
har vi velat tillföra flera perspektiv på verksamheterna
samt – i enlighet med uppdraget – utforska hur
de upplevs av personer i målgruppen. Dessa fyra
verksamheter – Aktivering och sysselsättning av tidigt
ny diagnostiserade demenssjuka, Alzheimer café,
Hunden i vården – ny metod inom vård och omsorg
och Animera – göra levande – har även varit föremål
för platsbesök. Att inkludera målgruppens perspektiv
såg vi för övrigt även som angeläget mot bakgrund
av att brukarperspektivet ofta lyst med sin frånvaro
inom frivilligforskningen (Jeppsson Grassman &
Svedberg, 2007; exempel på studier av den svenska
frivilligsektorn ur ett brukarperspektiv är Olby, 2001
och Jess, 1998; 2001).
Det datainsamlingsmetoder vi använt oss av
är dokumentstudier, intervjuer och deltagande
observationer. Vi har med andra ord tagit fram material
som lämpar sig väl för att förstå och beskriva processer
samt att fånga upp idéer och lärdomar (Sandberg &
Faugert, 2007). Datainsamlingsmetoderna ifråga
karakteriseras ofta som kvalitativa, men intervjuerna
och dokumentstudierna har också använts för att
besvara frågor om ”hur många”. Bortsett från de
kvantitativa uppgifter som tagits fram, baseras
presentationen i rapporten sammanfattningsvis på
kvalitativ innehållsanalys av detta:
•• Diarieförda handlingar i projektens akter; det analyserade arkivmaterialet utgörs huvudsakligen av
ansökningshandlingar, årsredovisningar och slutredovisningar.
•• Inspelade, antecknade och delvis transkriberade intervjuer (telefon- eller vanliga) med företrädare för
24 projekt. Företrädare för ytterligare fem projekt
har besvarat intervjufrågor skriftligt.
•• Inspelade, antecknade och delvis transkriberade
intervjuer (telefon- eller vanliga; grupp- eller individuella) med personer i målgruppen (16 personer),
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samarbetspartner (4 personer) och utförare (2 personer). Samtliga intervjuer av detta slag har rört något
eller några av de fyra projekt som varit föremål
för mer omfattande studier: Aktivering och sysselsättning av tidigt ny diagnostiserade demenssjuka,
Alzheimer café, Hunden i vården – ny metod inom
vård och omsorg och Animera – göra levande.
•• Fältanteckningar från observationer av pågående
verksamheter och samtal med deltagare (uppskattningsvis ett 40-tal personer). Gäller de ovan angivna fyra projekten.
•• Olika typer av skriftligt material som funnits tillgängligt via Internet.
Datainsamlingen har genomförts av Annika
Taghizadeh Larsson (ATL), som också är den som
avses med ”jag” i de avsnitt nedan där datainsamlingen
beskrivs mer ingående, liksom i vissa av rapportens
kommande avsnitt.

Tillvägagångssätt

Samtliga projekt har studerats med hjälp av arkivmaterial. De diarieförda handlingarna i projektens akter
omfattar i varierande omfattning sådant som ansökningshandlingar, årsredovisningar, slutredovisningar,
korrespondens mellan Arvsfondens handläggare och
projektansvariga, broschyrer, rapporter och andra texter
som producerats inom ramen för projekten och kopior
av tidningsartiklar där verksamheten uppmärksammats.
Förutom att ansökningshandlingar, årsredovisningar
och slutredovisningar utgör en del av grunden för den
analys som presenteras i rapporten har de även gett en
första översiktlig bild av projekten som underlag för
intervjuerna med projektföreträdare (se nedan samt
bilaga 1) samt namn på personer lämpliga att kontakta
för en intervju. Dokumenten har dessutom återkommande använts i uppdateringssyfte inför intervjuer och
besök i verksamheter. Arkivmaterialet låg även till
grund för urvalet av de fyra projekt som varit föremål
för mer omfattande studier ur olika parters perspektiv
och i form av platsbesök. Eftersom 25 av projekten var
avslutade fanns det bara sju kvar att besöka. Då ett viktigt syfte med dessa mer omfattande studier var att få
ett målgruppsperspektiv valde vi de fyra som bedrevs
som konkreta, samlade verksamheter med individer ur
målgruppen på plats.
Tjugosju företrädare för 29 projekt har intervjuats.
21 av dessa har medverkat i projekten som
projektledare; övriga har intagit en annan framträdande
roll eller är personer i huvudmannaorganisationen
som är väl insatta i projektet. Två personer har varit
projektledare för två projekt. 17 av de 29 intervjuerna
har genomförts per telefon och sju ansikte mot
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ansikte. Två av intervjuerna med företrädare för
projekten Aktivering och sysselsättning av tidigt ny
diagnostiserade demenssjuka och Alzheimer café samt
ett platsbesök vid en av verksamheterna genomfördes
innan intervjuunderlaget togs fram.
Intervjuerna gick därefter till så att efter att
kontakt etablerats och projektföreträdaren ifråga
informerats om utvärderingen och dess syfte skickades
ett skriftligt intervjuunderlag (bilaga 1) till henne
eller honom per post eller e-post. På så sätt har
personen ifråga haft möjlighet att förbereda sig inför
intervjun. För att undvika att hon/han ska behöva
lägga ner tid i onödan på att inhämta uppgifter, samt
för att kunna använda intervjutiden på ett effektivt
sätt, har vissa uppgifter som funnits tillgängliga i
projektdokumentationen skrivits in i intervjuunderlaget
innan det skickats ut. Då det är stora skillnader mellan
de olika projekten när det gäller hur omfattande
projektdokumentationen är, har detta skett i varierande
utsträckning. Men i de flesta fall har vi kunnat fylla
i uppgifter om projektets syfte, bakgrund, målgrupp,
samarbetspartner och eventuella finansiärer utöver
Arvsfonden. Under intervjun har projektföreträdaren
ifråga haft möjlighet att kommentera dessa uppgifter.
Under intervjuerna har även frågor ställts som inte finns
med i intervjuguiden. Att så skulle ske fick personerna
information om i förväg. Dessa frågor – som vi bedömt
inte kräver några förberedelser från intervjupersonens
sida – har rört projektets utveckling, lärdomar som
arbetet med projektet gett och verksamhetens värde.
Vi ställde också frågan ”Vilka är era erfarenheter från
projektet när det gäller brukardelaktighet, fungerade
det som ni hade tänkt er eller hoppats på?”1 Den frågan
formulerades mot bakgrund av vad som kommit fram
under en av pilotintervjuerna.
De flesta av intervjuerna varade cirka en timme.
De intervjuades svar har antecknats under intervjun
som också spelats in med de intervjuades medgivande.
Från början var inspelningarna bara tänkta att fungera
som ett stöd till anteckningarna. Men för att få en
tillräckligt tillförlitlig grund för analysen visade det sig
vara nödvändigt att lyssna igenom samtliga band och
transkribera stora delar av intervjuerna. Fem intervjuer
har genomförts skriftligt. Två projektföreträdare har
fyllt i intervjuunderlaget i sin helhet skriftligt medan
mindre omfattande intervjuer via e-post genomförts
med de övriga tre. För tre av projekten (Afasiförbundet
i framtiden, Ung anhörig till demenssjuka och Vågar
vi?) har jag haft upprepade kontakter med personer
1

Under intervjuerna användes begreppet brukardelaktighet i linje med
hur Arvsfondens verksamhetsmål i en del texter formuleras (se t.ex.
Arvsfondsdelegationen. Verksamhetsberättelse för 2007). I rapporten
har vi för tydlighetens skull valt att bryta ner begreppet delaktighet i å
ena sidan deltagande och medverkan och å andra sidan inflytande.
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i huvudmannaorganisationen och den eller de
projektföreträdare som var aktuella för en intervju. Men
på grund av sjukskrivningar och annat gick det inte
att få till stånd någon intervju utan att alltför mycket
fördröja arbetet med utvärderingen.
Under platsbesöken på fyra av de pågående
verksamheterna har jag observerat och samtalat
med deltagare och med dem som hållit i aktiviteten.
Uppskattningsvis har jag vid dessa tillfällen totalt
samtalat med ett 40-tal personer. Utöver det har
mer regelrätta intervjuer med individer och grupper
genomförts som, med personernas medgivande, spelats
in: en gruppintervju med elva deltagare i Animera –
göra levande, en individuell intervju med en deltagare
i Hund i vården… och en gruppintervju med två
personer som arbetar som vårdhundsförare. Vid
besöket på Alzheimer café presenterades utvärderingen
för samtliga besökarna. Även skriftlig information
lämnades ut och deltagare uppmanades att kontakta mig
via telefon eller e-post om de var intresserade av att vid
ett senare tillfälle ställa upp i en telefonintervju. Fyra
telefonintervjuer med cafédeltagare har genomförts.
Därtill har telefonintervjuer genomförts med
•• en kurator vid en landstingsdriven minnesmottagning som gett sitt perspektiv på de två projekten
med personer med nydiagnostiserad demenssjukdom som målgrupp
•• en anställd vid en kommunalt driven verksamhet med
ungefär samma målgrupp och inom samma upptagningsområde som Aktivering och sysselsättning…
•• två brukarorganisationsrepresentanter som varit med
i styrgruppen för ett av de fyra projekten
•• en kommunalt anställd fritidssamordnare vid ett
kommunalt äldreboende där ett av de fyra projekten
bedrevs.
I varierande utsträckning har vi även använt material
på organisationernas webbplatser och information om
projekten på Arvsfondens webbplats för att komplettera
bilden av projekten inför intervjuer och besök samt
för att följa de pågående verksamheternas utveckling.
Sökningar på Internet har i en del fall genomförts
efter intervjuerna med projektföreträdare för att
komplettera bilden av vad som finns som finns kvar av
verksamheterna i dag.
Centrala delar i ansökningshandlingar,
årsredovisningar och slutredovisningar (företrädesvis
målbeskrivningar samt beskrivningar av målgruppen i
projektplanen), intervjuanteckningar och transkriberade
delar av intervjuer samt fältanteckningar har lästs,
kodats och sorterats för att på ett överskådligt sätt
kunna belysa utvärderingens frågeställningar. Vi har
under analysarbetet riktat särskild uppmärksamhet
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åt eventuella mönster i det empiriska materialet
som framstått som intressanta i förhållande till de
överordnade målen för Arvsfondens verksamhet och
de bedömnings- och värdekriterier som dessa omfattar.
Viktigt att framhålla är att de kategoriseringar som
presenteras av exempelvis projektens inriktningar å
ena sidan har fördelen att ge en överskådlig bild av
projekten och likheter och skillnader som de uppvisar.
Å andra sidan döljer de att de enskilda projekten
bedömts passa in mer eller mindre väl i viss kategori
och i vissa fall snarast framstått som gränsfall mellan
två kategorier.

Etiska överväganden

Ur forskningsetisk synvinkel skiljer sig ett
utvärderingsuppdrag som detta från mycket annan
forskning genom att projektens huvudmän haft
en skyldighet att lämna ut information om hur
bidragen har använts. När det gäller personer som
medverkar i utvärderingen i andra roller än som
projektföreträdare har vi emellertid sett det som
relevant att beakta samtliga fyra forskningsetiska
principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I praktiken
har det inneburit att vi i samband med platsbesök
och intervjuer informerat om utvärderingen och dess
syfte, om att det är frivilligt att delta som exempelvis
intervjuperson och om att den information vi samlar in
kommer att ligga till grund för en rapport.
I rapporten har vi utelämnat personuppgifter och
använt fingerade namn. När det rört sig om uppgifter
som bedömts som särskilt känsliga har vi i vissa fall
kamouflerat eller ändrat på omständigheter som inte
ansetts vara viktiga för förståelsen av fenomenet
ifråga. Vi har också vägt nyttan av att överhuvudtaget
ge en inblick i de verksamheter som varit föremål för
observationer mot det eventuella obehag som detta
skulle kunna föra med sig för de personer som vi
därmed också skildrar och låter komma till tals. Detta
gäller särskilt de som lever med en demenssjukdom.
Här har vi dock, i linje med andra forskare (Hellström,
Nolan, Nordenfeldt och Lundh, 2007; Wilkinson, 2002
med flera) bedömt det som att det skulle vara minst
lika etiskt problematiskt att, som varit vanligt inom
demensforskningen, uteslutande låta andra tala för
dessa deltagare. Även när det gäller de intervjuade
projektföreträdarna har vi för övrigt tagit etiska hänsyn,
bland annat genom att inte återge vilket projekt det
rör sig om i sammanhang där vi ansett att det inte haft
någon betydelse.
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PROJEKTEN OCH DERAS
INRIKTNINGAR
Vad är det då för typer av verksamheter som beviljats
bidrag? Denna fråga kommer i det följande att belysas
genom en kategorisering av de 32 projekten som ger en
bild av deras inriktningar. Kategoriseringen är baserad
på de syften, mål och planer för verksamheterna som
återfinns i de handlingar som organisationen skickat in
till Arvsfonden när de ansökt om pengar.
Vi beskriver till att börja med de olika inriktningarna samt hur många projekt det finns för varje inriktning. Därefter beskriver vi vilka projekt det är som
har en viss inriktning eller vissa inriktningar. Flera
projekt har nämligen bedömts ha mer än en inriktning.
De 32 projekten har följande sex inriktningar:

1. Forskningsinriktade verksamheter. Projektet
har som syfte att genomföra en forskningskonferens eller kartlägga eller undersöka en
viss grupps situation, historia, rättigheter eller
önskemål om hjälp och stöd eller beskriver en
sådan kartläggning eller undersökning som en
del av projektet (10 projekt).
2. Politiskt inriktade verksamheter. Projektet ska
förbättra de samhälleliga förutsättningarna för
en viss grupp eller i ett eller flera avseenden
stärka gruppens ställning (9 projekt).2
3. Metod- eller hjälpmedelsutvecklande verksamheter. Projektet syftar till att prova, utveckla,
utvärdera, öka eller initiera användandet av
någon form av hjälpmedel, metod, arbetssätt
eller undervisningsmaterial (9 projekt).
4. Kontakt- och aktivitetsinriktade verksamheter.
Projektet är inriktat på att bryta en viss grupps
sociala isolering genom att aktivera personerna
och föra samman dem (t.ex. i en självhjälps- eller samtalsgrupp), eller genom möten mellan
grupper av människor (t.ex. mellan unga och
gamla) (8 projekt).
5. Utbildningsinriktade verksamheter. Projektet
har som syfte att utbilda en grupp människor
inom ett visst område eller innehåller en sådan
utbildningsinsats (2 projekt).
6. Organisationsutvecklande verksamheter. Projektet ska utveckla den egna organisationen (2
projekt).
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Politik: verksamhet som syftar till att, på grundval av ngn
helhetssyn eller ideologi, styra eller påverka utvecklingen i
ett samhälle eller internationellt och antingen balansera olika
gruppintressen mot varandra el. direkt främja ngt enskilt gruppintresse
(Nationalencyklopedin).
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Åtta av projekten har mer än en inriktning och de kombinationer av inriktningar som förekommer är: politiskt
och forskningsinriktade projekt (4 projekt), politiskt
och kontakt- och aktivitetsinriktade projekt (ett projekt),
forskningsinriktade och kontakt- och aktivitetsinriktade
projekt (ett projekt) samt metod- eller hjälpmedelsutvecklande och kontakt- och aktivitetsinriktade projekt
(ett projekt).

Forskningsinriktade projekt

Av de tio projekt vi bedömer som forskningsinriktade
har fyra kategoriserats som huvudsakligen
forskningsinriktade:
•• Studie av situationen för äldre med neuropsykiatriska funktionsstörningar – ur ett psykologiskt
perspektiv (ettårigt projekt, beslut om tilldelning av
medel 2001, Föreningen Attention, Kalmar).
•• Studie kring äldre personer som på grund av åldersrelaterade orsaker har en allvarlig kombination av
syn- och hörselnedsättningar (treårigt projekt, beslut
om tilldelning av medel 2004, Universitetssjukhuset, Linköping).
•• Malmö dövas historia på teckenspråk (treårigt pågående projekt, beslut om tilldelning av medel 2008,
Dövas förening i Malmö).
•• Genomförande av kongressen Hearing on Elderly
(ettårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2003, Svenska audiologiska sällskapet).

Politiskt inriktade projekt

Tre projekt har kategoriserats som huvudsakligen
politiskt inriktade. Det vill säga, som främst inriktade
mot att förbättra de samhälleliga förutsättningarna för
en viss grupp eller mot att i ett eller flera avseenden
stärka gruppens ställning:
•• Utveckling av teckenspråkigt social service- och
äldreomsorgscenter för döva (fyraårigt projekt, beslut om tilldelning av medel 1996, Sveriges dövas
riksförbund, Leksand).
•• Förbättra livskvaliteten för äldre blödarsjuka och
deras anhöriga (tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av medel 2004, Förbundet Blödarsjuka i
Sverige, Sundbyberg).
•• Personlig service – för att förnya DHR och utveckla
den traditionella hemtjänsten mot en mer brukarstyrd verksamhet (treårigt projekt, beslut om tilldelning av medel 2000, DHR, Stockholm).3
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DHR: De handikappades riksförbund.
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Det sistnämnda projektet har också en metodutvecklande inriktning, men då tyngdpunkten i projektets syfte
ligger på att öka hemtjänstbrukarnas inflytande över sin
situation snarare än på det arbetssätt man vill införa,
har vi valt att kategorisera det som huvudsakligen politiskt inriktat.

handdator (tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av
medel 2006).
•• Vardags-AKK i vården – kommunicera bättre med
vuxna personer med demens, förvärvad hjärnskada
eller utvecklingsstörning (ettårigt projekt, beslut om
tilldelning av medel 2007).

Politiska och forskningsinriktade projekt

Det fjärde projektet, Rehabilitering av äldre
personer med synnedsättning och utveckling av
syncentralernas specialistkompetens (treårigt projekt,
beslut om tilldelning av medel 2003) hade syftet
att ”i en försöksverksamhet prova och utveckla
metoder och arbetssätt för att främst äldre personer
med synnedsättning ska erhålla sin rehabilitering
i den egna närmiljön”. Projektet syftade också
till ”att stödja utvecklingen av syncentralernas
specialistkompetens”. Liksom i projektet Teknik
och demens – försöksverksamhet, metodutveckling
och kompetensutveckling, avsåg HI att i sin tur
förmedla en del av projektpengarna till ett antal
delprojekt. I ytterligare att av de åtta projekten
var HI involverade, men projektet har Stockholms
kommun, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
som huvudman: Utveckling och utvärdering av en
Bortanyckel, ett hjälpmedel för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar (ettårigt projekt, beslut om
tilldelning av medel 2005).
Ytterligare tre projekt kategoriserades som
huvudsakligen metod- eller hjälpmedelsutvecklande:
•• Utveckla studiematerial om maculadegeneration
(ettårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
1999, Synskadades riksförbund, Enskede).5
•• Utveckling av aktivitetsprogram (treårigt projekt,
beslut om tilldelning av medel 2001, Föreningen
Klassmorfar, Stockholm).
•• Hund i vården – ny metod inom vård och omsorg
(treårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2008).

Fem projekt har kategoriserats som politiskt- och
forskningsinriktade:
•• Äldre döva i samhället (treårigt projekt, beslut om
tilldelning av medel 2007, Sveriges dövas pensionärsförbund i Hässelby).
•• Information om FN:s stadgar (ettårigt projekt,
beslut om tilldelning av medel 1998, Riksförbundet
för dementas rättigheter, Stockholm).4
•• Nätverksbygge för anhöriga till dementa personer
(tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
1997, Demensföreningen vid Kungshults sjukhem,
Helsingborg).
•• Insatser för äldre synskadade (tvåårigt projekt,
beslut om tilldelning av medel 2001, Synskadades
riksförbund, Enskede).
•• Vågar vi? (ettårigt projekt, beslut om tilldelning av
medel 2008, Vätterbygdens dövas förening, Jönköping).
Avsikten med dessa verksamheter har varit att genom
en kartläggning eller undersökning rikta uppmärksamhet mot den aktuella gruppens rättigheter, situation och behov av stöd. De som ska uppmärksammas
eller medvetandegöras kan antingen vara politiker
och tjänstemän på olika nivåer eller personer som
själva tillhör målgruppen och som med denna medvetenhet som stöd själva kan engagera sig i kampen
för sina rättigheter.

Metod- eller hjälpmedelsutvecklande projekt

Sammanlagt åtta projekt har klassificerats som
huvudsakligen metod- eller hjälpmedelsutvecklande.
Hit hör de fyra projekten som har Hjälpmedelsinstitutet
(HI) som huvudman. Tre av dessa är inriktade
på utveckling av hjälpmedel eller metoder som
kan vara ett stöd för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar:
•• Teknik och demens – försöksverksamhet, metodutveckling och kompetensutveckling (treårigt projekt,
beslut om tilldelning av medel 2003).
•• Minnesstöd med fysiskt gränssnitt, almanacka och
4

Riksförbundet för Dementas Rättigheter är kanske mer känt som
”Demensförbundet”. I rapporten används båda dessa namn.
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Huvudman för det sistnämnda projektet är Hälsans
natur; en ideell förening som ”skall främja och
utveckla verksamheter där man använder naturoch djurkontaktens läkande kraft”. Avsikten med
det aktuella projektet, som fortfarande pågick när
utvärderingen genomfördes, är att lägga grunden för
ett professionellt arbete med vårdhund i äldreboenden
för människor med demens och i rehabilitering för
människor som haft stroke eller har andra förvärvade
5

Makuladegeneration, gula fläcken-sjukan, engelska age-related
macular degeneration, AMD, ögonsjukdom med degenerativa
förändringar i näthinnans gula fläck (macula lutea). Den vanligaste
formen uppträder hos äldre, där den är en vanlig anledning till
synnedsättning. Orsaken anses vara åldersförändringar i näthinnans
celler (Nationalencyklopedin).
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hjärnskador.

Projekt inriktade på kontakt och
aktivitet

Fem projekt har kategoriserats som huvudsakligen
inriktade på kontakt och aktivitet. Fyra av dessa
har syftat till att skapa mötesplatser och arrangera
aktiviteter för människor som befinner sig i samma
situation:
•• Social rehabilitering av vuxendöva i Malmö (ettårigt projektet, beslut om tilldelning av medel 1998,
Hörselskadades förening, Malmö).
•• Aktivering och sysselsättning av tidigt nydiagnostiserade demenssjuka (treårigt projekt, beslut om tilldelning av medel 2006, Riksförbundet för dementas
rättigheter, Stockholm).
•• Aktiv fritid för äldre nyskadade (tvåårigt projekt,
beslut om tilldelning av medel 2006, Västernorrlands handikappidrottsförbund, Härnösand).
•• Alzheimer café (tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av medel 2007, Ersta diakoni, Stockholm).
Det femte projektet, Samverkan om skolan och
omvärlden (tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av
medel 1996, Centralskolan, fritidshemmet, Boden), har
haft som mål ”att få barn och åldringar att närma sig
varandra genom samverkan, skola- skolbarns- äldreomsorg”.

Politiskt och kontakt- och
aktivitetsinriktat projekt

Ett projekt har kategoriserats som politiskt- och
kontakt- och aktivitetsinriktat: Animera – göra
levande (tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av
medel 2008, Eksjö animation, Eksjö). Projektet
skiljer sig från de övriga nio helt eller delvis politiskt
inriktade projekten genom att inte ha en handikapppatient- eller anhörigförening som huvudman, det
vill säga den typ av medlemsbaserad förening som,
allmänt sett, har politisk inriktning genom att verka
för att främja medlemmarnas intressen (Jeppsson
Grassman & Svedberg, 2007). Projektets huvudman,
Eksjö animation, är en ideell förening vars mål
är att undersöka och utveckla animationskonstens
användningsområden och uttryck. Man vill sprida
kunskap om animationskonsten lokalt, nationellt
och internationellt; öka allmänhetens intresse för
animation, särskilt bland barn och unga; samt att bli
ett centrum för svensk animation.6 Så här skriver
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Animation: illusionsskapande framställning av rörliga bilder,
betecknar främst arbete med animerad film, då teckningar eller
objekt (dockor, lerfigurer, utklippta silhuetter m.m.) fotograferas med
enbildstagning för varje rörelsemoment (Nationalencyklopedin).
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man om syftet med projektet: ”Att aktivera de äldre
med funktionshinder genom kreativt arbete, liva
upp deras vardag, ge dem möjligheten och visa olika
sätt att uttrycka sig. Att stärka deras självkänsla och
självbild. Att utveckla och undanröja hinder för deras
delaktighet i kulturlivet. Att bevisa såväl för de äldre
som för omgivningen att äldre är viktiga och trots sin
höga ålder, sjukdom och funktionshinder har mycket
kvar att bidra med. Att öka förståelse för seniorer med
funktionshinder och deras behov. Att uppmärksamma
deras situation och stärka deras ställning i dagens
samhälle. Att bygga broar mellan det gamla och det
nya, det gammaldags och moderna, drömmen och
verkligheten, äldre och unga” (våra kursiveringar).
Särskilt de kursiverade syftena framträder som politiskt
inriktade i den mening begreppet här används, medan
det förstnämnda framstår som tydligt kontakt- och
aktivitetsinriktat.

Forskningsinriktat och kontakt- och
aktivitetsinriktat projekt

Ett projekt har kategoriserats som forsknings- och
kontakt- och aktivitetsinriktat. Det är projektet Ung
anhörig till demenssjuka (treårigt projekt, beslut om
tilldelning av medel 1997, Alzheimerföreningen i
Sverige, Lund). Syftet med detta projekt beskrivs så
här: ”Göra en kartläggning över unga anhöriga till
Alzheimer och andra demenssjuka samt undersöka
deras önskemål om hjälp och stöd. Avsikten med
undersökningen är att kunna starta nätverk för unga
anhöriga över hela landet. Genom nätverket får de
unga stöd av jämnåriga, samt kan samlas till träffar för
att öka sina kunskaper om sjukdomen, bearbeta sina
problem”.

Metod- eller hjälpmedelsutvecklande
och kontakt- och aktivitetsinriktat
projekt

Projektet – Allas barnbarn (treårigt projekt, beslut om
tilldelning av medel 1999, Sveriges pensionärsförbund,
Stockholm) – har kategoriserats som metod- eller
hjälpmedelsutvecklande och kontakt- och aktivitetsinriktat. Projektet syftade både till att skapa en modell för
läsfrämjande generationsmöten där pensionärer läser
och samtalar med barn i förskolan och ”att närma äldre
och yngre generationer till varandra”.

Utbildningsprojekt

Två av projekten har kategoriserats som huvudsakligen
utbildningsinriktade. Båda handlar om utbildning
i datoranvändande. Projekten är Dataskola för
reumatiker (ettårigt projekt, beslut om tilldelning
av medel 2000, Borås lasarett) och IT för döva 55+
14

(tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av medel 2002,
Dövas förening, Stockholm).

Organisationsutvecklande projekt

Bland de två projekt som kategoriserats som
huvudsakligen organisationsutvecklande återfinns
utvärderingens äldsta och tredje äldsta projekt. Det
förstnämnda är Afasiförbundet i framtiden (beslut om
tilldelning av medel 1995, Afasiförbundet i Sverige,
Stockholm). Projektets syfte beskrev man så här: ”Ge
afasiföreningarna i landet möjligheter att förnya sitt
arbetssätt och inspirera till verksamheter som vänder
sig till personer med afasi i olika åldrar”.7 Enligt
ansökningshandlingarna skulle projektet sträcka
sig över tre år, men någon ansökan om medel för
år två och tre gjordes aldrig. Det andra projektet är
Demensförbunden i framtiden (treårigt, beslut om
tilldelning av medel 1996, Riksförbundet för dementas
rättigheter, Stockholm). Projektet hade det här syftet:
”Förstärka kompetensen inom organisationen och
anpassa den efter de krav som ställs. Genom att
utveckla och stärka vår organisation kan vi göra en
bättre insats i vårt samhälle och medverka till att höja
kunskapsnivån om demenssjukdomar, hur de behandlas,
och hur man ska förhålla sig till människor med
demens m.m.”
På vilka sätt rör då projekten äldre? Det är den fråga
som vi belyser i det avsnitt som nu följer.

7

Afasi (grekiska aphasi´a ’mållöshet’, av nekande a och pha´sis ’tal’),
benämning på störningar i hjärnans symbolfunktioner, främst språket.
När störningen är begränsad används termen dysfasi. Talrubbningar
p.g.a. sjukdom eller skada i talorganen (läppar, tunga, svalg) med störd
förmåga till artikulation benämns dysartri. Språkstörning, afasi, och
talstörning, dysartri, har alltså olika bakgrund. Afasi drabbar oftast
äldre människor och beror vanligen på kärlsjukdomar som lett till
blodpropp eller blödning i hjärnan (Nationalencyklopedin).
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PÅ VILKA SÄTT RÖR
PROJEKTEN ÄLDRE?
Arbetet med att välja ut projekt som rör just äldre
har genomförts av en utvärderingsansvarig vid
Arvsfondsdelegationen. Urvalskriteriet har varit att
äldre personer vid ansökan angivits som projektets
målgrupp eller att en angiven målgrupp omfattar äldre
personer.
I det följande presenterar vi en indelning av de 32
projekten som utgår från deras mer specifika koppling
till äldre. Indelningen bygger huvudsakligen på
ansökningshandlingar.

Projektens koppling till äldre

Sexton av projekten rör på ett eller annat sätt
situationen för äldre personer med funktions
nedsättning. I 14 av dessa anges äldre personer med
någon typ av funktionsnedsättning som den grupp, eller
som en av de grupper, som projektet direkt eller
indirekt riktar sig till. Mer specifikt beskrivs dessa
målgrupper som: ”vuxendöva och gravt hörselskadade
äldre personer”, ”äldre teckenspråkiga döva”, ”äldre
reumatiker”, ”äldre synskadade”, ”äldre döva” (3
projekt), ”äldre med neuropsykiatriska
funktionsstörningar”, ”äldre personer med
synnedsättning”, ”äldre personer som på grund av
åldersrelaterade orsaker har en allvarlig kombination av
syn och hörselnedsättningar”, ”äldre blödarsjuka”,
”äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar
(framför allt demens)”, ”’äldre᾿ (citationstecken i
original) personer som drabbats av stroke, trafikolycka
eller andra skador som negativt påverkar deras liv”,
”äldre med diverse funktionshinder”. Projektet Malmö
dövas historia på teckenspråk handlar om att ta tillvara
och göra äldre dövas berättelser tillgängliga för andra
och kongressprojektet Hearing on the Elderly är
inriktat på forskning om äldre hörselskadade eller döva.
Tolv av projekten beskrivs i ansökningshandlingarna
inte som specifikt inriktade till äldre, utan till personer
med en viss typ av funktionsnedsättning eller diagnos
som är vanligast i högre åldrar, företrädelsevis
demens, och till anhöriga till personer med demens.
Målgruppen för dessa projekt formuleras exempelvis
som ”personer med afasi i olika åldrar”, ”Personer med
kognitiva hinder, speciellt förvärvade hjärnskador och
demens”, ”personer med demens, förvärvad hjärnskada,
utvecklingsstörning”, ”Föreningsmedlemmar i hela
landet med åldersförändringen maculadegeneration”,
”Unga anhöriga till personer med Alzheimer och
andra demenssjuka” och ”yngre personer med
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

demenssjukdom och deras anhöriga”.
Ett av projekten är äldrerelaterat genom att det rör
hemtjänsten, det vill säga en verksamhet där de flesta
av brukarna uppnått hög ålder. I projektbeskrivningen
formuleras projektets målgrupp på följande sätt:
”Personer som har hemtjänst/ledsagning enligt
socialtjänstlagen. Projektet har ingen åldersgräns
för deltagande. Projektet vänder sig inte till personer
med demens, personer med utvecklingsstörning eller
personer med psykiatriska svårigheter”.
Tre av projekten har angivit barn eller ungdomar
som målgrupp utifrån Arvsfondens kriterier.
Kopplingen till äldre är i dessa fall att äldre vid
ansökan angivits som en av projektets övriga
målgrupper eller att personer som medverkat i
projektet kan antas ha uppnått en förhållandevis hög
ålder. Ett av projekten har Sveriges pensionärsförbund
som huvudman, ett har drivits av Föreningen
Klassmorfar och i ett var ”boende på servicehuset
Björken i Boden” engagerade.
De 32 projekten rör således äldre på olika
sätt. I nästan häften av projektbeskrivningarna
anger man tydligt äldre med någon typ av
funktionsnedsättning som projektets målgrupp. Enligt
Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2007
är just äldre med funktionsnedsättning en kategori
som blivit allt vanligare i projektansökningarna; en
kategori som ”börjat dyka upp” (s. 29). Hur kan detta
förhållande förstås? Och vad innebär det att vara äldre
med funktionsnedsättning?

Äldre med funktionsnedsättning

Äldre med funktionsnedsättning kan för det första
avse både äldre personer vars funktionsnedsättningar
funnits med sedan länge – exempelvis sedan
födseln, barndomen eller tidig vuxenålder – och
personer som efter fyllda 65 fått exempelvis
en demenssjukdom. För den senare gruppen är
forskningen väl utvecklad, det har genomförts
åtskilliga studier och finns förhållandevis mycket
kunskap, men för den förstnämnda är situationen
en helt annan (se t.ex. Putnam 2007). Allmänt sett
vet vi förhållandevis litet om innebörden av att
leva med funktionsnedsättning under många år, att
åldras och bli gammal (Jeppsson Grassman, 2008a).
Människor med funktionsnedsättningar har ofta
tillskrivits otydliga och motsägelsefulla identiteter,
inte bara beträffande kön utan också beträffande
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ålder och åldrande. Detta kan vara en förklaring
till det bristande intresset för att utveckla forskning
inom detta område. En annan förklaring kan vara
att möjligheten till ett långt liv och att åldras med
funktionsnedsättning är en relativt sentida företeelse.
Det är först under efterkrigstiden som vi börjat få
identifierbara generationer av personer som genomlevt
olika faser av livet med funktionsnedsättningar och
som uppnått hög ålder. Ytterligare ett skäl till bristen
på kunskap inom det här området kan vara synen på
vad funktionsnedsättningar är. Det finns en utbredd
föreställning om att funktionsnedsättningar är statiska,
oföränderliga tillstånd. Man anpassar sig till dem så
gott det går med de medel som står till buds – en gång
för alla. Forskningen har fokuserat på ett kortsiktigt
perspektiv och missat frågor som rör den långa tiden,
ålder och åldrande. Men nu har man i Sverige och
övriga västvärlden börjat efterfråga kunskap om
funktionsnedsättning och åldrande, inte minst för
planering av boende och omsorg. Men den kunskap
som hittills funnits har som regel rört frågor kring
funktionsnedsättningar hos äldre snarare än hur det är
att under många år leva och åldras med en eller flera
funktionsnedsättningar (ibid.).
Värt att notera är att personer med funktions
nedsättning överhuvudtaget inte är någon homogen
grupp. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd
eller förvärvad, tidigt eller senare i vuxenlivet. Den
kan vara orsakad av skada, eller – som mycket
ofta är fallet – en konsekvens av kronisk sjukdom.
Livssituationen varierar för personer med olika typer
av funktionsnedsättningar beträffande problembild,
sjukdomskomplikationer och överlevnadschanser. Icke
desto mindre finns det också en hel del förhållanden
som de delar. Några av de få forskare som studerat
livsvillkor för människor som levt länge med
funktionsnedsättning (Taghizadeh Larsson, 2009;
Holme, 2008; Jeppsson Grassman 1986, 1988, 2001,
2008b; Pentland et al., 2002; Zarb & Oliver, 1993)
konstaterar att även om det finns likheter mellan
dem och andra i samma åldrar, har de också egna
erfarenheter formade av livet med funktionsnedsättning.
Dessa erfarenheter får betydelse för hur till exempel
pensionärstillvaron kommer att gestalta sig. Flera av
projekten i utvärderingen som gäller äldre med någon
typ av funktionsnedsättning – till exempel äldre döva
eller äldre blödarsjuka – är inriktade på forskning om
gruppen äldre vars funktionsnedsättningar uppkommit
före 65 års ålder. Mot bakgrund av kunskapsläget när
det gäller denna grupp framstår inriktningen som både
befogad och nyskapande.
Nedan redogör vi för vilka åldersspann som
begreppet äldre betecknar i projekt som har just
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äldre med någon typ av funktionsnedsättning som
målgrupp. Vi redovisar med andra ord hur gamla
de som betecknats som äldre i praktiken varit. Den
redogörelsen bygger både på arkivmaterial och på de
intervjuer som genomförts med projektföreträdare.
Motivet för presentationen är att vi fick en relativt
disparat bild av vilka åldrar man räknade som
äldre vid granskningen av projektdokumentationen
och i intervjuerna med projektföreträdare. Det är
intressant genom att det visar att äldre är ett begrepp
som kan betyda olika saker i olika sammanhang (se
t.ex. Nilsson, 2008; Neugarten & Hagestad, 1976),
liksom att åldrandet ofta betraktas som liktydigt med
försämrad fysisk och psykisk förmåga (jfr Hockey &
James, 2003) och att människor med vissa diagnoser
eller funktionsnedsättningar därmed kan uppfattas
åldras och bli äldre ”i förtid”.

De äldres ålder

Tabell 1 visar dels hur de olika grupperna äldre med
funktionsnedsättningar specificeras, dels i vilka åldrar
de äldre som deltagit i projektverksamheterna varit. För
att ytterligare visa på den komplexitet som projekten
rymmer, inte bara när det gäller äldre utan när det
gäller ålder överhuvudtaget, har vi i tabellen lagt in
uppgifter om ett projekt som uttryckligen riktat sig till
yngre personer.
Tabell 1
Begrepp i ansökningshandlingarna

Eventuell specificering

Åldersspann i
praktiken

vuxendöva och
gravt hörselskadade
äldre personer

ingen specifik åldersgräns

majoriteten 70+

äldre teckenspråkiga döva

pensionärer (ålders- 60+
och sjuk-)

äldre reumatiker

icke yrkesarbetande 49–85

äldre synskadade

85 år och äldre

85+

äldre döva

55+

55+

äldre döva

pensionärer (ålders- 55+
och sjuk-)

äldre döva

65+

uppgift saknas

äldre med neuropsykiatriska funktionsstörningar

50+

50–91

äldre personer med
synnedsättning

ingen specifik åldersgräns

uppgift saknas

äldre personer som
på grund av åldersrelaterade orsaker
har en allvarlig
kombination av
syn- och hörselnedsättningar

över 65 år

65+

forts. nästa sida
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äldre blödarsjuka

40+

40+

äldre personer
med kognitiva
funktionsnedsättningar (framför allt
demens)

65+

65+

nyskadade

22–60, 61 år

äldre med diverse
funktionshinder

65 år och uppåt

65–97

yngre personer
med demenssjukdom

48–65

ingen kontroll av
personernas åldrar

”äldre” (citationstecken i original)
personer som
drabbats av stroke,
trafikolycka eller
andra skador som
negativt påverkar
deras liv

Som framkommer i tabellen är de äldre i de olika
projekten från 22 år och uppåt. De yngre personerna
med demenssjukdom är dessutom äldre än flera av
dem som beskrivs som just äldre. En vanlig nedre
åldergräns för ålderskategorin äldre är 65, det vill
säga den ålder som fram till ganska nyligen utgjorde
den lagstadgade pensionsåldern. Det är också en
åldergräns som används i flera av projekten. I andra
projektbeskrivningar likställs helt enkelt äldre med
pensionär. Men äldre är, i likhet med yngre, också
ett begrepp som kan användas i relativ mening. Ett
exempel på det är dokumentationen för Afasiförbundet
i framtiden, där man skriver så här om en
”yngrekonferens” man anordnat: ”Vi bestämde därför
att satsa speciellt på åldersgruppen 20–50 (men som
inte uteslöt någon som fyllt 50 och som ville höra till
de yngre).” Företrädaren för projektet med målgruppen
”äldre” (citationstecken i original) personer som
drabbats av stroke, trafikolycka eller andra skador som
negativt påverkar deras liv” menade under intervjun
att samtliga deltagare i projektet – från den yngsta
som var 22 till den äldsta som var i 60–61-årsåldern –
var ”äldre” skadade personer i den bemärkelse man i
organisationen avsett när man sökte om projektmedel.
Deras skador hade med andra ord inte, såsom hans
egen, funnits med sedan födseln, utan hade uppkommit
när personerna var ”äldre”.
Projektledaren för projektet med äldre blödarsjuka
som målgrupp och Förbundet Blödarsjuka som
huvudman berättade att vid den tid då man ansökte om
medel, 2004, hade man i förbundet 40 år som gräns
för när man var att betrakta som äldre blödarsjuk. I
dag kunde det däremot vara relevant med en högre
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

åldersgräns: ”Nu har vi börjat diskutera att höja åldern
lite för man är ju friskare och friskare så nu befinner vi
oss väl nånstans fyrtiofem plus, men då var det fyrtio
plus. Man var för några år sen ganska märkt av sin
sjukdom vid fyrtio plus.” Gränsen för när blödarsjuka
ska betraktas som äldre fastställs med andra ord i
relation till hur länge blödarsjuka, allmänt sett, håller
sig någorlunda friska och omärkta av sin sjukdom,
något som i sin tur förändras i takt med den medicinska
utvecklingen. Att en person med demenssjukdom å
andra sidan kan betraktas som ”yngre” när hon är 64
kan förklaras med att de flesta personer som lever med
en demenssjukdom är betydligt äldre än så, liksom
med att vid man vid 64 år kan ses som yngre genom att
ännu inte ha fyllt 65. Men vid starten av den aktuella
verksamheten, i ansökan beskriven som riktad till
yngre demenssjuka (48–65), lät man även personer
över 65 år delta. ”Man kan inte stå här och säga är du
över 65 då får du gå. Det skulle kännas väldigt oetiskt
att avvisa folk”, som projektföreträdaren uttryckte det
under intervjun. Hon sade också att hon och de andra
som arbetat med projektet överhuvudtaget omvärderat
sitt val att från början rikta in verksamheten på
personer under 65:
Alltså den är en konstgjord gräns 65 år. Vi har
ju lärt oss väldigt mycket under resans gång
och trodde från början att ålder hade en större
betydelse än den faktiskt har. Det handlar
om personligheterna, helt och hållet i princip.
Åtminstone bland vuxna människor.
Efter dessa inledande presentationer av projekten och
deras inriktningar samt av på vilka sätt de rör äldre
beskriver vi i följande avsnitt under vilka betingelser
projekten genomförts.
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UNDER VILKA BETINGELSER
HAR PROJEKTEN
GENOMFÖRTS?
I det här avsnittet beskriver vi vilka personer det är
som medverkat i projekten, vilka organisationer som
deltagit som samarbetspartner, hur många som har
varit verksamma eller deltagit i verksamheterna samt
under vilka övergripande ekonomiska villkor projekten
genomförts. Avsnittet är baserat på arkivmaterial och
intervjuer med projektföreträdare.

Projektarbetare av olika slag

I likhet med vad som är brukligt när det gäller projekt
har den absoluta majoriteten av de 32 verksamheterna
drivits av en individ eller en grupp av individer
som, åtminstone analytiskt, kan avgränsas från
projektets deltagare (jfr Sahlin, 1996a). Vi kommer
hädanefter att referera till dessa som projektarbetare
(se t.ex. Magnusson, 1996, s. 225). I samtliga
projektverksamheter har medlemmar eller anställda
i den organisation som är angiven som projektets
huvudman ingått bland projektarbetarna. I de allra
flesta av projekten har det funnits en, i några fall
ett par, projektledare. Tjugotvå projekt har haft en
projektledare från den egna organisationen. Åtta
projekt har haft en projektledare som anlitats utifrån,
exempelvis en konsult. Detta gäller fem av de sex
projekt som haft föreningar för döva som huvudmän.
Två projekt har inte haft någon projektledare,
men däremot en ledningsgrupp respektive en
organisationskommitté.
För övrigt har projekten organiserat arbetet olika
och därmed varierar också vilka projektarbetare som
deltagit i verksamheterna (se bilaga 2). I ena ändan
av skalan befinner sig ett projekt som i huvudsak
planerades och genomfördes av en enda person,
medlem i den brukarförening som var huvudman
för projektet. Ytterligare personer deltog i begränsad
utsträckning i projektet, som intervjupersoner
respektive genom att bidra med viss praktiskt och
ekonomiskt stöd i samband med produktionen av
den rapport som sammanställdes inom ramen för
projektet. I andra ändan av skalan återfinns några av
de projekt som har Hjälpmedelsinstitutet (HI) som
huvudman. Exempelvis hade ett av dessa projekt en
projektledare anställd vid HI och en medprojektledare
från Synskadades riksförbund som tillsammans
satt i en styrgrupp. Därtill fanns en referensgrupp
med representanter för syncentralerna, Förbundet
Sveriges arbetsterapeuter, läkarkåren, Pensionärernas
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riksorganisation samt Föreningen för synrehabilitering.
Inom ramen för projektet bedrevs försöksverksamhet
vid ett antal primärvårdsenheter i några olika län.
I styrgruppen och referensgruppen ingick även
representanter från dessa verksamheter, som i sin
tur hade egna projektansvariga och projektledare.
Därutöver fördelades en del av stödet från Arvsfonden
till sammanlagt 30 mindre projekt.

Samarbetsprojekt

I de allra flesta av projekten har, liksom i HI-projektet
ovan, flera andra organisationer än den organisation
som står som projektets huvudman på ett eller annat
sätt funnits med i planeringen eller genomförandet
av projektet (se bilaga 3). På det sättet framstår
projekten i stor utsträckning som samarbetsprojekt.
Arvsfondsdelegationen uppmuntrar också de
organisationer som ansöker om projektmedel att
planera och utforma verksamheterna just i samarbete
med andra organisationer. Organisationer som bedriver
projekt som har personer med funktionsnedsättning
som målgrupp uppmanas särskilt att samarbeta med
brukar- och handikapporganisationer för att tillförsäkra
målgruppens inflytande i projektet. Dessutom
uppmuntras brukarorganisationer, berörda myndigheter
och branschorganisationer att samarbeta med varandra
så att insatserna blir mer effektiva (Allmänna
arvsfonden, 2008b, november).
Tjugo av de sammanlagt 29 projekt som har
personer med funktionsnedsättning som målgrupp, eller
som en av sina målgrupper, har en handikapp- eller
brukarförening som huvudman och kan därmed redan
sägas uppfylla uppmaningen om ”nära samarbete med
handikapporganisation” (Allmänna arvsfonden, 2008b,
november).8 För de övriga nio projekten med denna
målgrupp har en eller flera handikapporganisationer
angivits som samarbetspartner. I samtliga projekt med
personer med funktionsnedsättning som målgrupp
har det alltså varit någon form av brukar- eller
målgruppsmedverkan på kollektiv nivå (jfr Hultqvist,
2008). Att denna medverkan i praktiken gestaltat sig på
lite olika sätt ser man i sammanställningen i bilaga 3
och det är ett ämne som vi återkommer till längre fram
i rapporten.
8

Till handikapporganisationer har vi i detta sammanhang även räknat
Svenska audiologiska sällskapet.
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Även organisationer inom offentlig sektor är väl
representerade som samarbetspartner i projekten. Fyra
av de 32 projekten har organisationer inom offentlig
sektor – en kommun eller stadsdelsförvaltning, skola
eller ett sjukhus – som huvudmän. Men organisationer
och verksamheter inom offentlig sektor har även varit
inblandade i 20 av de övriga projekten, exempelvis
genom att ingå i projektets styr- eller referensgrupp.
Åtta av dessa 20 projekt står för ett tätt samarbete
med offentlig sektor genom att helt eller delvis ha
bedrivits inom kommunala eller landstingsdrivna
verksamheter: i förskolan, i grundskolan, i hemtjänsten,
på vårdcentraler, på särskilda boenden, på syncentraler
och på rehabiliteringsenheter.
Under intervjuerna visade det sig att en
projektverksamhet kan ha skäl att välja bort ett
alltför nära samarbete med vissa verksamheter inom
offentlig sektor. Företrädaren för Ersta diakonis projekt
Alzheimer café, en verksamhet där personer med en
demenssjukdom och deras anhöriga deltar tillsammans,
svarade så här på frågan om verksamheten har någon
samverkan med kommunen:
Vi har inte det med kommunen, förutom att de
känner till vad vi gör. Vi använder ju oss av
de resurser som finns om man säger så. Om
någonting dyker upp, som en problematik
som flera pratar om, till exempel det här med
boendeformer och så. Då ber vi dem komma och
berätta om det. Och kanske tar vi det på kaféet
om det är något generellt. Men det kan vara
grannlaga ibland för att, för de sjuka. Det gäller
att ha den här känslan [visar med fingrarna=
fingertoppskänslan]. Men annars så kanske vi
ordnar en eftermiddag för anhöriga.
Du menar så att de [demenssjuka]inte känner att
man ska ordna så att de kommer någonstans?
Nej precis.
Som intervjuutdraget belyser kan det finnas personer
med demenssjukdom som gärna tar emot det stöd som
en ideell verksamhet som Alzheimer café erbjuder,
men som kan vara rädda för att behöva ta emot det
mer omfattande, lagstiftade stöd som kommunen
tillhandahåller genom olika typer av särskilda
boenden. Det ger ett särskilt värde till verksamheter
som inte är en del av offentlig sektor, ett skyddsnät
som individen kan vilja undvika att hamna i. Genom
ett alltför nära samarbete med organisationer inom
offentlig sektor med samma målgrupp som den ideella
organisationen kan det värdet riskera att gå förlorat.
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

Projektföreträdaren betonade dock att man inte avstod
från att svara på kafégästernas eventuella frågor om
hur de skulle göra för att få stöd från kommunen
med exempelvis hemtjänst eller boende. Tvärtom
tillhandahöll man ofta den typen av information.

Deltagande och frånvarande
målgrupper

Förutom att mana till samarbete mellan organisationer
och till brukarmedverkan på kollektiv nivå uppmanar
Arvsfondsdelegationen dem som söker medel
att involvera barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning i projekten. Eller, som det
står skrivet på delegationens webbplats: ”Vi vill att
våra målgrupper ska kunna vara med och påverka
utvecklingen i samhället. Därför ger vi stöd till projekt
som de själva deltar i” (Arvsfonden, 2009, maj).
Har då de berörda barnen, ungdomarna eller
personerna med funktionsnedsättning själva deltagit i
de projekt som ingår i utvärderingen?
I bilaga 4 redovisar vi målgruppens medverkan
på individuell nivå (jfr Hultqvist, 2008) i de 32
projekten, det vill säga huruvida exempelvis ”döva
55+” själva deltagit i verksamheten, i dess planering
och utformning. Sammanställningen visar att i tre av
projekten har ingen individ ur målgruppen deltagit och
att målgruppsdeltagande på kollektiv nivå inte alltid
har inneburit målgruppsdeltagande på individuell
nivå. En handikapp- eller brukarorganisation har varit
huvudman för två av de projekt där inga individer
med den aktuella typen av funktionsnedsättning
medverkat. De projekt som har en handikapp- eller
brukarorganisation som huvudman utmärker sig
överhuvudtaget inte genom större målgruppsdeltagande,
på det sätt som är underförstått i Arvsfondens
målformuleringar (Allmänna arvsfonden,
2008b, november). Bland de projekt som haft en
brukarorganisation som huvudman finns både
projekt där ingen individ ur målgruppen deltagit
och projekt där målgruppen beskrivits ha intagit en
drivande roll samt deltagit i projektets planering och
utformning. Ungefär samma förhållande råder när
det gäller projekt som drivits av organisationer som
snarare framstår som organisationer för brukare,
exempelvis Hjälpmedelsinstitutet, som har staten och
Sveriges kommuner och landsting som huvudmän.
Två av Hjälpmedelsinstitutets projekt hör till de tio
där individer ur målgruppen beskrivits ha deltagit i
samtliga skeden av verksamheten.
Varför har då ingen individ ur målgruppen deltagit
i två av projekten med en brukarorganisation som
huvudman?
Brukarorganisationen ifråga är Riksförbundet
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för dementas rättigheter/Demensförbundet och
målgruppen är med andra ord personer med
demenssjukdom. Detsamma gäller det tredje projekt
som saknar målgruppsdeltagande. Samtliga tre
projekt tillhör dessutom utvärderingens äldsta (beslut
om tilldelning av medel 1996, 1997 och 1998).
Under intervjuerna framgick att värderingar och
förhållningssätt till brukarmedverkan i allmänhet och
till demenssjukdomar och demenssjuka och i synnerhet
förändrats sedan projekten genomfördes och att
medverkan förmodligen skulle vara större i dag.

Tidsandans betydelse

Den person som intervjuades om Demensförbundets
äldsta projekt i utvärderingen, Demensförbunden
i framtiden, hade 1996 fått en ALU-tjänst som
sekreterare vid förbundet, strax innan projektet
påbörjades. Hennes roll i projektet blev att fungera som
projektledare. Så här svarade hon på frågan om några
personer med demenssjukdom var med i projektet:
Nej det var det inte då. I dag har vi ju helt
andra projekt här. I dag är ju de demenssjuka
tydliga. Det var annorlunda då. Min första
demenssjuka person träffade jag nog – ja det var
väl precis i slutskedet av det här [projektet] tror
jag /…/. Och nu har vi ju haft projekt här som
Lundagårdsprojektet. De [demenssjuka] jobbar
på Demensförbundet i dag /…/. Jag har jobbat
13 år nu det har hänt massor under den tiden.

Och så här svarade hon på frågan ”Vad skulle ni göra
annorlunda om ni skulle starta projektet i dag?”:
Dels så skulle jag ju ha med brukarna i det
på ett annat sätt. Och då kan det ju ha hänt
andra saker /…/ X kom ju till Demensförbundet
och var jättearg för hon menade på att: ”Här
skriver ni överallt att det är anhörigas sjukdom.
Men jag då? Vad kallas det? Hur kommer jag
in i det här sammanhanget som verkligen har
sjukdomen? Är det inte min sjukdom också? Och
i allra högsta grad min?” Då började vi tänka
”ja just det, hoppsan” /…/. Så det skulle ju vara
annorlunda i dag, absolut.
Lundagårdsprojektet som nämns i intervjun har
Demensförbundet som huvudman och ingår i
utvärderingen under namnet Aktivering och
sysselsättning av tidigt ny diagnostiserade demenssjuka,
det fick pengar från Arvsfonden 2006. Det tillhör
de projekt där individer ur målgruppen beskrivits
ha deltagit i verksamheten, i dess planering och
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utformning och initierat projektet. Intervjuutdragen
belyser förändringar i inställningen till
demenssjukdomar och demenssjuka som även noterats
i andra sammanhang (Baldwin, 2008; Bartlett &
Connor, 2006) och är viktiga för att förstå varför några
av de gamla projekten saknar målgruppsdeltagande.
Men de lyfter också fram demenssjuka individer
som viktiga aktörer i en förändringsprocess mot
såväl brukarmedverkan som brukarinflytande som
Demensförbundet genomgått under det senaste
decenniet.
Det var inte bara synen på demenssjukdomar – och
demenssjuka – som mot bakgrund av intervjuerna
förefaller att ha gått igenom en förändring under de år
som passerat mellan de äldsta och de yngsta projekten.
Detsamma gäller inställningen till brukardeltagande
när det gäller andra kategorier.
I bilaga 5 framträder projekt drivna av dövas
brukarorganisationer över lag som projekt där
målgruppen i hög omfattning medverkat. Det gäller
såväl gamla som nya projekt. Bakom tabellens
kortfattade ja – och enstaka nej – döljer sig emellertid
intervjusvar som pekar mot att även inställningen
till dövas deltagande förändrats. Ett av de äldsta
och ett av de senaste dövprojekten, båda med döva
pensionärer som målgrupp, har drivits av en och
samma projektledare. Under intervjun beskrev
hon brukardeltagandet i det äldre projektet som
koncentrerat till ledande personer i Sveriges dövas
pensionärsråd, en undergrupp inom Sveriges dövas
riksförbund. Andra individer ur målgruppen hade
endast berörts via informationsmöten. Hon sade att
i dag skulle hon i större utsträckning ha involverat
målgruppen. Men att då var det annorlunda och
projekten inom dövorganisationerna gick i hög grad
ut på att arbeta intressepolitiskt genom att samla fakta
och sprida information.

Hur många har varit verksamma och
hur många har deltagit i projekten?

Frågan om hur många som har varit verksamma
eller deltagit i projektverksamheterna har under
utvärderingsarbetet kommit att framträda som en
av de svåraste att besvara. Uppgifterna saknades i
många fall i projektdokumentationen och flera av
projektföreträdarna var osäkra på hur många som varit
verksamma eller deltagit i projekten eller på vilka de
skulle räkna med, eller både och. Det här är ett vanligt
problem, även om det går att fastställa gränserna för ett
projekt i teorin så är det avsevärt svårare i det konkreta
fallet (Sahlin, 1996).
För de 32 verksamheterna handlar emellertid inte
bara svårigheterna om att exakt fastställa vilka som
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ska räknas som att de har deltagit. I en på många
sätt lättavgränsad projektverksamhet med en ideell
organisation som huvudman – Alzheimer café – har
man inte registrerat dem som besöker verksamheten
för att den ska upplevas som en ”fri” och ”normal”
mötesplats. Och eftersom många av dem som besökt
verksamheten under projekttiden deltagit vid flera
träffar räcker det inte att räkna antalet besökare vid
varje enskild träff för att få fram det sammanlagda
antalet besökare. För att siffrorna ska bli så rättvisande
som möjligt presenterar vi dem i bilaga 2 tillsammans
med kommentarer om vilka som räknats. Personer
som endast tagit del av information om verksamheten,
resultat från en kartläggning eller liknande är inte
medräknade. Det är däremot personer som deltagit som
intervjupersoner i ett forskningsinriktat projekt.
Med de beskrivna svårigheterna beaktade har
uppskattningsvis strax över 17 000 personer varit
verksamma eller deltagit i de 28 projektverksamheter
som vi har kunnat få uppgifter om, vilket i sin
tur innebär ett medeltal på cirka 607 personer.
Spännvidden mellan projekten är stor; från fem
personer till cirka 11 000 personer. Fjorton projekt har
angivits ha 57 eller färre verksamma och deltagare, tre
projekt cirka 1 400 eller fler. Intressant att notera är att
bland huvudmännen till de tre sistnämnda projekten
återfinns helt olika typer av organisationer: ett
pensionärsförbund (SPF), Föreningen Klassmorfar samt
ett sjukhus. Detsamma gäller de 14 mindre projekten.

Verksamheter bedrivna under olika –
och – likartade ekonomiska villkor

I utvärderingen har vi valt att inkludera
några av de ekonomiska omständigheter som
projektverksamheterna har genomförts under. I bilaga 4
finns en tabell som belyser ett antal sådana villkor.
Dessa rör vilken summa pengar projektet beviljats från
Arvsfonden, om arbetet med projektet varit avlönat eller
oavlönat samt om projektet haft andra finansiärer än
Arvsfonden. I tabellen redovisar vi även de intervjuade
projektföreträdarnas svar på frågan: ”Skulle projektet
ha kunnat genomföras utan stödet från Arvsfonden?”
Här kommenterar vi helt kort uppgifterna i tabellen.

Avlönat eller ideellt arbete

När det gäller om arbetet med projektet varit avlönat
eller inte är det vanligaste en kombination av avlönade
anställda och ideellt arbetande projektarbetare. Sjutton
av de 29 verksamheter som vi fått dessa uppgifter
om har uppgetts bedrivas, eller ha bedrivits, på det
sättet. Resterande tolv projekt har genomförts helt och
hållet av avlönade projektarbetare. Hit hör samtliga
sju projekt som har Hjälpmedelsinstitutet eller en
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organisation inom offentlig sektor – en skola, ett
sjukhus eller en stadsdelsförvaltning – som huvudman.
Som avlönade har vi räknat alla som överhuvudtaget
fått lön för sitt arbete i projektet, antingen via
projektmedel eller genom att man medverkat i projektet
inom ramen för sin ordinarie anställning, exempelvis
som chef i hemtjänsten. Och som ideellt arbetande
har vi räknat dem som inte fått någon lön alls för sitt
arbete, utöver vissa ersättningar exempelvis för resor
eller uppehälle. Därmed inte sagt att alla de som har
klassificerats som avlönade har fått lön för varje timme
som de lagt ner på projektet. Tvärtom förefaller det
ha varit vanligt att projektledarna, som överlag varit
avlönade, lagt ner betydligt mer än heltid på projektet.
”Mesta delen av min vakna tid” svarade exempelvis
en av projektledarna när han tillfrågades om hur
omfattande hans arbetsinsats i projektet varit.

”Utan medel från Arvsfonden hade
projektet aldrig kunnat genomföras”

På frågan om projekten skulle ha kunnat genomföras
utan stödet från Arvsfonden, svarade en majoritet
nej. Resterande (5) svarade att det hade varit svårt
eller att det kanske hade kunnat genomföras, men
då i en mindre omfattning. Att företrädare för ett
projekt svarar på detta sätt när en person som arbetar
på uppdrag av projektets anslagsgivare ställer frågan
kan framstå som självklart. Att säga att man kunnat
genomföra verksamheten på samma sätt utan att
få pengar hade ju indirekt inneburit att bidraget
varit onödigt. Mot bakgrund av hur de intervjuade
personerna utvecklade sina svar, och mot bakgrund
av vad som i övrigt framkom under intervjuerna,
förefaller dock svaren kunna tolkas som att de
flesta verksamheterna i praktiken faktiskt varit helt
beroende av det ekonomiska stödet från Arvsfonden.
För det första är det relativt få av projekten (8) som
uppgivit att de fått extern finansiering från någon
annan än Arvsfonden. För det andra tillade flera av
projektföreträdarna i samband med sitt svar att det
inte var möjligt att få stöd för den aktuella typen av
verksamhet från annat håll. Så här sade exempelvis en
av företrädarna för ett av Hjälpmedelsinstitutets metodeller hjälpmedelsutvecklande projekt:
Utan medel från Arvsfonden hade projektet
aldrig kunnat genomföras. Det som är det
unika med Arvsfonden är ju att det inte bara är
forskning. För forskningspengar kan du ju söka
inom det här området, men inte för den kliniska
verksamheten.
För det tredje var det tydligt att flera av de ideella
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organisationerna har en stram budget. För att kunna
åstadkomma något som går utöver organisationens
basverksamhet krävs därför ett tillskott av medel.
Så här svarade till exempel företrädaren för det
projekt som har Förbundet blödarsjuka i Sverige som
huvudman på frågan om projekten skulle ha kunnat
genomföras utan stödet från Arvsfonden:
Ingen chans. Det finns andra grupper också som
skulle behöva samma sak, men det finns inte en
chans för oss att genomföra något sådant här
utan pengar. Överhuvudtaget ger Arvsfonden
möjlighet till fördjupning att jobba vidare med
vissa frågor som man aldrig annars skulle
kunna göra i ett så här litet och inte så rikt
förbund.
Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att få av de 32
projekten hade kunnat genomföras utan Arvsfondens
stöd. Till detta kan läggas att fyra av de fem projekt där
projektföreträdaren inte svarade tydligt nej på frågan
om projektverksamheten hade kunnat genomföras utan
Arvsfondsmedel till viss del – tre till stor del – bedrivits
av oavlönade projektarbetare, medan det fjärde haft
flera andra anslagsgivare än Arvsfonden.
Arvsfondens stöd kan även en innebära höjd status
för projektet, kanske särskilt för en verksamhet som
inte finns i Stockholm eller och dess kranskommuner.
Ett exempel är det projekt som har föreningen Eksjö
animation som huvudman – och som haft flera
anslagsgivare vid sidan om Arvsfonden:
Nej, det säger jag på en gång, det hade
varit omöjligt. De pengar vi fick från andra
finansiärer är ju fantastiskt, men det hade inte
räckt med det. Sen är det inte bara det här att
det är pengar. För mig och för Eksjö betyder
Arvsfondens finansiering också någon slags höjd
status för projektet. Det hamnar på en annan
nivå än om det bara hade varit finansierat med
kommunala medel till exempel. Det blir nästan
på en riksnivå.
Därmed lämnar vi frågan om under vilka villkor
projekten genomförts. Nästa avsnitt rör vilka
framkomliga vägar verksamheterna funnit och vilka
hinder de stött på. I fokus står problem och möjligheter
med brukarmedverkan – både på individuell och på
kollektiv nivå.

Brukarmedverkan – visioner och verkligheter
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VILKA FRAMKOMLIGA
VÄGAR HAR MAN FUNNIT –
OCH VILKA HINDER
HAR MAN STÖTT PÅ?
Vad har då underlättat genomförandet av projekten –
och vilka problem har man stött på under projekttiden?
När det gäller den första frågan har vi funnit några
allmängiltiga framgångsfaktorer att sprida vidare
som inte är vanliga projektledarkunskaper. Med
projektledarkunskaper menar vi att man ser till
att det finns en väl genomtänkt projektbudget, en
tydlig projektplan, god organisation, engagerade och
kunniga projektarbetare samt att projektets ambitioner
är väl förankrade på alla nivåer i den organisation
där projektet ska genomföras. Eller, som en av de
intervjuade projektföreträdarna sade: ”Allt tar sin tid
och man måste ha en struktur på allt i projektet samt
ha en bra arbetsgrupp”. Flera av dessa faktorer är för
övrigt sådana som projektföreträdare gav uttryck för
att de redan från början hade varit mer eller mindre
medvetna om, men ändå misslyckats med. Så här
svarade exempelvis några av dem på frågan om vad de
lärt sig under projekttiden:
Delvis är det ju det här att man alltid missar hur
lång tid allting egentligen tar: från att göra de
här testerna till det kommer fram en produkt. Att
det tar tid och att det är mera kostnadskrävande
också än vad man tror för att få fram något bra.
Och det säger ni trots att ni jobbar för HI som
har en stor erfarenhet?
Ja men ändå är man för optimistisk
Ja förankringen det tycker jag faktiskt att vi
lärde oss – det är ju gammalt i och för sig – att
förankringen på alla nivåer, från baspersonal
till nämndledamöter, det går inte att missa
någon.
Erfarna projektledare gav dessutom uttryck för att
det inte nödvändigtvis hjälpte hur välplanerat och
välorganiserat ett projekt var eftersom man ändå inte
hade möjlighet att planera och kontrollera projektets
omgivning:
Jag tycker att vi var väldigt välformulerade
2003. Vi hade tänkt in oss i en kontext både
bakåt och framåt och åt sidan: Vi såg de tåg
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som gick som vi skulle upp på och vara med
på. /…/ Men ändå så måste jag säga tio år
senare: Ja det var inte lätt det här. Och det har
inte blivit lättare med åren. För det allmänna
politiska läget ser ut som det gör.
Om det nu går skulle man ju vilja försäkra sig
om att det blir en produkt. Man kan ju ha en idé
och sen märker man att det här var ingen god
idé, eller tiden har sprungit förbi så det finns
redan på marknaden. Jag vet inte hur man ska
göra egentligen för att veta att det ska bli en
produkt.
En, kanske mindre självklar, faktor som framstod
som betydelsefull för flera av de projekt som bedrivits
inom kommunala eller landstingsdrivna verksamheter,
liksom för de avtryck som de så småningom kommit
att sätta, var att det funnits en eller flera personer i
denna verksamhet som mer eller mindre förbehållslöst
”nappat på” projektidén och arbetat för att förankra
den på ”sin” enhet eller i ”sin” organisation. Ett
av flera exempel på sådana personer som framträtt
under arbetet med utvärderingen är en enhetschef i ett
hemtjänstområde i Falun.

Brukarmedverkan och
brukarinflytande – möjligheter och
problem

Andra framkomliga vägar – och hinder – som
framkommit under arbetet med utvärderingen
rör brukarmedverkan och brukarinflytande. Då
målgruppens medverkan ingår bland kriterierna
för att beviljas stöd från Arvsfonden (Allmänna
arvsfonden, 2009, november) har vi valt att fokusera
den resterande delen av avsnittet på detta tema. Den
huvudsakliga delen rör brukarmedverkan av enskilda
personer i projektets målgrupp, men inledningsvis
berörs även brukarorganisationernas deltagande och
brukarmedverkan (jfr Hultqvist, 2008).

Brukarorganisationerna medverkade inte
på det sätt man planerat eller hoppats på
I det tidigare avsnittet om under vilka omständigheter
projekten genomförts framkom att brukar- eller
handikapporganisationer på ett eller annat sätt varit
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involverade i samtliga 29 projekt med personer
med funktionsnedsättning som målgrupp. Tjugo
har en handikappförening eller brukarförening
som huvudman. I de övriga nio – som har andra
typer av ideella organisationer eller organisationer
inom offentlig sektor som huvudmän – har en
brukarorganisation deltagit som samarbetspartner. Det
ligger i linje med hur Arvsfonden uppmanar till ett nära
samarbete med handikapporganisationer för projekt
som riktar sig till personer med funktionsnedsättning
– för att tillförsäkra målgruppens inflytande i projektet.
Det ligger dessutom i linje med ett uttryckligt krav
på offentliga huvudmän, till exempel kommuner, att
arbeta nära en ideell organisation för att vara aktuella
för projektstöd. Så här beskrev projektföreträdarna
för fem av dessa nio projekt sina erfarenheter
av brukarmedverkan eller samarbete med andra
organisationer (brukarorganisationernas namn har
ersatts med X i intervjuutdragen):
Jag hade nog hoppats på ännu mer
[engagemang från brukarorganisationernas
ledning]. Jag tror att jag har kanske lite stora
förväntningar. De har ju många hjärtefrågor.
Vad jag förstår så tyckte de [som till skillnad
från den intervjuade projektföreträdaren direkt
arbetade med projektet] att det var lite jobbigt
att X inte var så drivande, man hade velat ha
mera input från X än vad de fick. Det vet jag.
Sen fick de ju input via mejl från mig när vi hade
pratat i styrgruppen; vad de tyckte där från X
som satt med där. Och det är ju inte så lätt alltid
med handikapporganisationerna för de har ju
så mycket annat också. Det där heltäckande.
En tydlig organisation som vi försökte etablera
ett samarbete med var ju X, så att i början av
projektet hade vi diskussioner och möten och
försökte då att involvera dem på något sätt i
vårat arbete och vår verksamhet men … och
de var ju väldigt positiva och nyfikna och
intresserade. Men numera efter ett och ett halvt
år av projektet så är det som att de är lite mer
som observatörer /…/. Men som hon själv säger
så i den verksamheten som de har så har de så
mycket redan som de försöker ordna med och
genomföra. Så att vara aktiva i vårat projekt det
hinner de inte riktigt med.
Ja det skulle jag vilja säga att det gjorde; jag
har ju respekt för att de har tusen saker, nej men
jag tycker att det fungerade bra.
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

Och det var ju inte så mycket med X förening
i sig, utan det var på personlig nivå. Eftersom
Arvsfonden kräver att det ska vara någon
organisation med, och det tycker jag är bra.
Men ibland är det svårt att genomföra riktigt
bra idéer därför att en del organisationer är
rädda att: ”är vi med på den här ansökan så
kan inte vi söka egna pengar”. Men Arvsfonden
säger att det spelar ingen roll, man kan vara
med på hundra ansökningar. Det påverkar inte
deras beslut. Men det är jättesvårt, för vi har
försökt med massor av andra grejer, för vi har
massor av goda idéer. Men att det är svårt att
få någon att våga skriva under bara. X är en
förening som vågar för de driver så mycket
själva /…/ och X också. Men sen resten. Det går
inte.
I intervjuutdragen framträder en besvikelse över
att handikapporganisationer inte medverkat i
verksamheten på det sätt man hoppats på eller förväntat
sig. Eller, som kan anas i det näst sista intervjuutdraget,
att man som erfaren projektledare visste ”att de
[handikapporganisationerna] har tusen saker” och
rättat sina förväntningar efter det. Att man i flera fall
även ägnat tid och resurser åt ”att pusha på att man
[från brukarorganisationens sida] skulle vara lite mer
delaktig”, är inte bara något som kan anas i utsagorna
ovan, utan framkom mer uttryckligt under andra
delar av intervjuerna. I det nedersta intervjuutdraget
ger en projektledare för ett projekt med en offentlig
huvudman uttryck för att det kan vara svårt att
överhuvudtaget få en handikapporganisation att ställa
upp som samarbetspartner, ”att skriva under bara”, för
att på sätt leva upp till Arvsfondens krav på hur en
fullständig ansökan ska se ut.
Men bland företrädarna för de nio projekt som
inte hade en brukar- eller handikapporganisation som
huvudman fanns också de som gav uttryck för att
man från brukarorganisationernas sida visat ett stort
engagemang i projektet. Något som tycktes ha att göra
med att det fanns ett genuint intresse för projektets
ambitioner bland medverkande företrädare för dessa
organisationer. De brukarorganisationer som nämndes
som engagerade, och även själva beskrev sig på det
sättet, var nämligen delvis samma som kommenterades
som mindre engagerade av andra projektföreträdare. Så
här formulerade sig företrädaren för projektet Hunden
i vården… med den ideella föreningen Hälsans natur
som huvudman:

25

De [brukarorganisationernas representanter]
har varit guld värda. Det visade sig att det var
riktigt engagerade folk som de hade valt ut
från varje riksstyrelse: Människor som hade
personlig erfarenhet av det här. Som till exempel
från X som hade sin mamma som blev dement
och som hade sett effekterna av kontakt med
hund.
Att det fanns ett stort intresse för projektet bland de
medverkande brukarorganisationsrepresentanterna
framkom även när jag (ATL) intervjuade två av dem.
En sade sig dock från början ha varit ”lite halvskeptisk”
till hela idén: ”jag var väldigt skeptisk och tänkte:
herregud vad håller Arvsfonden på med?”. Men hon
sade att hon ändrat uppfattning: ”när jag såg hur de
hade byggt upp verksamheten och när man då ser
resultaten”. Intressant i sammanhanget är också att en
av brukarorganisationsrepresentanterna sade att det
han bidrog med till projektet inte var kunskap om den
aktuella brukargruppen, utan med att skapa intresse för
projektets verksamhet i sin organisation. Enligt honom
besatt den projektföreträdare, tillika sjuksköterska,
som vi intervjuat redan tillräcklig kunskap om
brukargruppens speciella behov och förutsättningar.

Målgruppen medverkade inte på det sätt
man planerat eller hoppats på

Flera projektföreträdare gav uttryck för någon slags
problem eller avsteg från projektplanen som rör
individer i projektets målgrupp och deras deltagande.
Tre beskrev att de medverkande personerna inte
varit lika intresserade av att öka inflytandet över sin
situation som man planerat, förväntat sig eller hoppats
på. I samtliga fall var målgruppen ålderspensionärer
med någon typ av funktionsnedsättning.
Som exempel på det finns Synskadades riksförbunds
(SRF) tvååriga projekt Insatser för äldre synskadade,
som är unikt bland de 32 genom sin inriktning på de
allra äldsta, personer 85 år och äldre.
I ansökningshandlingarna formuleras projektets
syfte på följande sätt:
- att i grupp diskutera med äldre personer med
synskada om deras situation
- att stärka äldre personer med synskada
att påverka sin situation, empowerment, och
påverka t.ex. SRF, kommunen, landstinget,
frivilliga organisationer för att få bättre tillgång
till den service de behöver för en god livskvalitet
- att göra det möjligt för projektdeltagarna att
uttrycka, formulera och hävda sina önskemål
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- att dokumentera projektets delar, önskemål
hos synskadades, vidtagna åtgärder och
resultat för projektdeltagarna samt att utifrån
dokumentationen ta fram en metodbok för att
använda inom SRF
Den intervjuade projektledaren berättade att det var
han själv, som verksamhetsledare vid SRF, som initierat
projektet efter att ha uppmärksammat att personer över
85 år var en grupp medlemmar som man inte tidigare
hade fokuserat på i förbundets verksamhet. Upplägget
var till viss del inspirerat av ett EU-projekt som han
varit med i. Men i EU-projektet var deltagarna yngre,
55+, och ”väldigt mycket aktivare” som han uttryckte
det. På vår fråga om erfarenheter från projektet när det
gäller brukardeltagande svarade han: ”Vår tanke var ju
att man träffades och så skulle de själva agera, men det
gjorde de inte. Det var ungefär den slutsatsen vi drog
på alla ställena”. Och på frågan om målgruppen deltagit
i planeringen och utformningen av verksamheten
svarade han: ”Indirekt: genom att vi gemensamt slutade
med träffarna”. Någon metodbok blev det inte, vilket
förklarades med att ”vi inte trodde att den skulle
användas om vi hade tagit fram någon”. ”Jag vet inte
om det var vi som gjorde det dåligt, men slutsatsen var
att de behöver företrädare, de agerar inte själva”, tillade
han.
Projektledaren gav emellertid även uttryck för att,
trots allt, stå fast vid att idén om att rikta in ett projekt
på den aktuella gruppen hade haft sina poänger:
Om det är en grupp som aldrig hörs så kanske
de har särskilda behov. Därför kan man ibland
behöva vända sig till olika [grupper] och lyssna
på dem för att se om de har några problem och
så. Men jag vet inte om man skulle göra det på
ett så annat sätt. Man kanske skulle kalla det
fokusgrupper i stället. Här var ju tanken att det
skulle vara aktionsgrupper nästan, så det är
väl möjligen att man skulle ge upp det och bara
vara tacksam om det skulle utvecklas till det.
Man kanske förstod lite innan att det skulle bli
lite så, men man hoppas ju.
Skrattande sade han också: ”På ett sätt kan man säga
att erfarenheterna var bra för SRF. Det legitimerar
organisationen /…/. Människor som klarar sig själva
behöver ju inte en organisation på ett sätt. Men de
här skulle inte ta initiativ för att få någonting, bättre
hjälpmedel till exempel, om inte organisationen
gjorde det.” Projektledaren berättade också att även
om inte syftet med verksamheten hade varit att
tillgodose målgruppens sociala behov, så hade den
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antagligen gjort det: ”Det var ju många som blev goda
vänner, de fick kompisar och ringer till varandra och
så. Den delen är ju värdefull med”. Och de som lett
gruppverksamheterna, ”tyckte nog det var jättekul”.
Ett annat exempel på ett projekt med ökat
brukarinflytande på agendan där inte den äldre
målgruppen deltog på det sätt man förväntat sig
eller hoppats är projektet Personlig service – för
att förnya DHR och utveckla den traditionella
hemtjänsten mot en mer brukarstyrd verksamhet.
Ungefär häften av de deltagande hemtjänstbrukarna
var drygt 80 år eller äldre. Projektets syfte var, enligt
ansökningshandlingarna, att: ”öka brukarinflytandet
för personer som har serviceinsatser, huvudsakligen
hemtjänst/ledsagning enl. socialtjänstlagen.
Brukarinflytandet ska handla om vad man får hjälp
med, hur, när och var servicen ges och vem/vilka
som ger servicen. Projektet ska arbeta utifrån ett
maktförskjutningsperspektiv i överensstämmelse med
de handikappolitiska mål som riksdagen satt upp i den
nationella handlingsplanen för handikappolitiken.” I
projektets slutrapport framkommer också att man
försökte skapa lokala brukargrupper som skulle träffas
några gånger per termin för att få veta om målgruppen
upplevde några förändringar, och för att stärka
brukarnas möjligheter att påverka projektets utveckling.
I detta sammanhang kommenteras att ”I ingen annan
kommun än Kristianstad, där alla deltagare var under
65 år, gick idén att genomföra /…/. Åldern får nog
anses ha haft en avgörande betydelse för att det inte
lyckades att motivera deltagarna att träffas i grupp.”
I intervjun med en av projektets två projektledare
framkom även att man stött på oväntade reaktioner på
projektets ambitioner bland baspersonalen, det vill säga
de vårdbiträden och undersköterskor som arbetar nära
brukarna:
Och baspersonalen var ju jätterädda. Vi hade ju
några nyckelord och bland annat ett nyckelord
var ju det här maktförskjutningsperspektivet.
Det var ju liksom inte någon höjdare och komma
hojtande till baspersonalen om det när de kände
att de stod liksom längst ner i rang. Och det
är vi som är ute och gör jobbet. Och ska vi få
ännu mindre, för nu ska makten förskjutas till
brukaren och då blev man liksom jätterädd.
Projektledarna insåg också att om inte baspersonalen
uppfattade förändringen som positiv påverkade det i
sin tur brukarnas vilja att ta sina nya möjligheter till
inflytande i anspråk: ”Var de [baspersonalen] själva
rädda för att de skulle bli utnyttjade så var inte de så
angelägna om att erbjuda det här heller.” När man väl
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blivit varse hur projektet och dess inriktning kunde
upplevas av baspersonalen började man jobba på ett
annat sätt: ”När vi började se det här tydligt hade vi
ju möten med dem [baspersonalen] och förklarade
att det här innebär ju en större frihet för er”. Som
projektledaren påpekade innebar den eftersträvande
förändringen, som omfattade mindre detaljerade
biståndsbeslut, i praktiken att makt flyttades från
biståndsbedömarna till baspersonalen. Under senare
delen av projektet fick verksamheten mer pengar
för utbildning av hemtjänstens vårdbiträden och
undersköterskor. I slutrapporten skriver man så här:
”Personal har berättat att projektets synsätt gör arbetet
roligare, att man får ta större ansvar och upplevt det
positivt att ens kompetens bättre tagits tillvara och
att man fått en bättre kontakt med och förståelse för
brukarens behov.”
Men även om inriktningen på baspersonalen visade
sig vara en mer framkomlig väg än den man valt
från början framträdde den fortfarande som ganska
svårforcerad. Att förankra den förändrade inriktningen
i ledningsgruppen bestående av företrädare för olika
handikapporganisationer, visade sig nämligen inte
vara helt lätt: ”Då blev det tvärtom, då fick jag min
ledningsgrupp på mig: ’Det här handlar inte om
personalen, du vet vi har brukarna i centrum.’ Så
jag fick gå någon sorts balansgång sen allteftersom
vi insåg att vi måste göra mer för baspersonalen, för
vårdbiträdena.” I dag framstår just detta projekt, sju
år efter det avslutades, som ett exempel på hur ett
utvecklingsprojekt på kort sikt kan vara begränsat
av intressekonflikter, men i ett längre perspektiv kan
komma att utgöra ”ett väsentligt element i en komplex
väv av orsaksfaktorer som leder till reell förändring
av rutiner, organisationer och lokal politik” (Sahlin,
1996b:21), läs mer i bilaga 6.

Olika brukargrupper fungerade mindre
bra tillsammans
En annan svårighet som rör individer i projektets
målgrupp och deras deltagande handlar om
att föra samman personer med olika typer av
funktionsnedsättningar i ett och samma brukarråd:

för det var ju rätt så korkat av mig att dra
ihop dem; för att personer med ADHD går
inte att stoppa och personer med förvärvade
hjärnskador behöver ha lite längre tid på
sig när de ska prata /…/. Då upptäckte jag
att det var inte så enkelt att ha de här olika
funktionsnedsättningarna i samma grupp /…/.
Samtidigt som man förstår hur oerhört svårt de
här människorna har det i sitt dagliga liv; för
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det är ju inte alla som är så tålmodiga när man
har de här svårigheterna.
Men projektledaren var ändå nöjd med målgruppens
medverkan i projektet (Minnesstöd med fysiskt
gränssnitt, almanacka och handdator). Kanske till och
med mer nöjd än vad hon brukar vara. Så här svarade
hon på frågan om sina erfarenheter från projektet när
det gäller brukardelaktighet, och om det fungerat som
man tänkt sig eller hoppats på:
Jag tycker att det gick bra, även om jag sa det
här att det var svårt att ha det blandat. Men det
fanns ett engagemang och ett intresse som bland
annat visade sig genom att folk hörde av sig
mellan också. På ett sätt fungerade det kanske
bättre än vad det brukar göra. Men det var nog
för att vi tog oss tid och träffades lite oftare
också /…/. Roligt också är det ju för att man
lär sig ju mycket själv. Man kan ju inte bara
sitta här och gissa vid skrivbordet. Och det gör
ju faktiskt att man kan säga – att det blir mer
trovärdigt – vi har haft ett brukarråd, det har
varit personer med som har testat som har varit
med i den här gruppen, gett sina synpunkter på
produkten hela tiden. Det har inte bara varit att
man har kommit in mot slutet.
På ett liknande sätt som i projektet med synskadade
över 85 år var deltagarna i detta projekt med och
bestämde att det aktuella hjälpmedlet inte var något
att gå vidare med: ”Det var så att när de sen gjorde sin
sista utvärdering så tyckte deltagarna att de inte var
någonting att satsa på.” I intervjuutdraget ovan berörs
för övrigt hur brukarrådets inte helt okomplicerade
sammansättning av personer med olika förutsättningar
hanterats under projektets gång: ”att vi tog oss tid och
träffades lite oftare”. Projektledaren styrde också på
olika sätt samtalet i brukarrådet mer än vad hon brukar,
för att på så sätt underlätta för alla att komma till tals.

Vikten av brukaranpassad
brukarmedverkan

Att man i andra projekt på liknande sätt framgångsrikt
arbetat med att anpassa formerna för den
aktuella målgruppens medverkan framkom under
intervjuerna. En brukaranpassad brukarmedverkan
har sammanfattningsvis kommit att framträda som
en framkomlig väg för flera av verksamheterna.
Ett sådant sätt att agera framträder i kontrast till
hur projektledaren för projektet Insatser för äldre
synskadade berättade att man beslutat att lägga ner
verksamheten när målgruppen inte medverkade på det
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sätt man förväntat sig eller hoppats på.
Bland projektföreträdarna var det sju som på
ett särskilt tydligt sätt beskrev både att, hur och
varför man arbetat med att anpassa formerna
för deltagande till individerna i målgruppen.
Målgruppen var i samtliga fall personer med kognitiva
funktionsnedsättningar, i de flesta fall personer med
demens. Några projektföreträdare beskrev, som den
ovan citerade projektledaren, anpassningarna som något
som man gjort efterhand, efter att man blivit varse att
det sätt man inledningsvis arbetat på eller beskrivit
i ansökan inte fungerade tillfredsställande. Andra
beskrev dem som ett förhållningssätt som funnits med
i verksamheten redan från starten och som byggde på
projektarbetarnas tidigare erfarenheter av att arbeta
tillsammans med personer med den aktuella typen av
funktionsnedsättningar eller diagnoser. Till de senare
hör projektledaren för Utveckling och utvärdering
av en bortanyckel, ett hjälpmedel för personer med
kognitiva funktionsnedsättningar, med äldre personer
(65+) med kognitiva funktionsnedsättningar som
målgrupp och deltagare i projektet. Projektledaren
berättade att själva grundtanken i projektet varit så
kallad patient empowerment och att man använt sig av
olika typer av arbetsterapeutiska instrument som i sig
krävde brukarmedverkan. Att hon anpassat formerna
för deltagande till målgruppen framgick när hon
beskrev sina erfarenheter från projektet när det gäller
brukardelaktighet:
Det fungerade jättebra med tanke på att det är
en väldigt speciell grupp. Jag styrde upp det
väldigt hårt för både industridesignern och den
här konsulten ville att man skulle ha workshops
och samla ihop dem och sådär. De kommer
ifrån en värld där alla ska vara jätteraska,
hippa tjugofemåringar och här är det personer
som det tar veckor att bara ta sats och beställa
en färdtjänst /…/. Jag sa att: ”jag accepterar
inga sådana former av arbete för de här äldre
för det blir inte bra”. Så vi gjorde allt arbete
utifrån brukarnas behov, i hemmet.
Och så här svarade hon på frågan om målgruppens
delaktighet minskat eller ökat:
Den var ganska konstant. Sen ska man ju
inte belamra personer som har de här stora
svårigheterna med onödigheter. De är så
hjärntrötta så när man är där så ska det vara
trevligt, tydligt och kort. Och så ska man lämna
efter sig en jättetydlig information så att de
inte får ångest när man går därifrån och tänker
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”vad var det där?”. Det var ett par som blev för
oroliga och då tog vi bort dem, för de skulle inte
fara väl av det här.
Liksom de andra företrädarna beskrev denna
projektledare anpassningen med hänvisning till att
det handlade om hänsyn till individerna själva och
deras behov. Vad de talade om kan sammanfattas
som en form för medverkan som innebär att en
eller flera personer som inte tillhör den aktuella
brukargruppen tar ansvar för deltagarna och deras
välbefinnande och till och med – om så bedöms vara
det bästa för individen själv – ordnar så att denne
slipper att överhuvudtaget delta i verksamheten.
Ett sådant förhållningssätt till individerna i
målgruppen kan jämföras med hur man inom den
fortfarande begränsade forskning där personer med
demenssjukdom aktivt involveras poängterar vikten
av att som forskare skapa trygghet (a safe context)
för studiens deltagare (Hellström et al, 2007:612).
De anpassade formerna för medverkan föreföll dock
kunna avvika från andra parters förväntningar på,
och planer för, hur personerna skulle involveras i
arbetet. Vedertagna former för projektarbete som
grupparbeten och gruppdiskussioner framträder i
flera av projektföreträdarnas beskrivningar snarast
som anpassade efter en viss idealbild av vem och
hur en projektdeltagare är. Och det är en bild där
särskilt personer med demenssjukdomar inte alltid
tycks passa särskilt väl in. Intervjuerna belyser
också hur projektarbetare involverat individer
som lever med demenssjukdomar och olika typer
av funktionsnedsättningar i sammanhang och
på sätt som få nog tänker sig är möjligt och på
ett inkännande sätt hanterat de dilemman och
svårigheter som de ställts inför i det praktiska
arbetet.
För att ge en mer fördjupad förståelse för hur en
verksamhet med brukaranpassad brukarmedverkan
kan gestalta sig, liksom för vilka motiv som kan
finnas för en sådan anpassning, ska vi nu att ge en
inblick i Demensförbundets projekt Aktivering och
sysselsättning av tidigt nydiagnostiserade demenssjuka,
en av de fyra projektverksamheter vi har besökt.
Så här sade projektledaren under intervjun i
Demensförbundets lokaler:
I den första ansökan så låter det som att man
hade en idé att de här deltagarna skulle fixa
verksamheten nästan själva.
Ja. Och det hade man ju. Det heter till och
med självhjälpsgrupper i många av de här
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ansökningarna. Men det är också en viktig
grej som har ändrats under projektets gång
och som vi helt har avskrivit faktiskt. Och
även deltagarna själva som har varit med på
det och märkt att det här går ju inte. För att
när de var tidigt i sin diagnos då behövde de
ju inte gruppledaren på det viset /…/. Och så
märkte vi att när deltagarna började komma
lite längre i sin sjukdom så var det många som
fick svårt med kommunikationen, andra hade
lite svårigheter att låta andra komma till tals.
Och då behövde man mera vara en som lite
ordförande. ”ja vad säger du om det här och har
du varit med om liknande” – att föra samtalet
så att alla får vara med i gruppen. Och nu säger
deltagarna väldigt tydligt själva också att de
tycker att det är skönt att de inte behöver ha
hela ansvaret. Så jag tror det är från båda håll.
Så ifrån att vara självstyrande så har vi kommit
fram till att det är bra att vara två gruppledare.
Så det har verkligen skett en omändring där.
Men man får ju vara väldigt flexibel och bara
finnas som lite stöd
I projektet hade man således gått från en i ansökan
beskriven ambition att grupperna med personer med
nydiagnostiserad demenssjukdom så småningom
skulle klara sig i stort sett utan gruppledare, till att i
dag försöka ha två gruppledare vid varje träff. En av
fördelarna med det sades vara att man då kunde ”gå
ifrån” med någon av deltagarna om det behövdes.
En annan av projektets ambitioner, att personer
ur målgruppen skulle hjälpa till med arbetet på
förbundskansliet, föreföll också att ha brukaranpassats:
En annan idé som jag läste om var att en del av
personerna skulle hjälpa till och jobba här på
kansliet.
Den iden finns kvar och den tycker många är
väldigt bra när det funkar. De har gjort utskick
när tidningarna ska skickas ut. De har tagit
fram ett litet visitkort. Och nu hjälper de till viss
del till att ta fram det här studiecirkelmaterialet
/…/. Men ibland är det lite svårt för dem att
klistra etiketter och då är det inget självändamål
… så det inte blir ett misslyckande.
Jag (ATL) deltog i en av de träffar som ägde rum inom
ramen för projektet. Den person som ledde träffen
berättade att hon hade varit med ända sedan starten
av projektet och att hon var terapibiträde ”i botten”
samt att hon genom olika typer av utbildningar skaffat
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sig spetskompetens inom demensområdet. Just den
här gruppen träffades samma veckodag varannan
vecka. Till skillnad från de samtalsgrupper med tydlig
inriktning på att bearbeta själva det faktum att man fått
en demenssjukdom som de flesta deltagare började i,
rörde sig det här om en grupp som var mer inriktad på
social samvaro:
Den knappt två timmar långa sammankomsten
ägde rum i en lokal högst upp i ett flerfamiljshus
centrala Stockholm en tidig eftermiddag i
slutet av maj. Miljön påminde till det yttre på
ett påtagligt sätt om de forskarmöten som jag
brukar delta i på universitetet. Lokalen såg ut
som ett typiskt konferensrum, på bordet stod
fikat framdukat och de övriga deltagarna – sju
personer inklusive gruppledaren – kunde
vid en första anblick lika gärna ha varit
mina forskarkollegor. Efterhand framträdde
emellertid skillnaderna mellan de båda
mötessammanhangen tydligare. Att följa med
i mötesdeltagarnas inlägg i den diskussion
som fördes var i vissa fall betydligt svårare
än vad jag är van vid. I början av träffen
kommenterade gruppledaren att dagens tema
var Halland. Men detta tema styrde på intet
sätt samtalet kring bordet där en rad olika
ämnen, företrädelsevis med koppling till
demenssjukdomar, behandlades på deltagarnas
initiativ. Stämningen kan beskrivas som lätt
galghumoristisk och det rådde – generellt sett
– öppenhet om Alzheimer, minnessvårigheter
och allehanda vardagliga problem i livet som
demenssjuk. När en sockerskål vältes under den
något tumultartade fikastunden kommenterade
exempelvis någon direkt att: ”Det är så det är
när man har Alzheimer.” Gruppledarens roll var
i stor utsträckning att fånga upp och bekräfta
deltagarnas olika typer reaktioner på vad som
sades under diskussionen. Det märktes också
att hon medvetet strävade efter att alla skulle
komma till tals. Det var hon i och för sig inte
ensam om. Det var många som tog ansvar för
att alla skulle komma fram i gruppen. Respekten
för och omtanken om varandra var påtaglig.
Ibland kastades rollerna i gruppen på ett
befriande sätt om då någon deltagare hjälpte
gruppledaren att hitta ett ord eller med att
fullfölja ett uttalande där hon tappat tråden. Det
blev lite Halland under träffen också i samband
med att andra samtalsämnen för stunden
sinade. Som jag uppfattade det var denna
ganska minimala struktur i form av mötets
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Hallandstema enbart positiv. Inte minst bidrog
den till stunder av vilsam vandring på fast mark
mellan de, för några deltagare, av allt att döma
ganska krävande sträckorna på knappt bärande
is som andra mer demensfokuserade delar av
träffen innebar. Att träffarna var uppskattade
fick jag vid några tillfällen bekräftat genom att
deltagare spontant vände sig direkt till mig och
uttryckte sin tillfredsställelse över att ha fått
möjlighet att delta i verksamheten. När träffen
var slut tog vi våra kaffemuggar och gick till
köket. Mötesdeltagare lämnade kort därefter
Demensförbundets lokaler i tätt samlad tropp.

”Väcka äldremedvetande”

Ett sätt att öka målgruppens inflytande över sin
situation formulerades av projektledaren för de båda
projekten Utveckling av teckenspråkig social serviceoch äldreomsorgscenter för döva och Äldre döva
i samhället. Under intervjun berättade hon om hur
hon inom ramen för det förstnämnda projektet under
1990-talets senare hälft åkt runt i Sverige och hållit
möten som syftade till att väcka ett äldremedvetande
bland de döva pensionärer som var projektens
målgrupp. Mest energi lades på storstäderna Stockholm,
Göteborg och Malmö. Idén och tillvägagångssättet
var uppenbart inspirerat av dövrörelsens begrepp
dövmedvetande som kortfattat kan sägas handla om
att ”komma ut som döv”; att rak i ryggen kunna stå upp
för att man är döv och hävda dövas språk, kultur och
rättigheter. Eller, som begreppet formuleras på SDR:s
webbplats:
Grunden till dövmedvetande är att en döv kan
säga till hörande att ”jag är döv och att jag
behöver teckenspråk för kommunikation. Detta
behövs för att jag är döv. Jag ska inte be om
ursäkt eller behöva skämmas för det. Jag ska
kunna säga det rakt ut till hörande.” Det är
dövmedvetande.9
Projektledarens ambition var med andra ord att få de
döva pensionärerna att inte bara se sig själva som döva,
utan även som äldre. På det sättet ville hon mobilisera
dem att själva börja tänka på sin framtid och de behov
av ökat stöd som då skulle kunna uppstå, liksom att
kämpa för sina rättigheter som äldre döva, inklusive
för speciella äldreboenden för döva. Att de döva
pensionärerna på egen hand skulle inse vilka behov av
stöd de skulle kunna ha inom en snar framtid menade
9

http://dovmed.sdr.org/ (nedladdad 13 januari 2010).
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hon var långt ifrån självklart. Mötena innefattade bland
annat information om hur livet på ett äldreboende kan
gestalta sig, och om hur det var tänkt att de planerade
boendena för äldre döva skulle vara utformade: som
att man skulle ha rätt att ta sig en snaps och inte blev
inlåst. Det menade projektledaren var en viktig del av
mötena eftersom många av dagens döva pensionärer
bär med sig jobbiga eller till och med traumatiska
upplevelser av institutionsliv sedan barndomen. Hon
menade också att hon i dag, i arbetet med projektet
Äldre döva i samhället, kunde se resultat av satsningen
i form av väckta behov och därför också valde att
fokusera på andra orter än i det tidigare projektet:

klara det ens om de ville. Så här sade projektledaren:
”Det är svårt att beskriva målgruppen äldre döva. De
har alltså bristande kunskaper i svenska språket. Då
är det svårt att föra sin egen talan.” På liknande sätt
beskrev företrädaren för det projekt som var inriktat
mot äldre personer som på grund av åldersrelaterade
orsaker har en allvarlig kombination av syn- och
hörselnedsättningar (KAS) målgruppens utsatta
situation när han tillfrågades om sina erfarenheter från
projektet när det gäller brukardelaktighet:
Gruppen med KAS är väldigt utsatt. När det
gäller HRF så är de inte med där för de fixar
inte mötena på grund av sin synnedsättning.11
De blir sittande hemma. De har svårt att
prata i telefon och att läsa. De är så jädra
utsatta. De lider av det här som många utsatta
gör att de får inte information och de har
en kommunikationsproblematik som gör att
de blir utanför. Och därför hade de väldigt
svårt att vara delaktiga. Vi hade några som
var rejält delaktiga av de här tio [deltagande
intervjupersonerna] som vi bjöd på mat etcetera
som hade väldigt god förmåga att berätta om
behov som fanns till slut. Samtidigt är det på
något sätt lite skämmigt. Till och med när de
kommer till doktorn så säger de ”det förstår
du att det hör till att man ser och hör dåligt
när man blir gammal”. Så på något sätt känns
det som att de skulle ha kunnat vara mer
delaktiga, men vi hade ingen chans att göra
dem mer delaktiga än vad vi gjorde. Faktiskt.
Så delaktighet är ett värde som är svårt att få
tillgodosett när man kommer till KAS.

Det ser vi ju också på enkätundersökningen som
vi gjorde nu i dag att när vi frågar: ”Skulle du
kunna tänka dig att flytta till ett äldreboende?”
så säger många ja i Stockholm, Göteborg och
Malmö. På övriga platser är man lite försiktiga.
/…/ Och det är därför vi har valt att lägga våra
äldredagar på andra platser än i Stockholm,
Göteborg och Malmö. För där finns det ett
färdigt äldremedvetande.
Men samtidigt som projektledaren beskrev den
tidigare satsningen som framgångsrik genom att man
lyckats få en hel del äldre döva att kunna tänka sig
att flytta till ett äldreboende för döva om möjligheten
fanns, menade hon att hon inte trodde på att helt och
hållet överlämna kampen för äldre dövas rättigheter
till de döva pensionärerna själva. Att de äldredagar
som skulle anordnas för att sprida resultatet från det
aktuella projektet skulle vara en tillräcklig grund för
att få de döva pensionärerna på dessa orter att agera på
egen hand såg hon som osannolikt. Men hon tillade:
”Däremot kanske på föreningsnivå eller några som är
drivande kan ta tag i den här biten.” Projektledaren
ansåg att det skulle behövas en äldrevägledare i varje
kommun som särskilt värnade om de äldre döva
och deras rätt att få sina behov tillgodosedda.10 Det
liknar erfarenheten från projektet Insatser för äldre
synskadade med målgruppen synskadade över 85 år:
”de behöver företrädare, de agerar inte själva”.
När det gäller de döva pensionärerna framstod
emellertid projektledarens önskan om en
äldrevägledare inte i första hand som kopplad till
att de att de äldre döva inte var intresserade av att
ta del i, eller driva, en kamp för att få sina behov
av vård- och omsorg på egna villkor. Den föreföll
snarare handla om att hon inte trodde att de skulle
10

Ett projekt med inriktning mot äldrevägledare för döva
(Äldrevägledare och aktivitetsledare/mentor för döva och dövblinda i
Skåne) fick 2003 pengar från Arvsfonden.
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Att våga pröva idéer som
man knappt tror på själv

Som kontrast till svårigheterna att få ålderspensionärer
med funktionsnedsättningar att medverka på det sätt
man hade önskat är det viktigt att understryka att fyra
av projektföreträdarna sade att deltagarna i ”deras”
projekt hade engagerat sig mer i verksamheten än vad
man förväntat sig. Att så varit fallet gav företrädaren
för föreningen Eksjö animations projekt Animera –
göra levande särskilt tydligt uttryck för. I intervjun
med honom framträdde ”Att våga pröva idéer som
man knappt tror på själv” som en väg som kan vara
i högsta grad framkomlig om målet är att få även de
allra äldsta personerna med funktionsnedsättningar att
aktivt medverka i projektet och dess ambitioner. Så här
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HRF = Hörselskadades riksförbund.
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beskrev han brukardelaktigheten i projektet och om det
fungerat som han hade tänkt sig eller hoppats på:
De är mer engagerade än vi hade förväntat oss.
Jag trodde att de skulle orka och vilja mindre
än vad det blev. Så vi är positivt överraskade
– och att så många nappade på det och att de
fortsätter att komma på våra träffar i två års tid,
det är vi nästan förvånade över, det måste jag
säga. Det är fantastiskt.
Till skillnad från de ovan kommenterade projekt där
ambitionen varit att mobilisera målgruppen att själva
verka för förbättra sin situation omfattar projektet
Animera – göra levande en strävan att indirekt stärka
äldre människors ställning i samhället genom att
”bevisa såväl för de äldre som för omgivningen att
äldre är viktiga och trots sin höga ålder, sjukdom
och funktionshinder har mycket kvar att bidra med”.
Den verksamhet som åsyftas i intervjuutdraget är
de träffar som vid intervjutillfället fortfarande ägde
rum vid seniorboendet Tuvan i utkanten av centrala
Eksjö en gång i veckan. Vid dessa sammankomster
skapades animerad film av personer i åldrarna
65–97 år som bor på seniorboendet. När man gör
animerad film fotograferar man teckningar eller objekt
(dockor, lerfigurer, utklippta silhuetter m.m.) med
en bild för varje rörelsemoment. Men som framkom
under platsbesöket ingick betydligt fler element i
det filmskapande som ägde rum i seniorboendets
fritidslokal, och till viss del även i deltagarnas hem: En
”filmstory” spånades fram, det klipptes och klistrades,
fotograferades, spelades in bakgrundsmusik och röster
med mera. Projektledaren, utbildad animatör och för
närvarande tjänstledig från sitt arbete som vårdbiträde
i hemtjänsten, berättade att han fått inspiration till
projektidén från ett ungdomsprojekt som tidigare
drivits av föreningen. I det projektet användes
animation som ett verktyg för att skapa gemenskap
och förståelse för andra kulturer och för integration.
Att skapa animerad film tillsammans med äldre och i
samarbete med äldreomsorgen hade han dock aldrig
varit med om tidigare. För att undersöka om det
överhuvudtaget fanns något intresse bland personer
i målgruppen genomfördes först pilotaktiviteter vid
just Tuvans seniorboende efter samråd med boendets
kommunalt anställda fritidssamordnare. Även intresset
denna första gång beskrevs som oväntat stort: ”Och det
kom ungefär femton stycken den allra första gången
och det tyckte vi var alldeles fantastiskt. För då visste
de [Tuvans seniorer] verkligen inte vad det handlade
om.”
Vid den besökta träffen deltog elva personer, varav
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ungefär hälften var över 90 år gamla. Följande samtal
utspann sig runt det stora bordet i fritidslokalen i
anslutning till att jag (A) frågade en av de deltagande
männen (M1) om vad han tyckte om det här med
att jobba med film. I samtalet deltar även två av de
kvinnliga deltagarna (K1 och K2):
M1: Det är det mest fantastiska som man har
varit med om.
A: Det säger du?
M1: Jaa. Jag har aldrig varit intresserad av film.
Jo av att titta på film, men aldrig av att göra film
eller teater. Men när de fick med mig här, då
vaknade intresset. Jag kunde aldrig i livet tänka
mig att man skulle få vara med och göra sådan
här film när jag är så gammal.
A: Vad är det som är så fantastiskt med det då?
M1: Jo det är ju sammankomster och det är ju
repliker.
K1: Och klippa och klistra säg.
M1: Jaa det kunde en aldrig tänka sig att en
skulle få vara med om.
K1: Och från början. Jag menar: vi har ju tagit
det ifrån början.
A: Ja ni har hittat på historien och allting
tillsammans förstår jag.
M1: Jaa.
K2: Och en stol gjorde vi ju som han sitter i [en
rullstol] och det var urklippt här. Det är bara
hopklistrat.
M1: Ja alltihopa är hopklistrat.
Den 94-årige mannen framstod inte som unik bland
deltagarna genom att uttrycka tillfredsställelse, och
även viss förvåning, över att på äldre dagar ha fått
möjlighet att vara med och skapa film, liksom att
lära sig en del av hantverket bakom filmskapande.
Deltagarna gav också tydligt uttryck för att det här
var deras film, deras produkt, som de i hög grad
påverkat utformningen av. Inte minst gällde detta själva
handlingen, som enligt projektledaren hade blivit en
helt annan än han och assistenten föreställt sig, med
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både mer våld och romantik än förväntat. Att de mot
bakgrund av sina egna förutfattade uppfattningar om
äldre människor väntat sig en betydligt ”gulligare” och
harmlös handling erkände han utan omsvep.
Att detta att våga pröva idéer som man knappt
tror på själv kan vara en framkomlig väg med
engagerade deltagare framträdde kanske allra tydligast
när projektledaren berättade om hur ytterligare
ett boende och en målgrupp med tiden kommit att
omfattas av projektverksamheten. Så här beskrev han
den animationsverksamhet som pågick på ett boende
för personer med demens, men som inte fanns upptagen
i den projektplan som skickats in till Arvsfonden:
Jag var ju mycket ute och pratade om det
för olika boenden och träffpunkter i hela
kommunen. Och då var det ju det här
äldreboendet Marieberg då som inriktar sig på
demenssjukdomar, det är deras huvudsakliga
kompetens. De nappade på min idé och ville
gärna göra någonting och ta del av animation
och det här projektet /…/. Det var lite så här
att jag var lite skeptisk, kanske orolig eller
rädd från början för hur ska det här gå med
människor som glömmer bara efter två minuter
– som är så pass sjuka och som inte mår bra
psykiskt och där det kändes nästan omöjligt
att bedriva. Men eftersom jag då kom i kontakt
med fritidssamordnaren där som verkligen är en
eldsjäl och gärna vill göra nya saker med dem
och sådär, så fick jag ju tillsammans med henne
arbeta fram en plan för hur Marieberg kan
medverka i projektet.

förstod de liksom vad det handlade om.
Under intervjun med fritidssamordnaren framträdde
också de speciella förutsättningar som rådde i den
aktuella verksamheten: ”Men man kan inte ha ett
tema som man ska komma ihåg till nästa gång. Det är
roligt för stunden och så är det roligt när man ser och
kommer ihåg det efter några veckor eller så.”
I nästa avsnitt belyser vi vilken betydelse
verksamheterna haft för dess deltagare. I rapportens
sista diskussionsavsnitt, återknyter vi till temat
brukarmedverkan och brukarinflytande.

Och verksamheten hade faktiskt fungerat : ”De
demenssjukas delaktighet har bara ökat, de känner igen
det här från vecka till vecka.” Den bilden bekräftades
när vi intervjuade den fritidssamordnare som från
början verkade ha varit ganska ensam om att tro på
idén att skapa animerad kortfilm tillsammans med
demenssjuka. Något som kunde ha att göra med att hon
då inte själv visste vad det här med animation handlade
om:
Nej det var väl i början så tyckte de väl
”animation” att förstå det ordet, det är inte så
lätt. För det visste knappt jag vad det var när
det började. Så det var ju lite det svåra innan vi
kom igång att få de att förstå att det inte var så
allvarligt, att det inte var så stort, att det inte var
så komplicerat som det låter. Men det har ju gått
hem sen när de förstod vad det handlade om och
hade gjort den första lilla filmsnutten och såg så
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter
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VILKA SPÅR HAR
PROJEKTEN LÄMNAT?
I det här avsnittet beskriver vi vilka avtryck de bidrag
som Arvsfonden fördelat till de 32 projekten lämnat.
Hit räknar vi såväl vad verksamheterna betytt för
projektens målgrupper som vad som i dag finns kvar
av de avslutade verksamheterna. Vi lyfter också fram
några spår som ligger utanför de ambitioner med
projektet som fanns i ansökan. Avsnittet inleds med
verksamheternas betydelser för målgruppen.

Vad har verksamheterna betytt för
projektens målgrupper?

För att svara på denna fråga presenterar vi här utdrag
ur intervjuer och projektdokumentation samt en
sammanställning av en observation. Vi sorterar dem
under ett antal rubriker som belyser de olika typer av
betydelser som projekten beskrivits ha haft:
•• Stärkt självkänsla
•• Personlig utveckling
•• Tillgång till närhet och social samvaro med speciella kvaliteter
•• Ökad kunskap och förståelse (hos personer i målgruppen)
•• Tillgång till stöd ”utanför vårdapparaten”
•• Ökat kunskapen om och målgruppens rättigheter
och situation
De fyra projekt som varit föremål för mer ingående
studier belyses i sammanställningen ur olika
involverade parters perspektiv; de övriga ur ett
projektföreträdarperspektiv.

Stärkt självkänsla

Flera av verksamheterna har enligt intervjuerna
bidragit till att stärka deltagarnas självkänsla. De har
med andra ord bekräftat att personer i målgruppen
fortfarande klarar av saker, är behövda och omtyckta av
någon annan.
Många har vuxit och fått jättebra
självförtroende och lärt känna varandra
och blivit mer utåtriktade /…/. Det har även
anhöriga och assistenter sagt. (Aktiv fritid för
äldre nyskadade, projektföreträdare, ”instruktör
för rullstolsbiten”.)
Ja det gjorde ju att de här tjugo personerna
kände sig säkrare. De kunde mejla släktingar,
barn och barnbarn, de kunde gå ut och söka
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information på Internet. Många av dem har ju
jättedeformerade händer och det är jättesvårt
att sitta med en penna. Jag upplever att det var
ett stort värde för allihop. Och det visade ju sig
på utvärderingarna (Dataskola för reumatiker,
projektföreträdare, kursledare.)
Vad har varit det roligaste med det [att göra
film]då?
Jag vet inte, det är att man kan hänga med tror jag.
(Animera – göra levande, 97-årig filmskapare,
deltagare.)
Det är nog det här att bli sedd framför allt, att
bli tagen på allvar, att känna sig behövd /…/.
För det gör man inte när man sitter bara och det
är högläsning eller gudstjänst eller bingo liksom.
Man är med och man gör någonting – men det
är inte det här att man är kreativ och att ens
talang och kunskaper används. (Animera – göra
levande, projektledare.)
Många utav de här som bor här är ju dementa
mer eller mindre och man glömmer lika fort
som man har gjort en sak. Men sen har det
ju påmints när de ser filmen och när de ser
resultatet har de påmints om att ”det här har
jag gjort” och på många märker jag att det
har stärkt deras självkänsla att de verkligen
klarar av någonting. (Animera – göra levande,
fritidssamordnare vid boende för personer med
demens.)
Barnen får uppleva av att någon vuxen ägnar
sin tid åt dem (Allas barnbarn, projektledare.)
De som djupintervjuades uppskattade att bli
lyssnade till (Studie kring äldre personer … syn
och hörselnedsättningar, projektledare.)
En projektverksamhet som beskrevs ha bidragit till
att stärka självkänslan hos individer i målgruppen
på flera olika sätt var Hunden i vården – ny metod
inom vård och omsorg, som är ett av de fyra projekt
som varit föremål för mer ingående studier. Den
projektföreträdare som intervjuades var vid tillfället
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heltidsanställd och ansvarig för utbildningen av
vårdhundsförare och vårdhundar i projektet. Hon
är utbildad sjuksköterska och har genomgått en
universitetsutbildning i så kallad animal assisted
therapy i USA. Så här beskrev hon hur det kan gå till
när Hunden i vården… införs på ett äldreboende:
Anna jobbar redan som undersköterska på en
avdelning på ett äldreboende. Hon har en hund
som brukar vara med där, den är lämplig, de
vill införa vårdhund på boendet, chefen anmäler
att de vill utbilda. Anna går utbildningen på
arbetstid och sen så frikopplas hon vissa pass
i schemat. Men hon jobbar fortfarande sina
helger, sina kvällspass, men kanske alla sina
dagpass så jobbar hon som vårdhundsförare.
Då lägger hon täcke på hunden [ett speciellt
täcke som alla hundar som ingår i verksamheten
har på sig under ”arbetstid”] och så jobbar hon
som vårdhundsförare. Det praktiska arbetet
med vårdhunden löses ekonomiskt på enheten,
medan projektpengar/arvsfondsmedel tilldelas
utbildningen och information om verksamheten
till de anställda på boendet/avdelningen och
anhöriga. I regel finns det en hund på varje
avdelning. Hunden och föraren jobbar på remiss.
Personer som skriker är en grupp som man
jobbar särskilt med /…/. Det kan också vara
patienter som efter lårbensbrott blivit jätterädda
för förflyttningar eller ståträning. Då kan det
stå på remissen ”vill inte stå längre”. Det är
väldigt vanligt. I stället för att säga ”Kan du
stå?” så säger vårdhundsföraren ”Vill du borsta
honom lite, han tycker det är så härligt”. /…/
Patienten kan också vara omvårdnadsansvarig
för hunden: checka hur den mår etcetera.
Projektföreträdaren underströk särskilt att inget
vårdhundsarbete fick sätta igång förrän de som
arbetade på enheten arbetat fram rutiner och riktlinjer
som alla ställde upp på. Hon poängterade också att
en enhet med pälsdjursallergiker på avdelningen inte
får införa vårdhund. ”Och om det är ett ställe som har
många avdelningar då rekommenderar vi att de inför
det på högst hälften av avdelningarna, så att hälften
ska vara fria för boende, personal och besökare som
behöver en pälsdjursfri miljö. Och därför stödjer Astmaoch allergiförbundet också projektet.”
I slutet av oktober 2009 genomfördes ett platsbesök
på ett av de äldreboenden där man var först med att
börja arbeta med Hunden i vården… Besöket omfattade
observation av ett vårdhundspass samt intervjuer
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med den boende som deltog vid detta tillfälle och
äldreboendets två vårdhundsförare, en undersköterska
och en sjuksköterska. Under intervjuerna med dessa
personer framkom att detta med att få vårdhund på
remiss uppfattades bidra såväl till att deltagarna kände
sig omtyckta som till att bekräfta att man klarade av
saker och var behövd:
Vad har det betytt för dig att få träffa Pelle så
här?
Det betyder mycket. De tycker ju om att bada
[börjar prata om att hon skulle vilja gå ut med
hunden och gå på stranden, men att hon är för
skruttig nu. Jag frågar i stället om hon deltar i
några andra aktiviteter på äldreboendet.]
Ja när det är musik och annan underhållning.
Tycker du att det är någon skillnad i att vara
med i de aktiviteterna och att träna Pelle, eller
är det ungefär detsamma?
Nej det är inte detsamma. Hundarna ger mycket
mera. Djuren är förtjusta i oss. De visar tillit.
De godtar oss människor. De ger så mycket och
kräver ingenting. [Börjar berätta om när hon
som ung arbetade på ett ställe där det fanns en
hund och om hur mycket den hunden gillade
henne.] (Hunden i vården – ny metod inom vård
och omsorg, kvinna på äldreboende som har fått
stunder med vårdhunden Pelle och hans förare
på remiss.)
Vi kan ge någonting som man inte kan få
någon annanstans. Vi har musiken, vi har
teater, högläsning, olika spel, samvaro, dricker
kaffe. Det är jätteviktigt. Men här kan vi beröra
djupare /…/. ”Titta han tycker om mig” och
”Titta han pussar på mig”. De här tillropen
kommer av personer som är demenssjuka eller
är helt adekvata. Och det kommer spontant: av
personer som aldrig skulle be att personalen
skulle sitta vid deras säng; att de ska hålla dem i
hand eller krama dem och de skulle tacka nej till
det. /…/ Det är psykiskt på många olika vinklar:
att jag är utvald /…/. En dam har skrivit en lista
på sina medboende som står i kö och väntar.
Man känner sig utvald att få delta. (Hunden
i vården – ny metod inom vård och omsorg,
sjuksköterska som arbetar med sin hund med på
ett äldreboende.)
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Hunden är faktiskt tränad att ta kontakt på
ett särskilt sätt, att lägga huvudet i knät och
se personen i ögonen – och då en jättevanlig
kommentar bland patienterna här i Sverige
så säger de: ”Ja han känner att jag tycker om
hundar. Alla hundar har alltid gillat mig och
kommit till mig.” Och så är de alltså, de öser
över sig själv kraft och bekräftelse och ja power
på något sätt; att man känner sig positivt utvald.
(Hunden i vården – ny metod inom vård och
omsorg, projektföreträdare.)
Och sen är det ju det här att man kan träna
hunden: det stärker ju självkänslan; att hunden
gör som jag säger och jag kastar bollen och
hunden kommer med bollen till mig och jag ger
godis som belöning. Det blir liksom ”jag kan
någonting”. (Hunden i vården – ny metod inom
vård och omsorg, sjuksköterska som arbetar
med sin hund på ett äldreboende.)
Inte bara vara mottagare av vård utan få
borsta hunden, få ge vatten, få ge godis. Det
är väldigt många patienter; det första de säger
på morgonen är att de ska ta hand om hunden.
(Hunden i vården – ny metod inom vård och
omsorg, projektföreträdare.)

Personlig utveckling

Hunden i vården…, och Animera – göra levande
beskrevs även ha bidragit till deltagares personliga
utveckling. I ett fall handlade det om att i 90-årsåldern
ha utvecklat en helt ny sida hos sig själv. I andra fall
handlade det om att personer återfått förlorade förmågor:
Man upplever otroliga saker egentligen. Jag
besöker ju en som där var det att man ville att
han skulle få mer kontakt med personalen och
boende kanske och få ett spontant tal, för han
pratade inte. Men nu har jag besökt honom ett
antal gånger och det har ju varit fantastiskt.
För han har ju börjat prata lite med hunden
och locka på den: ”så kom då” och ”du är så
fin” och ”du är så söt” och sen har det kommit
andra saker. Så hade jag koppel med mig och
han fick välja och han tog det röda. Och när han
tog kopplet så kom då: ”ja jag skulle egentligen
gå ut”. Och då blir man helt häpen. Det är
helt fantastiskt säger jag. Och många andra
meningar som kommer helt klart när man är på
besök med hunden. Så där säger ju personalen
att ”det är ju fantastiskt det som har hänt” och
anhöriga hade sagt: ”men vad har ni gjort
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med pappa” [skrattar]. (Hunden i vården – ny
metod inom vård och omsorg, undersköterska
som arbetar med demenssjuka personer med sin
hund på ett äldreboende.)
Det måste finnas någonting i det eftersom
rapporter från alla möjliga håll, och vi har flera
dokumenterade händelser i Sverige, där såna
som inte har talat på länge, som inte har talat
på två år, som plötsligt kan sätta ihop begripliga
meningar. Det kanske är avslappningen som får
pusselbiten att gå ihop. Det kanske är nåt annat.
Jag tror inte riktigt att man vet än. (Hunden
i vården – ny metod inom vård och omsorg,
projektföreträdare.)
Det har varit trevligt. Det har varit roligt. Jag
har ju blivit en helt annan människa än vad jag
var förr.
Jaha, på vilket sätt?
Ja jag har aldrig velat umgås med människor på
det sättet som jag har gjort här. Jag har varit
vad ska man kalla det en ensamvarg.
Så du har blivit mer social tycker du?
Ja /…/. (Animera – göra levande, filmskapare,
deltagare.)

Närhet och social samvaro med speciella
kvaliteter
Flera av verksamheterna beskrevs ha inneburit
tillfällen till nära kontakter och social samvaro med
speciella kvaliteter. Det senare omfattar sådant som
möjlighet att ”känna sig som vem som helst” samt att
möta verklig förståelse från andra i samma situation.

Att träffa människor i samma situation och
upptäcka att livet ändå går vidare/…/ De kan
verkligen hjälpa varandra med att gå vidare med
att se att livet är inte slut, det är annorlunda
bara och det är vissa saker som blivit svårt men
att det ändå går (Aktivering och sysselsättning
av tidigt nydiagnostiserade demenssjuka,
projektledare.)
Sedan är det ju också sådant som hur
hanterar jag min vardag när jag är i den
här situationen och träffa andra i samma
situation och så (Utveckla studiematerial om
maculadegeneration, projektchef.)
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Att de kom ut i svängen lite, eller kom in i
föreningsvärlden. Som jag förstår och minns så
var det en del där som inte hade varit ute eller
varit i farten på många år (Social rehabilitering
av vuxendöva i Malmö, projektföreträdare,
ordförande i föreningen under projekttiden.)

Den sensommarkväll 2009 då jag (ATL) besökte
verksamheten, som äger rum en gång i månaden,
var den sedan ett antal månader självgående i den
meningen att den inte längre fick ekonomiskt stöd från
Arvsfonden: 12
Lokalen var rymlig och vacker, med högt i tak
och stora fönster runt om. Den var möblerad
som ett café: bord med stolar runt om stod
utplacerade och kaffe och bullar var framdukat
på ett bord invid ena väggen. Lokalen fylldes
snart med gäster. Jag hade fått veta att ett
tjugotal hade anmält sig, men uppskattningsvis
var vi till slut ett femtiotal deltagare. Flera såg
ut att vara par och de flesta såg ut att vara
50+, men några såg ut att vara betydligt yngre.
Att deltagarna samtalade flitigt med varandra
framgick av sorlet i lokalen. Mellan kvällens
olika programpunkter lämnades återkommande
utrymme för denna typ av informellt prat. Till
de mer formella programpunkterna hörde
att projektledaren hälsade välkommen – hon
konstaterade att det var många nya gäster
i församlingen ikväll – och berättade om
olika aktiviteter som Ersta bedriver. Kvällen
avslutades med att en ung man spelade på en
flygel. Efter det började folk droppa av så sakta,
en del gick ganska omedelbart, medan andra
dröjde sig kvar och fortsatte prata.

Så det var ju många som blev goda vänner, de
fick kompisar och ringer till varandra och så.
Den delen är ju värdefull med (Insatser för äldre
synskadade; projektledare.)
I och med dessa kurser har de fått ett konkret
mål att åka till och umgås med andra i samma
situation som dem själva (IT för döva 55+,
projektledare.)
Sen kan det vara så att de bara vill sitta i soffan
med hunden intill sig och de får klappa och
pussa på hunden och prata med hunden. Så
gör flera av dem jag besöker. De vill ha just
den kontakten och inte så mycket mer (Hunden
i vården – ny metod inom vård och omsorg,
undersköterska som arbetar med demenssjuka
personer med sin hund på ett äldreboende.)
Och så tar de ofta fingrarna så här och så
blundar de. De känner den här kontakten. Det
är något som de inte får på något annat sätt
(Hunden i vården – ny metod inom vård och
omsorg, sjuksköterska som arbetar med sin hund
på ett äldreboende.)
Betydelser av att ”känna sig som vem som helst” och
att möta verklig förståelse från andra i samma situation
kom tydligt uttryck under den mer ingående studien av
Ersta diakonis projekt Alzheimer café.
Enligt den projektledare vi intervjuat är Alzheimer café
en mötesplats där också den sjuke kan få känna
sig bekväm och man inte säger ”du är sjuk” och
”du är frisk”. Vi vet inte vem som är sjuk och
frisk. Efter ett tag så berättar ju folk. Men vi står
inte och frågar: “är du sjuk?”, ”är du frisk?”,
när de kommer”. Tanken är också att de som
kommer ska vara väldigt delaktiga i vad det ska
vara för program; vad det är de behöver /…/.
Helst ska det vara någon underhållning också.
Så att man också utåt kan säga att ”ja vi var och
lyssnade på Sven Wollter i går” eller ”på Mark
Levengood” /…/.
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Vid besöket presenterades den pågående utvärderingen.
Under den informella fikastunden som följde efter
presentationen kom flera besökare fram och berättade
om vad verksamheten betydde för dem. En man tillade
efter att ha förklarat sin hosta med att han hade astma:
”och så har jag ju den här demenssjukdomen och det
får jag leva med”. Han berättade att han brukade gå till
caféet tillsammans med sin fru men att han ibland gick
ensam, ”här känner man sig som vem som helst”.
Under de telefonintervjuer som senare
genomfördes framhöll flera betydelsen av att träffa
andra i samma situation:
För att det betydde att man – och det sa X
[hustrun] senast i morse så sa hon att ”vilken
tur att man har träffat andra som är i liknande
12

Eftersom man i Alzheimer café valt att inte efterfråga
uppgifter om de som besöker verksamheten själva har
en demenssjukdom såg vi det som lämpligast att vid
platsbesöket ställa en öppen fråga till deltagarna om någon
av dem var intresserade av att berätta om sina upplevelser
av verksamheten. Att anhöriga återfinns bland dem som
intervjuats framgår mer eller mindre explicit i presentationen.
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situation”. Så där kan man säga om alla möjliga
sammanhang men det finns ingen som förstår
så bra som de som har samma situation. Man
behöver inte säga så mycket alla gånger, för att
man vet. Jo det är klart, det beror på vad man
pratar om. Men de förstår läget så att säga.
”Man kan språket” kan man uttrycka det. /…/
Som du förstår så har det betytt, ja det har betytt
så mycket att som stöd och som någon sorts och
– ska man säga så mycket – ja nästintill, ja som
en livlina tycker jag. (Alzheimer café; besökare.)
Under intervjuerna framkom även nackdelar med att
umgås med andra i samma situation. Två av besökarna
vid Alzheimer café gav, vid sidan av att lovorda
verksamheten, uttryck för att deltagandet ibland också
kunde vara jobbigt genom att innebära att man på olika
sätt konfronterades med sjukdomens utveckling:
Det är ganska tufft ibland för oss båda två att
höra om det som komma skall. Samtidigt är ju
inte det någon nyhet eftersom vi båda vet, och
jag kanske vet det särskilt för jag vet ibland – jo
då X förstår det också, men på olika sätt förstår
vi kanske. Och det är den insikten som ibland
kan bli mer än tung. Att långsamt men säkert, ja
det blir bara sämre.

Ökad kunskap och förståelse (hos
personer i målgruppen)

Flera av verksamheterna beskrevs ha gett individer
i målgruppen en ökad kunskap och förståelse.
Sammantaget rör det sig om kunskap och förståelse
inom en rad olika områden.
Fått kunskap om sin ögonsjukdom. Då har de
också kunnat liksom förstå vad läkarna säger
och liksom kunnat diskutera med dem. För det
är ju inte alltid som läkare är bra på att förklara
saker bara för att de har läst medicin. (Utveckla
studiematerial om maculadegeneration,
projektchef.)
Det har gett en liten bit av den förståelse som
jag eftersträvar. (Alzheimers café, besökare.)
Barnen får också lära sig att ta och ge ordet,
även om de nog inte är medvetna om att
de undervisas i just detta. (Allas barnbarn,
projektledare.)
Förståelse för den äldre generationen och
kunskap om hur det var förr. (Samverkan om
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skolan och omvärlden, ur projektredovisning.)
När elever kommer i kontakt med faktiska
verksamheter då lär de sig otroligt mycket
mera. Sedan att bevisa det, det är ju inte så
lätt. Men en elev som kommer ut och får se hur
en pizzabagare jobbar lär sig kolossalt mycket
av det. Det är svårt att mäta om det ledde till
förbättrade studieresultat, men det breddade
helt klart elevernas kontakt med omvärlden
utanför. (Utveckling av aktivitetsprogram,
projektledare.)
Man tyckte att det var jätteintressant och roligt
att få vara med och delta i ett utvecklingsprojekt.
Och se ”hur går sånt här utvecklingsarbete till
egentligen”. (Minnesstöd med fysiskt gränssnitt,
almanacka och handdator, projektledare.)
Äldre döva har fått möjlighet att lära sig mer
om datorer och IT-världen (IT för döva 55+,
projektledaren.)
Personer med diagnostiserad sjukdom och
deras anhöriga verkligen har fått testa och
pröva tekniska hjälpmedel. (Teknik och demens
– försöksverksamhet, metodutveckling och
kompetensutveckling, projektledare.)
Den ökande kunskapen kring demenssjukas
vardag visade sig genom att anhöriga ställde
frågor på en helt annan nivå än tidigare.
(Nätverksbygge för anhöriga till dementa
personer, ur projektdokumentation och intervju
med projektledare.)

Tillgång till stöd utanför vårdapparaten

Alzheimer café och Aktivering och sysselsättning av
tidigt nydiagnostiserade demenssjuka innebar enligt
de vi intervjuat också att demenssjuka personer fått
tillgång till en stödform i början av sjukdomsförloppet
utan behovsbedömning och utanför sjukvården:
Det är också värdefullt att det inte är
biståndsbedömt. För att när de tar kontakt med
oss då har de ju precis fått diagnosen eller för
en eller två månader sedan. Och de har precis
börjat landa lite, men de vill inte identifiera
sig som liksom så sjuka så att de vill komma
in i vårdapparaten på något sätt. (Aktivering
och sysselsättning av tidigt nydiagnostiserade
demenssjuka, projektledare.)
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Enligt X är dessa verksamheter ”ovärderliga”.
Själv jobbar hon på ett akutsjukhus där
de inte har någon möjlighet att hålla kvar
kontakten med dem som fått diagnos. Då är
det ovärderligt att ha de här verksamheterna
att utan mellanhänder kunna hänvisa
till och veta att personerna hamnar hos
människor med specialistkunskap när det
gäller nydiagnostiserade demenssjukas
behov. (Aktivering och sysselsättning av tidigt
nydiagnostiserade demenssjuka och Alzheimer
café, ur intervju med samarbetspartner och
kurator på minnesmottagning.)
X säger att hon tror att en del kan dra sig för
att direkt ansöka om plats i en kommunal
dagverksamhet när man fått en demensdiagnos,
att man kan ha alla möjliga föreställningar
om vad en sådan kan innebära och kan vara
rädd att hamna på någon slags institution.
Demensförbundets verksamhet kan upplevas
som friare och lättare att kontakta i början.
(Aktivering och sysselsättning…, ur intervju
med vårdare på kommunal dagverksamhet
för yngre personer med demenssjukdom,
belägen inom samma upptagningsområde som
Demensförbundets verksamhet.)

Ökat kunskapen om målgruppens
rättigheter och situation

Andra mer indirekta betydelser är att verksamheterna
bidragit med ökad kunskap om, och förståelse för
målgruppens rättigheter, behov och situation. Eller, att
detta i alla fall var det man försökt att åstadkomma:
Markerat att FN:s standardregler i allra högsta
grad berör de demenssjuka och deras anhöriga.
Förhoppningsvis har rapporten som skickats till
flera organ och organisationer ökat förståelsen
för att de demenssjuka och deras anhöriga
bör ha en central roll i svensk handikappolitik.
(Information om FN:s stadgar, projektledare.)
Att man har lyft fram de här svårast skadade
och de som är svårast att jobba med. på ett bra
och instruktivt sätt med bra exempel ”Så här
kan du göra praktiskt”. Hur når man fram till de
här människorna. Och så inte så diagnosfixerat.
(Vardags-AKK i vården – kommunicera bättre
med vuxna personer med demens, förvärvad
hjärnskada, utvecklingsstörning, projektledare.)
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Och att vi också kan tala om hur man ska gå
tillväga. Vi har lärt oss hur man ska ställa
frågor: att man måste gå in väldigt detaljerat i
varje aktivitet för att komma åt problematiken.
Om man inte klarar av att koka kaffe: är det
då melittafiltret, är det vattnet eller vad är
det som är problemet? (Teknik och demens
– försöksverksamhet, metodutveckling och
kompetensutveckling, projektledare.)
De möten och informationsmaterial som vi har
genomfört. Och de är en grupp som har stora
behov också. /…/ Att man har uppmärksammat
den grupp som har det knepigast, de äldre
eftersom det blir den största problematiken och
då har vi försökt att i projektets form komma
åt den. (Förbättra livskvaliteten för äldre
blödarsjuka och deras anhöriga, projektledare.)
Det kanske är så att det mest värdefulla var att
vi fick folk att förstå att omgivningen betyder så
mycket så att man inte lägger allt på individen.
Saker som man kan göra i omgivningen kan
vara så värdefulla även om det är det lilla:
som bara att förklara vad det är för mat till
middag. (Studie kring äldre personer… syn och
hörselnedsättningar, projektledare.)
Spred information om vad status var just då när
det gäller äldre hörselskadade; var forskningen
låg, vilka projekt som pågick runt om i världen
som kunde användas för att utveckla den
egna verksamheten. (Genomförande av en
kongress Hearing on Elderly, ur intervju med
representant från Hjälpmedelsinstitutet i
organisationskommittén.)
Det är många nyfunna rön [om Malmö dövas
historia] som kommit fram som inte har varit
möjligt i vanlig verksamhet. (Malmö dövas
historia på teckenspråk, projektledare om det
pågående projektets värde.)
Att vi fick ökad kunskap om våra allra äldsta
medlemmar. De fanns ju inte med ens i SCB:s
undersökning. Så det här var en grupp som inte
alls var undersökt i samhället. På Äldrecentrum
tyckte de också att det var jätteintressant med
den här enkäten. Så det var en lite ny grupp som
undersöktes överhuvudtaget. (Insatser för äldre
synskadade, projektledare.)
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Har tagit fram den här kunskapen [om äldre
med neuropsykiatriska funktionsstörningar]
och går ut med den, men ingen söker den
direkt. (Studie av situationen för äldre med
neuropsykiatriska funktionsstörningar – ur ett
psykologiskt perspektiv, projektledare.)
Enkätundersökningen helt klart, den är unik, det
finns ingen sådan gjord tidigare. (Äldre döva i
samhället; projektledare.)

Svårfångade och svårbevisade värden

I sammanställningen är olika parter i stor utsträckning
överens både om vad verksamheterna betytt och att
de varit eller är betydelsefulla – i flera fall mycket
betydelsefulla – för målgruppen. De betydelser som
presenteras beskrivs i flera fall som värden och
behov som inte tillgodoses inom ramen för liknande
verksamheter inom offentlig sektor, eller inom ramen
för de offentliga organisationer som projekten bedrivits
i nära samarbete med. Det rör sig dessutom i hög
grad om värden som inte på något enkelt sätt kan
mätas, räknas, observeras eller bevisas. Att någon
exempelvis fått möjlighet att utvecklas på ett personligt
plan är onekligen svårare att på något slag objektivt
sätt fastställa och visa upp som ett resultat av en viss
verksamhet än att en person exempelvis fått sitt hem
städat eller återfått gångförmågan efter ett benbrott.
Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå att flera
av de intervjuade projektföreträdarna gav uttryck för en
önskan om att få hjälp med att undersöka – och ytterst
med att bevisa – att verksamheterna faktiskt gjorde
nytta. Så här svarade exempelvis företrädaren för
Hunden i vården… på frågan om hon trodde att de tre
projektåren skulle räcka för att få igång en verksamhet
som hade potentialen att växa eller att överhuvudtaget
överleva på sikt:
Nej. Därför att jag tror att för att det här ska
få legitimitet så behövs det forskning. Annars
blir det bara ”anecdotal”, kul, gulligt. Det är
så det är fortfarande i läkarvärlden, även om
det börjar ändra sig. För att forskarna ska få
pengar så behövs det att metoden ska ha funnits
ett tag så att den har satt sig, vilket tar minst
tre år. Då har forskarvärlden i bästa fall blivit
intresserad och har börjat söka medel. När allt
upphör. Så det är mitt natthuvudbry.
Ni har forskare som följer det här projektet?
Jodå det har vi. Den första som börjar
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nu är från Uppsala universitet som ska
följa enheterna i Uppsala nu med sikte på
läkemedelskonsumtionen, på tre enheter tror
jag /presenterar flera exempel/. Det behövs
flera professioner som ska gå in och göra
mätningarna. Därför att ingen vet riktigt vad
man ska mäta /…/. Man måste ha flera studier
för att samtidigt kunna plocka upp det där
oväntade och säga ”det är inte hunden, det är
föraren, eller det är det förändrade beteendet
för att ni har haft en coach. Vi har utbildat
coachpersonal med coachande förhållningssätt.
Nu tror ju jag att det är hunden, men vi måste
titta på det. Också titta på ”var är det verkligen
inte lämpligt”. Så att man skulle ju önska att det
var tre år till.
Vi lämnar därmed, för tillfället, frågan om vad
verksamheterna betytt för projektens målgrupper – en
fråga som vi återkommer till i rapportens avslutande
diskussionsavsnitt.

Vad finns kvar av
verksamheterna i dag?

För att belysa vad som i dag finns kvar av
verksamheterna har vi kategoriserat de 26 avslutade
projekten i enlighet med en modifierad variant av en
mall som Arvsfonden tillhandahållit. Kategoriseringen,
som i sin helhet återfinns i bilaga 6, utgår
huvudsakligen från intervjuer med projektföreträdare.
I de fall ingen sådan intervju genomförts har vi tagit
hjälp av projektdokumentationen och Internet.
Kategoriseringen utgår från följande kriterier:
1. Projektet har inte lämnat några tydliga spår i det
fortsatta arbetet. (6 projekt)
2. Erfarenheterna från projektet lever vidare,
projektet har exempelvis tagit fram en metod som
nu används i organisationen eller i kommunen
eller ett förändringsarbete som påbörjades eller
genomfördes under projekttiden har lett till en
bestående förändring av den egna organisationen.
(10 projekt)
3. Verksamheten lever vidare i begränsad utsträckning
och i modifierad form. Verksamheten finansieras av
organisationen själv eller har helt eller delvis tagits
över av exempelvis en kommun eller finansieras
med statliga medel. (3 projekt)
4. Verksamheten lever vidare. Verksamheten
finansieras nu av organisationen själv eller har helt
eller delvis tagits över av exempelvis en kommun
eller finansieras med statliga medel. (4 projekt)
5. Avsikten med projektet var att förändra en
40

kommunal- eller landstingsdriven verksamhet. En
förändring i den avsedda riktningen är genomförd
sedan projektet avslutats, förändringen har kommit
till uttryck i politiska beslut, förslag på lagändringar
eller andra parter driver nu förändringsarbetet
vidare. De pågående processerna har en tydlig
koppling till projektet. (2 projekt)
Ett av projekten går inte att kategorisera.
Resultatet kan sammanfattas så här:
•• Tolv projekt har bidragit med nya kunskaper, metoder och utbildningsmaterial som används i olika
sammanhang, lett till bestående förändringar av den
egna organisationen eller satt igång förändringsprocesser i offentliga verksamheter och medverkat till
att politiska beslut fattats eller föreslås.
•• Fyra verksamheter som sjösattes under projekttiden
lever fortfarande vidare som konkreta verksamheter.
•• Tre lever verksamheter lever vidare i begränsad
omfattning och i modifierad form.
•• Sex av projekten har inte lämnat några tydliga avtryck i det fortsatta arbetet.
Vi ska nu diskutera och problematisera kategoriseringen
och vad som i dag finns kvar av verksamheterna. Vi
vill på det sättet bland annat undvika förenklade
tolkningar som exempelvis att placering i en kategori
med en låg siffra är att likställa med ett illa genomfört
projekt.

Hur kan man avläsa projektens avtryck?

I avsnittet om framkomliga vägar och hinder
där projekten Insatser för äldre synskadade och
Minnesstöd med fysiskt gränssnitt, almanacka och
handdator (kategoriserade som 1: Projektet har inte
lämnat några tydliga spår i det fortsatta arbetet)
presenteras lite närmare framkommer ett gemensamt
drag för hur dessa två projekt avslutades. Gemensamt
för båda projekten är att personer ur projektets
målgrupp beskrivs ha varit med och påverkat besluten
att sluta med träffarna respektive att det aktuella
hjälpmedlet inte var något att gå vidare med. Att
projekten har fått de lägsta siffrorna i kategoriseringen
skulle därmed kunna ses som ett uttryck, inte bara för
brukardeltagande, utan även för brukarinflytande (jfr
Socialstyrelsen, 2003; Dahlberg & Vedung, 2001).
Det är dessutom viktigt att åter understryka att
det vid tidpunkten för denna utvärdering gått olika
lång tid sedan projekten avslutades och att deras
förutsättningar för att kategoriseras på ett visst sätt
därmed skiljer sig åt. Exempelvis bör det vara större
chans att en kontakt- och aktivitetsinriktad verksamhet
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som fick pengar 2007 fortfarande lever kvar som under
sensommaren samma år då utvärderingen genomförs
än att ett liknande projekt som avslutades 2002 gör
det. Men för vissa projekt kan det vara precis tvärtom.
Effekterna av ett projekt kan uppträda långt efter
det avslutats, och långt efter den här utvärderingen
(jfr Sahlin, 1996a). Flera av avtrycken från projektet
Personlig service – för att förnya DHR och utveckla
den traditionella hemtjänsten mot en mer brukarstyrd
verksamhet, som avslutades 2003 har exempelvis
framträtt först under de allra senaste åren. På liknande
sätt tycks projektet Rehabilitering av äldre personer
med synnedsättning och utveckling av syncentralernas
specialistkompetens, nu vara på väg att åstadkomma
de förändringar man eftersträvar. Hade utvärderingen
genomförts några år tidigare – eller senare – hade
projekten antagligen framträtt i en annan dager än vad
de nu gör.
Flera av projekten framträder som tydligt tidsbundna i den meningen att den tekniska och medicinska
utvecklingen inneburit att verksamheterna som sådana,
eller exempelvis ett material som tagits fram inom
ramen för projektet, överhuvudtaget inte är relevanta
längre. Exempelvis har Dataskola för reumatiker i dag
ingen grund för att driva verksamheten. Nya generationers reumatiker har helt enkelt inte i samma utsträckning den typ av ”besvär” som för tio år sedan föranledde projektet. Och att i dag fortsätta att trycka och
använda det studiecirkelmaterial som togs fram inom
ramen för det på sin tid på många sätt framgångsrika
projektet Utveckla studiematerial om maculadegeneration, hade knappast varit någon god idé.
Vi vill också kommentera varför vi inte har kunnat
kategorisera projektet Nätverksbygge för anhöriga
till dementa personer. Ända sedan 1999 har det
genomförts återkommande statliga satsningar på att
utveckla anhörigstödet i landets kommuner och vare
sig vi eller den intervjuade projektföreträdaren har
någon möjlighet att avgöra om eller hur projektet
spelat någon roll i den förändringsprocess mot ett mer
utvecklat anhörigstöd i Helsingborgs kommun som
ägt rum efter det att projektet avslutades. Att frågan
om en insats additionalitet, det vill säga vad den har
bidragit med utöver det som ändå skulle ha hänt är
svår eller omöjlig att svara på (Sandberg & Faugert
2007:23) rör även andra projekt. Flera av de intervjuade
projektföreträdarna reflekterade i samband med våra
frågor om projektets spår över vad som verkligen var
att betrakta som ett avtryck av projektet och vad som
inte var det. Det var förstås lättare för dem som kunde
säga att en under projekttiden uppstartad konkret
verksamhet fortfarande levde kvar efter projektet,
eller inte levde kvar, än för dem som drivit ett projekt
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utan sådana ambitioner. Men det var få av projekten
som syftat till att sjösätta konkreta verksamheter utan
de flesta innebar någon form av utvecklings- eller
förändringsinriktat arbete.

Andra spår

Under intervjuerna framkom även projektavtryck av
en mer problematisk karaktär. Några av dessa handlar
om höjda förväntningar bland organisationens
medlemmar på vad organisationen kan och bör
åstadkomma samt om att man påtagit sig ett ansvar för
de människor som fått stöd via projektverksamheten.
Det förstnämnda hänger ihop med att den ideella
organisationen i sitt dagliga arbete har ont om pengar.
Så här formulerade sig en av projektföreträdarna:
Varje gång vi genomför ett Arvsfondsprojekt så
bli det så att man höjer ribban och så sedan
är det då problematiskt att svara upp. Och
det är inte problematiskt för att behoven inte
finns, utan det är problematiskt för att vi saknar
resurserna. Vi har just avslutat ett barn- och
familjeprojekt nu och det finns lika stora behov
där, och det är lika svårt att svara upp mot
dem utan de här pengarna som man också
behöver /…/. Det [projektet] väckte ju mersmak.
Eftersom man som vanlig brukare inte är insatt
i hur förhållandena verkligen är. Man har ju
knappt grepp om ibland att det är ett projekt
som bedrivs utan man ser det som att det är
förbundet som bedriver. Även om vi försöker
göra som Arvsfonden säger och tala om att det
är projekt i Allmänna arvsfonden så tror jag inte
riktigt att man är insatt i det.

Det andra avtrycket – att man påtagit sig ett ansvar för
de människor som fått stöd via projektverksamheten
– kom särskilt tydligt till uttryck när vi besökte
projektet Aktivering och sysselsättning av tidigt
nydiagnostiserade demenssjuka. En gruppledare i
projektet sade att det var klart att Demensförbundet
skulle fortsätta att finansiera verksamheten fram till
nyår och – om inte annat – skulle man därefter driva
verksamheten som studiecirkelverksamhet. Enligt
henne var någon slags fortsättning av verksamheten det
enda möjliga alternativet: ”Det här är ingen fabrik, det
handlar om människor. Då kan man bara inte sluta och
lämna dem i sticket.” Att gruppledaren hade en poäng
i vad hon sade underströks under den observerade
sammankomsten. Då en av de deltagande männen
frågade mig (ATL) om ”syftet med forskningen” och
jag redogjorde för utvärderingsuppdraget tillade jag
att en av de viktigaste frågorna som Arvsfonden vill
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ha besvarad är om verksamheterna fortsätter att leva
vidare efter projekttiden. Gruppledaren, som nog snabbt
insåg att kommentaren kunde skapa oro, flikade då in
att: ”Det är vi helt säkra på att den här verksamheten
kommer att fortsätta. Det kan ni känna er lugna med.”
Samtliga i gruppen kommenterade detta uttalande
med uttryck som visade på lättnad ”Ja det var ju tur”,
någon yttrade ”Ja vad skulle vi annars göra?” En annan
nickade mot fönstret och sade ”Ja då får man väl hoppa
ut”. Även om det sista var i en skämtsam ton är det
svårt att bortse från oron bakom gruppmedlemmarnas
reaktioner.
Även under intervjun med den sjuksköterska
och undersköterska som arbetade med sina hundar
inom ramen för projektet ”Hunden i vården…” kom
svårigheter förknippade med att avsluta kontakten
med dem som under en period fått vårdhund på remiss.
Här var inte orsaken att den Arvsfondsfinansierade
projekttiden så småningom skulle ta slut. Nu när
hundförarna och deras hundar väl var utbildade och
verksamheten etablerad på boendet var man inte längre
beroende av några projektpengar. De svårigheter de
två hundförarna, med viss försiktighet, gav uttryck
för var snarare att det var svårt att få stunderna med
vårdhund att räcka till för de boende. Detta oavsett
hur stor betydelse stunderna med hunden föreföll att
ha för personen ifråga. Så här sade svarade de båda på
frågan om någon bland enhetens övriga anställda hade
kritiserat verksamheten:
Sjuksköterska: Nej. En del av personalen var
oroliga att ”vad händer sedan, när de har gått
tio gånger och sedan får de inte fortsätta”. För
280 personer kan ju inte gå, för vi är ju bara
två hundförare. Och de såg det som ett stort
problem. Men jag ser det så att det är väldigt
viktigt att få de här stunderna av glädje och
inte vara rädd att man ska må dåligt när man
slutar – att bara vara i det mörka och inte få
ljusa stunder. Det väckte sådana känslor hos
en del av personalen. Och det var särskilt
rehabpersonalen som tänkte så. Och de tänkte
säkert utifrån sina egna behandlingar, att när
de slutar så – det är ju också tio gånger också –
men…
Undersköterska: Lite känsla kan man ha så själv
faktiskt. Att en del…
Sjuksköterska: Det är svårt.
Undersköterska: För man vet hur mycket det
betyder för dem man besöker. Så det kan vara
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svårt. Så en del går man lite längre hos och en
del...
Intervjuerna väcker svåra frågor för dem som arbetar
med tidsbegränsade insatser som för mottagarna
innebära en förhöjd livskvalitet eller tillfredsställelse
av tidigare otillfredsställda behov. Vilket är det bästa
för individen – att få uppleva en kort tid av trygghet,
närhet, personlig utveckling eller liknande och sedan
förlora möjligheten – eller att inte uppleva det alls? En
annan svår fråga är om det är lämpligt att anordna en
verksamhet som upplevs vara av avgörande betydelse
för dess deltagare om man är osäker på om den
kommer att kunna bedrivas annat än under en kort
period. Givetvis måste detta vara upp till involverade
parter att i varje unikt fall ta ställning till. Men kanske
kan exemplen ovan bidra till att organisationer som
planerar projekt förbereder sig för sådana svårigheter.
Ett annat problem som uppenbarligen kan
dyka upp är att projektidéer används på sätt och i
sammanhang där man definitivt inte hade tänkt sig att
de skulle användas. Så här berättade projektledaren
för Utveckling och utvärdering av en bortanyckel
– ett hjälpmedel för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar, när hon tillfrågades om
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning brukade ägna
sig åt den här typen av verksamheter:
Det är klart att det förekommer teknikprojekt
men inte att man utvecklar något från
scratch. Alltså det finns inga riktlinjer för det
i Stockholms stad.. Det blev ju väldigt tydligt.
För i min styrgrupp så satt ju även de här
stora allmänna bostadsföretagen och de ville
ju väldigt gärna ha den här produkten, för de
tyckte att det skulle vara så bra att ha som tillval
för många av sina äldre. Men när det sedan
kom till kritan att testa och gå vidare så har
de inte kompetensen och drivet att ta det här
steget vidare. Och sedan blev det ju problem
med bortanyckeln för den här konsulten som
jobbade med oss han stal hela idén och öppnade
ett företag med den. Det blev ju jättestökigt och
bråkigt /…/. För att vi behövde utveckla den
här vidare. Det var inte färdigt tyckte jag. Så
att produkten som kom på marknaden blev inte
speciellt bra. Men då fanns det ingen som helst
kunskap i Stockholms stad hur man jobbar med
det här med immaterialrätt konstigt nog /…/.

att användas kommer från DHR:s projekt Personlig
service… Under projekttiden hade projektarbetarna
kontakt med personer involverade i en statlig
offentlig utredning tillsatt för att göra en översyn av
personlig assistans enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om
assistansersättning (LASS). I kommitténs uppdrag
ingick bland annat att ”analysera orsakerna till
kostnadsutvecklingen [rörande personlig assistans]
och föreslå åtgärder som dämpar och stabiliserar den
samt förbättrar kostnadskontrollen” (SOU 2008:77,
s. 8). Bland kommitténs förslag finns en nedre gräns
för rätten till personlig assistans vid 20 timmars
grundläggande behov. Man föreslår också en ny LSSinsats som kan fungera som en ersättning för dem som
skulle förlora sin rätt till personlig assistans, något
som i utredningen kommenteras kunna ”medföra
och kommer säkert av en del att uppfattas som en
försämring” (s. 748). Den föreslagna insatsen bär
namnet ”personlig service” och överensstämmer på ett
påtagligt sätt med hur man inom projektet ”Personlig
service…” eftersträvade att hemtjänsten skulle komma
att utformas. Eller, som det står i den så kallade
assistansutredningen: ”Rätten [till personlig service
enligt LSS] bör utgå från definitionen av hemtjänst,
men ge den enskilde rätt till ett beslut som avser direkt
stödtid” (s. 609). I utredningen refererar man också till
det aktuella projektet och till de rapporter som tagits
fram där.
Den ursprungliga projektidé vars syfte var att
förbättra för hemtjänstbrukare kom med andra ord
att fungera som inspiration till ett förslag på en insats
som antas medföra och uppfattas som en försämring
för personer som tidigare haft personlig assistans
enligt LSS. ”Du får göra vad du vill med den här
informationen” sa projektledaren. Vad vi hoppas
på genom att ta upp exempel som detta är att andra
ska kunna lära sig av dem och bli mer medvetna om
att även idéer som kläcks inom ramen för en ideell
organisations projektverksamhet kan vara attraktiva för
personer och grupper utanför den egna organisationen
och komma att tolkas och användas på andra sätt än
vad man tänkt.
Vi lämnar därmed projektens spår för att
sammanfatta och diskutera utvärderingens resultat.

På företagets webbplats fann vi mycket riktigt en
”smart nyckelbricka” som kunde beställas via Internet.
Ett annat exempel på hur projektidéer kommit
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DISKUSSION
Det övergripande syftet med vår utvärdering har
varit att ta tillvara kunskaper och erfarenheter från
sammanlagt 32 projekt som under åren 1996–2008
fick ekonomiskt stöd från Arvsfonden. Gemensamt
för projekten är att de rör äldre – äldre personer har
vid ansökan angivits som projektets målgrupp eller så
har en angiven målgrupp omfattat äldre personer. Ett
projektföreträdarperspektiv, vilket i de allra flesta fall
är lika med projektledarperspektiv, har av praktiska
skäl kommit att dominera framställningen. Den
absoluta majoriteten av projekten var avslutade när
arbetet med utvärderingen påbörjades och att söka
upp fler involverade parter än en projektföreträdare
eller projektledare hade varit alltför tidskrävande.
Sannolikt är det också så att en del av de allra äldsta
projektdeltagarna inte lever längre. Några personer som
deltagit i projekten som samarbetspartner eller utförare
har emellertid också kommit till tals i rapporten. Det
har även ett antal individer som hör till projektens
målgrupper. I andra fall har projektföreträdare, indirekt,
berättat om vad de uppfattar att verksamheten kan ha
betytt för brukarna. Tre projekt, två av de äldre och ett
pågående, har av olika skäl endast studerats med hjälp
av projektdokumentationen.
I detta avslutande avsnitt kommer vi att
sammanfatta och diskutera utvärderingens resultat
men vi vill också väcka frågor och stimulera till
diskussion. Vi tror nämligen att det är i samtalet mellan
personer involverade i Arvsfondens projektverksamhet
och andra berörda eller intresserade av ideella
organisationers arbete inom äldreområdet och av
äldreomsorg i allmänhet som lärdomar från den
utvärdering vi genomfört bäst skapas. Under arbetet
med utvärderingen har problem och möjligheter med
brukarmedverkan framträtt som särskilt intressant
i förhållande till de aktuella projekten. Det är något
som avspeglat sig i rapportens tidigare avsnitt och som
även kommer till uttryck i den följande diskussionen.
En nackdel med denna betoning är att det kan
framstå som att målgruppens medverkan framträtt
som ett viktigt tema i samtliga projekt som ingår i
utvärderingen. Så är nämligen inte fallet. I en del
projekt har ämnet inte alls kommenterats eller lyfts
fram, vare sig av den intervjuade projektföreträdaren
eller i projektdokumentationen. Det kan bero på
att målgruppens medverkan i dessa projekt inte
uppfattats som något speciellt samt att den, det eller
de som uppfattas som ”normalt” har en tendens
att inte uppmärksammas eller kommenteras (se
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t.ex. Holstein & Gubrium, 2000). Ett exempel på ett
sådant, i förhållande till brukardeltagande hittills helt
okommenterat projekt, är Förbättra livskvaliteten för
äldre blödarsjuka och deras anhöriga, som leddes av
personer som själva tillhörde målgruppen blödarsjuka
40+. Men eftersom brukarmedverkan är centralt i
Arvsfondens verksamhet och utifrån att frågan om
hur de mest utsattas, inklusive många demenssjuka
individers, intressen ska tas tillvara antagligen tillhör
de mest komplexa och svårlösta när det gäller just
brukarmedverkan (Socialstyrelsen, 2003: 58) ser vi
inriktningen på brukardeltagandets problem och
möjligheter som befogad. Detsamma gäller det faktum
att projekt där personer med demens varit involverade
därmed får förhållandevis stor uppmärksamhet i
rapporten.

Projekt som genomförts under
likartade – och olika – betingelser

Frågan om under vilka betingelser projekten lämnat
spår eller genomförts har i rapporten behandlats
genom att vi belyst vilka och hur många som har varit
verksamma eller deltagit i den aktuella verksamheten
samt under vilka övergripande ekonomiska villkor
projekten genomförts. Över 17 000 personer har
uppskattats på ett eller annat sätt ha deltagit i de 32
projektverksamheterna. Såväl likheter som skillnader
mellan projekten har lyfts fram. Till likheterna hör
att en eller flera handikapp- eller brukarföreningar
varit involverade i samtliga 29 projekt med ”personer
med funktionsnedsättning” som målgrupp, något som
ligger i linje med Arvsfondens uppmaning till ”nära
samarbete med handikapporganisation” (Allmänna
arvsfonden, 2008b, november). En likhet mellan 24
av projekten är att verksamheter inom offentlig sektor
på ett eller annat sätt medverkat i projektarbetet.
Gemensamt för flera av projekten är också att de
har genomförts av organisationer som i sitt dagliga
arbete har ont om pengar och har svårt att genomföra
något som går utöver organisationens basverksamhet
utan extra medel. En slutsats som kan dras av dessa
resultat är att Arvsfonden i sina bedömningar av
vilka projekt som ska beviljas stöd kan antas ha
relativt stort inflytande över vad det är som flera av de
organisationer som omfattas av utvärderingen riktar
in sig på och åstadkommer utöver sin basverksamhet.
Detsamma gäller Arvsfondens bedömningskriterier
som prioriterar projekt som är nyskapande, där
brukarna deltar i planeringen och utförandet samt
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verksamheter som bedrivs i samarbete med andra
organisationer.
En av de skillnader som uppmärksammats gäller
målgruppens medverkan i projekten. Det finns både
projekt där inga individer som tillhör målgruppen
deltagit och projekt där personer ur målgruppen
beskrivits ha deltagit i verksamheten, deltagit i dess
planering och utformning och intagit en drivande roll i
– eller initierat – projektet. Som en viktig omständighet
för detta förhållande har tidsandan lyfts fram. Under
de senaste decennierna har inställningen förändrats
till brukarmedverkan och till demenssjukdomar och
demenssjuka och det är olika länge sedan projekten
genomfördes. På det sättet kan man förstå hur det
kan komma sig att ingen person med demenssjukdom
deltagit i Riksförbundet för dementas rättigheters två
äldsta projekt, medan individer med en sådan diagnos
beskrivits ha initierat det pågående projektet samt
deltagit i verksamhetens planering och utformning.
En av de frågor som vi i detta sammanhang ser
som viktig att lyfta är om det fortfarande kan finnas
anledning att genomföra, och ge bidrag till, projekt
med demenssjuka personer som målgrupp där personer
med demenssjukdom inte är aktivt involverade.

Är projekt där målgruppen aktivt deltar
alltid att föredra?

I redovisningen av vad som finns kvar av
projektverksamheterna i dag framträder
Demensförbundets två äldsta projekt, Demensförbundet
i framtiden och Information om FN:s stadgar, som
projekt som lämnat viktiga avtryck, inte minst
för många demenssjuka personer. Detta trots att
ingen person med demenssjukdom själv deltog:
”Utan projektet hade vi inte varit där vi är nu, det
var verkligen ett lyft för Demensförbundet” sade
projektledaren för det förstnämnda projektet och
berättade om hur fruktsamt det arbete som bedrivits
under projekttiden varit för förbundets verksamhet.
Den rapport som togs fram inom ramen för det
sistnämnda projektet framträder även den som
betydelsefull för att stärka demenssjukas position i
samhället och ge dem samma rättigheter som personer
med andra typer av funktionsnedsättningar. Projekt
eller verksamheter där demenssjuka individer aktivt
deltar framträder med andra ord inte som den enda
framkomliga vägen mot att stärka demenssjuka
personers ställning. Kanske är det snarare så att
vissa saker för personer med demenssjukdom kräver
insatser och engagemang från personer utan denna
diagnos. Och riskerar en ökande tilltro till att alla
människors intressen bäst tillgodoses genom att de
själva får komma till tals att leda till att man bortser
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från att en del människor kan sakna förmåga att i alla
sammanhang föra sin egen talan?
I Socialstyrelsens (2003) rapport Brukarmedverkan
i socialtjänstens utveckling tar man i linje med dessa
frågor upp en problematik som kan finnas inbäddad
i att fästa alltför stor tilltro till brukarmedverkan och
brukarinflytande när det handlar om ”personer med
bristande autonomi – t.ex. äldre dementa personer,
vissa personer med psykiska funktionshinder eller vissa
personer med utvecklingsstörning” (s. 56). Den risk
som kommenteras är att om man alltför konsekvent
utgår ifrån att dessa personers intressen bäst tillgodoses
genom att de själva får komma till tals, och alltför
ensidigt tar avstånd ifrån företrädarskap, kan detta i
slutändan leda till att ingen talar i deras sak i de fall där
de inte kan göra det själva. I sammanhanget refereras
till handikappforskaren Barbro Lewin (1998) som i
sin avhandling beskrivit det som en paradox att det i
vissa avseenden och för vissa grupper kan krävas mer
paternalism för att uppnå ökad autonomi.
Sammanfattningsvis framträder det således som
viktigt för de brukarorganisationer som företräder
personer som lever med en demenssjukdom såväl som
för en anslagsgivare som Arvsfonden att driva och
stödja både verksamheter där demenssjuka personer
intar en aktiv roll och verksamheter där personer med
en sådan diagnos intar en mer undanskymd roll, men
som på längre sikt och mer indirekt kan antas främja
demenssjuka personer ställning och möjligheter.

Behöver brukarorganisationer delta
i alla projekt som rör personer med
funktionsnedsättning?

En annan fråga som väckts under arbetet med
utvärderingen är hur viktigt det är att en eller flera
brukarorganisationer deltar i projekt med personer med
funktionsnedsättning som målgrupp som har en annan
typ av icke-vinstdrivande organisation som huvudman.
En fråga är om det alltid leder till att personer med
funktionsnedsättning själva får en högre grad av
inflytande eller till att insatserna blir mer effektiva (jfr
Allmänna arvsfonden, 2008b, november). En anledning
till dessa frågor är att målgruppens deltagande i
brukarorganisationernas projekt inte verkar ha varit
större än i projekt som drivits av andra typer av ideella
organisationer. En annan anledning är att personer som
lett projekt som drivits av icke-brukarorganisationer
inte framträder som mindre kompetenta än ledare för
brukarorganisationsprojekt när det gäller att exempelvis
anpassa formerna för deltagande till den aktuella
målgruppens och de aktuella individernas behov och
förutsättningar. Den tredje och kanske viktigaste
anledningen till vår tveksamhet är att företrädare
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för icke-brukarorganisationsdrivna projekt uttryckt
besvikelse över att handikapporganisationerna inte
medverkat i projektarbetet på det sätt man hoppats på
eller förväntat sig. I de aktuella personernas försiktiga
kommentarer kan vi ana att Arvsfondens uppmaning
till samarbete med handikapporganisationer i vissa
fall kan innebära att personer som leder eller arbetar
i dessa organisationer kan känna krav på sig att ställa
upp i projekt som de varken har tid eller resurser
att ägna lika mycket engagemang åt som övriga
projektarbetare förväntar sig och som kanske inte berör
just de områden som man inom handikappföreningen
prioriterar. Från huvudmannaorganisationens sida
tycks dyrbar projekttid och energi i sin tur ibland
läggas på att försöka få de brukarorganisationer
som ändå formellt ställt upp som samarbetspartner
att även engagera sig i praktiken, eller att engagera
sig mer än vad de gör. Sammantaget belyser dessa
utsagor att samarbete är ett komplext fenomen (se t.ex.
Lenéer Axelson & Thylefors, 2005). Att flera personer
kombinerar sina resurser för att uppnå ett gemensamt
mål innebär i idealfallet effektiv problemlösning. Men
effektivt samarbete uppstår långt ifrån alltid genom att
personer med olika och kompletterande kompetenser
medverkar i en verksamhet (ibid.).
I denna utvärdering framträder brukarorganisationerna som viktiga genom att i flera av projekten
verka handikapp- och intressepolitiskt för att förbättra
de samhälleliga förutsättningarna för målgruppen.
Exempelvis genom att kämpa för en större medvetenhet
om målgruppens behov och rättigheter bland dem
som själva tillhör denna grupp och bland personer på
olika nivåer och i olika positioner inom landsting och
kommuner. Det vill säga, genom att ägna sig åt just den
typ av uppgifter som brukar tillhöra så kallade vi för
oss-organisationers intresseområden (jfr Meeuwisse
& Sunesson, 1998). Få av de övriga organisationernas
projekt rymmer den typen av politiskt inriktade
ambitioner.
För att öka inflytandet för personer med
funktionsnedsättning framträder det mot bakgrund av
denna utvärdering sammanfattningsvis som viktigt
att stötta brukarorganisationerna i sitt handikapp- och
intressepolitiska arbete. Däremot förefaller det inte
alltid vara lika viktigt – eller nödvändigtvis effektivt
– att just brukarorganisationer deltar i projekt med en
annan typ av organisation som huvudman som har
personer med funktionsnedsättning som målgrupp.
Vi avser då projekt utan tydlig handikapp- eller
intressepolitisk inriktning där individer ur målgruppen
själva medverkar och där huvudmannaorganisationen
och andra samarbetspartner, exempelvis i offentlig
sektor, redan har nödvändig kompetens om den
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aktuella målgruppens behov och förutsättningar.

Framkomliga vägar och hinder

I frågan om vilka framkomliga vägar
projektverksamheterna har funnit och vilka hinder de
stött på har vi fokuserat på problem och möjligheter
med brukarmedverkan och brukarinflytande. Vi har
gett en inblick i hur projektarbetare involverat personer
med olika typer av funktionsnedsättningar, som i flera
fall uppnått en relativt eller mycket hög ålder, i den
upprättade verksamheten och hur de på ett inkännande
sätt hanterat de dilemman och svårigheter de ställts
inför. Till de hinder som lyfts fram hör att individer
i målgruppen inte medverkade på det sätt man
planerat, förväntat sig eller hoppats på. I tre projekt
handlade det om att deltagande ålderspensionärer med
funktionsnedsättningar inte varit lika intresserade
av att öka inflytandet över sin situation som man i
projektledningen planerat. Ett annat kommenterat
hinder rör brukarorganisationernas medverkan.
En av de framkomliga vägar som lyfts fram är en
brukaranpassad brukarmedverkan, det vill säga att
formerna för medverkan i projektet anpassats efter
målgruppen ifråga och efter de deltagande individerna.
I de fall personer med kognitiva funktionsnedsättningar
eller demenssjukdom varit målgruppen rör det sig om
en form för medverkan som innebär att en eller flera
personer som inte tillhör den aktuella brukargruppen
tar ansvar för deltagarna och deras välbefinnande
och till och med – om så bedöms vara det bästa
för individen själv – ordnar så att denne slipper
att överhuvudtaget delta i verksamheten. Andra
framkomliga vägar som kommenterats är att våga
pröva idéer som man knappt tror på själv” och att
väcka äldremedvetande. Det senare är inspirerat av
dövrörelsens begrepp dövmedvetande, det vill säga
att rak i ryggen kunna stå upp för att man är döv och
hävda dövas språk, kultur och rättigheter.

Är åldern problemet?

För att de beskrivna svårigheterna att få
ålderspensionärer med funktionsnedsättningar att
intressera sig för att öka inflytandet över sin situation
inte ska tolkas som med självklarhet kopplat till
målgruppens förhållandevis höga (kronologiska)
ålder som sådan kan det vara viktigt att sätta in
detta ”hinder” i ett större sammanhang av tidigare
forskning om brukarinflytande och brukarmedverkan
i äldreomsorgen.13 I en kunskapsöversikt om
brukardelaktighet i välfärdssystemen (Hultqvist,
2008) konstateras att inflytandeproblematiken inom

13 Med kronologisk ålder avses antal år sedan födelsen, det vill säga det
som i vardagligt tal ofta avses när man talar om just ålder.

46

äldreomsorgen beskrivs ha mycket gemensamt
med motsvarande frågeställning inom övrig statlig
välfärdsproduktion, såsom skola och förskola,
hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg
och handikappomsorg. Men det kan också finnas
särskilda svårigheter som har att göra med
att många av dagens äldreomsorgsbrukare är
uppvuxna innan Sverige blev ett välfärdsland. De
tillhör också, generellt sett, en generation som inte
anser att medinflytande är lika viktigt som senare
generationer gör. I kunskapsöversikten refereras till
Tommy Möller (1998) som pekat på ett existerande
glapp mellan en politisk fokusering på valfrihet och
hur de äldre själva prioriterar förtroende högre än
inflytande. Som också berörs i kunskapsöversikten
finns det emellertid anledning att tro att efterföljande
generationer, även som äldreomsorgsbrukare, kommer
att fortsätta att värdera inflytande på det sätt de
gjort tidigare i livet. Ett tecken på att det skett en
förändring inom pensionärsleden som tas upp är att
pensionärsorganisationerna sedan 1990-talet fört fram
en emellanåt ganska frän kritik mot välfärdspolitiken.
Att svårigheterna att mobilisera de synskadade över 85
år kunde ha att göra med den generation de tillhörde,
och inte nödvändigtvis med deras höga ålder, var
för övrigt en möjlig förklaring som den intervjuade
projektledaren lyfte fram.
Man kan spekulera i om arbete med att väcka ett
äldremedvetande bland dagens allra äldsta skulle
kunna vara ett fruktbart alternativ till att låta andra
kämpa för gruppens rättigheter eller helt enkelt
låta dem ha det som de har det. Kanske skulle det
exempelvis kunna vara en framkomlig väg för projekt
som Insatser för äldre synskadade, där det fanns en
ambition om att mobilisera målgruppen, men kanske
också väl stora förhoppningar att de själva skulle
mobilisera sig, bara de kom samman? Detta sagt vill
vi också peka på vikten av att inte enkelt vifta bort
de intervjuade projektledarnas idéer om behovet av
företrädare för vissa grupper äldre med hänvisning
till att frågan kommer att lösa sig själv i takt med att
nya äldre efterträder de gamla och ”nöjda” äldre (eller
genom att gruppens äldremedvetande väcks). När det
gäller de äldre döva ansåg inte projektledaren att de
äldre döva behövde en egen äldrevägledare bara för
att de själva inte tycktes särskilt intresserade av att ta
del i eller driva en kamp för att få sina behov av vårdoch omsorg tillgodosedda på sina egna villkor. Den
handlade också om att de inte skulle kunna ens om de
ville. På liknande sätt har vi ovan lyft fram vikten av
att inte lägga allt ansvar för att värna om demenssjuka
personers rättigheter på individer som själva befinner
sig i en sådan särskilt utsatt situation.
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Projektverksamheter som på olika
sätt och i olika utsträckning lever
vidare

Majoriteten av de avslutade projekten, 19 av 26, har av
allt att döma lämnat tydliga avtryck: De har bidragit
med nya kunskaper, metoder och utbildningsmaterial
som används i olika sammanhang, lett till bestående
förändringar av den egna organisationen, satt igång
förändringsprocesser i offentliga verksamheter
och medverkat till att politiska beslut fattats eller
föreslås. Sju av de konkreta verksamheter som
sjösattes under projekttiden lever fortfarande vidare
i mer eller mindre modifierad form. Flera projekt
framstår som tydligt tidsbundna i den meningen att
den tekniska och medicinska utvecklingen inneburit
att verksamheterna inte är relevanta längre. Det
förklarar varför vissa projekt inte tycks ha lämnat
några tydliga spår i det fortsatta arbetet eller varför en
del uppstartade verksamheter inte lever vidare. När
det gäller två av projekten har medverkande personer i
projektets målgrupp varit med och beslutat att avsluta
verksamheten.
Projektspår av den mer problematiska karaktären
har också belysts. Hit hör att projektet bidragit till
att skapa förväntningar bland medlemmarna på vad
organisationen kan och bör åstadkomma som är svåra
att leva upp till utan externa medel samt att projektidéer
kommit att användas på sätt och i sammanhang som
projektarbetarna absolut inte avsett.

Projektverksamheter av betydelse
för målgruppen

I rapporten har vi också lyft fram en rad olika, i hög
grad positiva, betydelser som de olika verksamheterna
beskrivits ha haft för projektens målgrupper. Till
dessa hör stärkt självkänsla, personlig utveckling samt
tillgång till närhet och social samvaro med speciella
kvaliteter. Det rör sig om svårbevisade och subjektiva
värden som i flera fall inte tillgodoses inom ramen
för liknande verksamheter inom offentlig sektor, eller
inom ramen för offentliga organisationer som projekt
bedrivits i nära samarbete med.

Komplement, ersättare och inspiratörer

Genom att projektverksamheter beskrivs tillgodose
värden och behov som inte tillfredsställs inom ramen
för verksamheter inom offentlig sektor framträder de
inte som konkurrenter utan som komplement. På så
sätt framstår de som ganska typiska nordiska socialt
inriktade ideella verksamheter (jfr Jeppsson Grassman
& Svedberg, 2007). Det kan också ligga närmare
till hands att låta bli att tillhandahålla denna typ av
subjektiva värden inom ramen för offentlig sektor, för
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att på så sätt minska kostnaderna för verksamheterna.
Att de kommunala verksamheterna hemtjänst och
särskilt boende förändrats sedan början av 1990-talet
och i dag handlar mera om omvårdnad än om sociala
insatser inriktade på gemenskap och aktivitet, är
något som framhållits av flera äldreomsorgsforskare
(se t.ex. Socialstyrelsen, 2008; Szebehely, 2000). Att
projektverksamheter som Hunden i vården… och
Animera – göra levande, som bedrivs i kommunala
omsorgsenheter framträder som så pass betydelsefulla
för dess deltagare som de gör skulle därmed kunna
förstås som ett tecken på att det i dag finns gott om
otillfredsställda sociala – och emotionella – behov
inom den svenska äldreomsorgen. En del av projekten
förefaller med andra ord i viss mån ersätta offentlig
sektor.
En funktion som flera projekt av allt att döma
fyller, eller förhoppningsvis kommer att fylla, är att
fungera som viktiga inspiratörer för beslutsfattare
och anställda på olika nivåer inom kommunala och
landstingsdrivna verksamheter. Något som ligger i linje
med Arvsfondens ambition att stödja verksamheter
som är nyskapande och utvecklande (SFS 1994: 242,
6 §). Ett sådant projekt är Projekt personlig service.
Det har bland annat medverkat till ett förslag på ett
tillägg i socialtjänstlagen som skulle stärka svenska
hemtjänstbrukares inflytande över vilket stöd de får
och därmed också över sitt dagliga liv. Andra projekt
kan förhoppningsvis väcka tankar som rör om de
sociala aktiviteter som bedrivits och bedrivs inom
ramen för svensk offentlig vård- och omsorg någonsin
varit eller är speciellt inriktade på att stärka gamla
människors självkänsla, bidra till deras personliga
utveckling eller till att de ska känna sig viktiga för
någon annan. Vi tänker då på vanligt förekommande
äldreomsorgsaktiviteter som bingo, sångstunder,
högläsning, kaffedrickande och spela spel – sociala
aktiviteter som redan förekommer på äldreboenden
där projekt bedrevs och bedrivs, men som av dem
vi intervjuat beskrevs som av en annan sort än
projektaktiviteterna. För att hårdra det litet skulle
man kunna säga att typiska äldreomsorgsaktiviteter
snarast tycks utgå från en föreställning om äldre
människor som föredettingar (”has beens”) (Krekula,
Närvänen & Näsman, 2005), det vill säga som
under avveckling snarare än under utveckling. Inte
minst projektet Animera – göra levande, liksom de
seniora filmskaparna själva, utmanar utan tvekan en
sådan föreställning. Som vi återkommer till nedan
menar vi att förutfattade meningar om hur projektens
målgrupper ”är” på liknande sätt utmanas inom ramen
för flera projekt.
En annan tanke, som kanske särskilt projektet
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Hunden i vården kan bidra till att väcka, är vilka
möjligheter det finns att som en mycket gammal och/
eller demenssjuk person på ett äldreboende få behov
av närhet och kärlek tillfredsställda – behov som
kanske inte ens är möjliga för professionella vårdgivare
att tillgodose. Mot bakgrund av erfarenheterna
från projektet tycks det här kunna finnas en hittills
outnyttjad potential i hundar och andra husdjur – i
alla fall när det gäller mycket gamla och demenssjuka
personer som tycker om, och tål, djur.
I sammanhanget är det också viktigt att framhålla
att ideella organisationer genom projektverksamheterna
i vissa fall tycks tillgodose behov som antagligen inte
offentlig sektor skulle kunna tillfredsställa på samma
sätt, oavsett hur mycket pengar och resurser som
avsattes. Vi avser då särskilt hur verksamheter som
Alzheimer café och Aktivering och sysselsättning av
tidigt nydiagnostiserade demenssjuka, beskrivits vara
särskilt värdefulla för personer i ett tidigt stadium av en
demenssjukdom just genom att de inte är en del av det
offentliga vård- och omsorgssystemet. I dessa projekt
framträder tydligt vikten av att värna om den ideella
sektorn och dess position som just komplement och ett
fristående alternativ till offentlig sektor.

Utmanare av förutfattade meningar
och synliggörare av äldre med
funktionsnedsättning

Som vi hoppas har framkommit i rapporten har
projektföreträdare och projektarbetare som intervjuats
inom ramen för den här utvärderingen visat på en
tilltro till, eller i alla fall en förhoppning om, att
individer som lever med demenssjukdomar och
mycket gamla människor kan och vill medverka i fler
sammanhang och på flera sätt än många nog tänker
sig. I en del fall har mötet med projektets faktiska
deltagare visat att visionerna i projektplanen varit väl
högtflygande. I några fall har vi i ärlighetens namn
funderat över om den eller de som skrivit ansökan
ens själva trott på sina planer och om de former för
brukarmedverkan som skrivits fram snarare varit en
del av en övertalningsstrategi gentemot en finansiär
som har brukardeltagande och ”nyskapande” som
bedömningskriterier (jfr Meeuwisse, 1996). I så
fall förefaller inte detta i praktiken ha lett till för
individerna negativa konsekvenser. I det praktiska
arbetet har målgruppens medverkan anpassats efter
de deltagande individerna, i något fall genom att helt
enkelt avsluta verksamheten tidigare än beräknat. Men
hade man gått ut mer försiktigt och i högre grad tagit
hänsyn till vad exempelvis demenssjuka och mycket
gamla personer vanligtvis brukar anses klara av,
behöva eller är intresserade av kanske man inte hade
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kommit upp till den nivå av deltagande som man ändå
i de flesta fall tycks ha hamnat på. Inte heller hade man
i samma utsträckning utmanat förutfattade meningar
om hur dessa människor ”är”. Det är viktigt att
understryka eftersom det finns risk att föreställningar
om ”människor med problem” förstärks inom ramen
för sociala och kulturella projekt (Sahlin, 1996a).
Några projekt som inte fått så stor plats i
rapporten har bidragit med ny kunskap om och
riktat uppmärksamheten mot situationen för
hittills ganska osynliga grupper av personer med
funktionsnedsättningar. Det är grupper vars situation
före projektet fått lite eller ingen uppmärksamhet
alls i den egna organisationen, inom forskningen
och inom vård och omsorgssektorn. Det rör sig
bland annat om äldre teckenspråkiga döva, äldre
blödarsjuka, hörselskadade vuxen- eller barndomsdöva
äldre, personer över 65 år som sent i livet förvärvat
en kombination av syn- och hörselnedsättning och
äldre med neuropsykiatriska funktionsstörningar (t.ex.
ADHD). När det gäller just den sistnämnda gruppen
framträder det aktuella projektet som på gränsen till
för nyskapande. Enligt den intervjuade projektledaren
är det (än så länge) knappast någon som efterfrågar den
kunskap om målgruppen som projektet bidragit med.

finnas anledning att se över och komplettera de
sociala aktiviteter som traditionellt sett erbjuds inom
den svenska äldreomsorgen med mer jagstärkande
verksamheter. En annan fråga rör Arvsfondens
betoning på att målgruppen ska delta i planeringen och
utförandet av projektet och vilket utrymme det lämnar
för brukarorganisationer att i framtiden ansöka om och
få stöd för att föra de mest utsatta gruppernas talan på
sätt och i sammanhang där de inte kan göra det själva.

Konklusion

Sammanfattningsvis visar den genomförda
utvärderingen att de 32 projekten på många olika
sätt varit, och är, betydelsefulla för sina målgrupper.
De har bland annat medverkat till nittioåringars
personliga utveckling, erbjuder möjlighet för personer
med en demensdiagnos att få ”känna sig som vem
som helst” samt bidragit till att uppmärksamma
handikapporganisationers äldre medlemmar. Av de
26 avslutade projekten har 19 bedömts ha lämnat
tydliga avtryck. Fyra verksamheter som sjösattes under
projekttiden lever fortfarande vidare som konkreta
verksamheter. Ytterligare tre lever vidare i begränsad
omfattning och i modifierad form. Andra har bidragit
med nya kunskaper, metoder och utbildningsmaterial
som används i olika sammanhang, lett till bestående
förändringar av den egna organisationen samt satt
igång förändringsprocesser i offentliga verksamheter
och medverkat till att politiska beslut fattats eller
föreslås. Men utvärderingen visar också att ambitioner
att exempelvis involvera grupper av individer som inte
tidigare aktivt deltagit i organisationens verksamhet
kan innebära en risk för att projektet inte förlöper
enligt planen eller lever vidare på längre sikt.
Utvärderingen väcker också flera frågor. Flera
av dessa rör inte bara Arvsfondens verksamhet utan
är av en mer generell karaktär. Hit hör om det kan
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter
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Bilaga 1

Underlag telefonintervju

Bakgrundsfrågor

Hej!

PERSONUPPGIFTER

Översänder ett underlag som du kan använda för att
förbereda dig inför telefonintervjun dag månad kl. rörande projektet XXXXXX. Underlaget ska inte skickas
in, utan är avsett att användas för eventuella noteringar
som du vill göra innan intervjun.

Hur länge har du varit medlem?

De trettiotal projekt som utvärderingen omfattar har
olika karaktär. Vissa av frågorna kan därför vara ovidkommande för just det projekt som du har varit involverad i. Sådana frågor behöver du inte bry dig om.
Utöver intervjun med dig har vi som utvärderare även
tillgång till den dokumentation rörande projektet som
finns hos Arvsfonden. I det bifogade underlaget har jag
redan, i kursiv stil, fyllt i vissa uppgifter ur dokumentationen. De frågor som dokumentationen besvarar kan
vi hoppa över under telefonintervjun – om det inte är
något som du själv anser att du vill tillägga eller kommentera.
Intervjun kommer att vara relativt öppen till sin karaktär. Det innebär att det kommer att finnas visst utrymme för dig att utveckla dina svar. Du kommer också
att få svara på ett antal frågor som inte finns med i detta
underlag. Dessa frågor kräver ingen förberedelse från
din sida.
Intervjun beräknas att ta ca 1 timma.
Om du har några funderingar inför intervjun är det bara
att du hör av dig till mig på tel. XXX (arb.) eller XXX
eller via e-post: XXX
Vi hörs!
Vänliga hälsningar
Annika Taghizadeh Larsson
(för mer info om utvärderingen som genomförs av
professor Eva Jeppsson Grassman, fil dr Annika Taghizadeh Larsson och fil dr Anna Whitaker, NISAL, Linköpings universitet se http://www.arvsfonden.se/Pages/
ActiveProjectArticlePage____35327.aspx)
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Är du medlem i den aktuella organisationen/föreningen?

Vilken typ av anställning hade du i projektet?
(a) anställd med lön heltid
(b) anställd med lön deltid
(c) arbetat helt ideellt/oavlönat
(d) utfört både avlönat och ideellt arbete
Hur omfattande var din arbetsinsats? (ungefärligt
antal timmar/vecka)
Hade du något yrkesarbete utöver arbetet i projektet?
Vilken uppgift/roll hade du i projektet?
Hur länge arbetade du med projektet? Antal månader/år.
I vilken fas kom du in i projektet?
(a) initiativtagare
(b) involverad sedan planeringsstadiet
(c) involverad sedan verksamhetens start
(d) involverad i ett senare skede
Vilket var ditt personliga motiv för att arbeta med
projektet?
Vilken är din utbildningsbakgrund?

ORGANISATIONEN/FÖRENINGEN

Var har organisationen/föreningen sitt säte? (ort)
Vad är organisationens/föreningens huvudsakliga
inriktning?
Hör projektet till organisationens kärnverksamhet?
Hur finansierar organisationen – allmänt sett – sin
verksamhet? (Bidrag från kommun, landsting,
medlemsavgifter etc.?)
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Projektet
ÖVERGRIPANDE
Kan du (kort) beskriva projektet?
Hur skulle du beskriva projektets syfte?
Bakgrund?
Projektets målgrupp?
Verksamhetens innehåll?
Vände sig projektet till någon speciell åldersgrupp?
Om ja – vilken?
Vilka var det som var engagerade i arbetet med projektets planering, utformning och genomförande?
(T.ex: medlemmar i organisationen, personer anlitade utifrån, företrädare för projektets målgrupp,
anhöriga, samarbetspartners).

(b) Oavlönat
(c) Både och (t.ex. projektledare avlönad, övriga oavlönade).
Vilka jobbade avlönat respektive oavlönat?
Täckte beviljade medel (från Arvsfonden) hela projektkostnaden?
Om inte: vad bidrog organisationen själv med (i form
av ideellt arbete, lokaler etc.)?

Vilka ev. finansiärer utöver Arvsfonden hade
projektet? Hur stora anslag bidrog dessa med?
Vilken betydelse har de ekonomiska villkoren
haft för genomförandet av projektet?
SAMARBETE

Vilka samarbetade ni med under projekttiden (t.ex.
andra föreningar, kommun, landsting)?

Hur många var engagerade i arbetet?

Vad bestod samarbetet av?

Vilka deltog i verksamheten (medlemmar i organisationen? Andra? Ålder? Anhöriga? Typ av funktionsnedsättning?).

BRUKARDELAKTIGHET
På vilket/vilka sätt var målgruppen för projektet (brukarna) delaktiga i projektet?
(flera möjliga alternativ)

Hur många deltog i verksamheten?
Hur många besök hade verksamheten i snitt varje
dag/varje vecka/varje månad (beroende på vad som
är relevant)
Vilken typ av lokal höll man till i?
Ägs lokalen av organisationen/föreningen?
Var lokalen ändamålsenlig?
Hur fick deltagarna kännedom om verksamheten?

LOKAL KONTEXT

Var någonstans var projektverksamheten förlagd? (ort)

(a) Initiativtagare
(b) Deltagit i planering och utformning av verksamheten
(c) Deltagit i verksamheten
(d) Deltagit i utvärdering av verksamheten
Hur många brukare var involverade i de olika skedena?
Vilken roll hade brukarna? (drivande, aktivt engagerade, ”varit på plats”)

Minskade eller ökade brukardelaktigheten över
tid?
Vad gjordes för att få brukarna delaktiga?

Vad betydde det för verksamheten att den var förlagd just där? (Vad har varit stödjande/hindrande i
omgivningen: kommunen, landstinget, andra organisationer, storstad/landsbygd etc.)

ANHÖRIGA
Vilken betydelse hade brukarnas anhöriga för verksamheten?

EKONOMI

Lever verksamheten vidare efter det att den av
Arvsfonden finansierade projekttiden tagit slut?
(a) Inte alls
(b) I viss utsträckning

Under vilka ekonomiska villkor utfördes arbetet med
projektet (planering, utformning, genomförande)?
(a) Avlönat
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter
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(c)I stor utsträckning
Om b eller c: Var finns verksamheten idag?
Vad lever kvar?
Hur finansieras den?
Om a: Vad beror det på?
Vad hade krävts för att få verksamheten att leva
vidare?
Har projektverksamheten inspirerat andra?
På vilket sätt? Har projektet medverkat till att liknande verksamheter startat? Vilka?
Har ni arbetat för att sprida erfarenheterna från
projektet?
Hur?
Varför inte?
Vad skulle ev. ha krävts för att erfarenheterna
från projektet skulle kunna ha tagits tillvara på ett
bättre sätt?
Har projektet varit framgångsrikt?
(a) Inte alls
(b) I någon mån
(c) Varken ja eller nej
(d) I viss utsträckning
(e) I stor utsträckning
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BILAGA 2
Antalet verksamma och
deltagare i projekten

Projektarbetare/personer
som varit engagerade i arbetet

Personer som deltagit

Totalt antal verk-

Projekt och huvudman

med projektet

i verksamheten

samma/deltagare

Afasiförbundet i framtiden

Oklart*

Oklart*

Oklart*

Samverkan om skolan och

Cirka 50

Cirka 200

Cirka 150

omvärlden

(Fritidsledare och terapipersonal

(Boende på servicehu-

Centralskolan, Fritidshemmet,

vid servicehuset Björken, boende

set Björken i Boden och

Boden

i servicehuset Björken, elever

elever vid Centralskolan

och pedagoger vid Centralskolan

i Boden; vid vissa ak-

samt representanter för Studieför-

tiviteter även barn från

bundet Vuxenskolan)

andra skolor i Boden)

Demensförbunden i framtiden

4–5 personer (Arbetsgrupp med

Uppskattningsvis ett

Riksförbundet för dementas

medlemmar och anställda vid

hundratal personer.(Fö-

rättigheter, Stockholm

förbundet som huvudsakligen

reträdelsevis medlem-

utförde arbetet)

mar i organisationen;

Afasiförbundet i Sverige,
Stockholm

Cirka 100

även demenssjuksköterskor, anhöriga och hemtjänstpersonal deltog)
Social rehabilitering av vux-

Huvudsakligen 3 personer (Två

Cirka 15–20 personer

endöva i Malmö

föreningsmedlemmar och en

(Företrädelsevis fören-

Hörselskadades förening,

särskilt anlitad projektledare)

ingsmedlemmar, gravt

Malmö

Cirka 20

hörselskadade eller
vuxendöva personer, de
flesta över 70 år)

Information om FN:s stadgar

Huvudsakligen 2 personer (För-

Som ett led i arbetet

Riksförbundet för dementas

bundssekretare och anhörigkon-

med den aktuella skrif-

rättigheter, Stockholm

sulent anlitad som expert)

ten skickades en enkät

Cirka 100

ut till alla drygt 100
ordförande och kontaktpersoner i de lokala
föreningarna
Utveckling av teckenspråkig

Arbetsgrupp om 5 personer (hu-

Involverade inte i nå-

social service - och äldre-

vuddelen av arbetet gjordes av en

gon större utsträckning

omsorgscenter för döva

särskilt anlitad projektledare)

andra individer annat än

Sveriges dövas riksförbund,

genom att dessa infor-

Leksand

merades om projektet
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Projektarbetare/personer
som varit engagerade i arbetet

Personer som deltagit

Totalt antal verk-

Projekt och huvudman

med projektet

i verksamheten

samma/deltagare

Nätverksbygge för anhöriga

3 personer (projektledare/fören-

Uppskattningsvis to-

Cirka 50

ingsordförande, kassör och stu-

talt cirka 50 (30 pers.

diecirkelledare)

intervjuats, kontakter

till dementa personer
Demensföreningen vid

arbetats upp med an-

Kungshults sjukhem, Helsing-

höriga till 30 boende vid

borg

Kungshults sjukhem)

Ung anhörig till demenssjuka

Oklart*

Oklart*

Oklart*

Allas barnbarn

Över 1 000 (om deltagande pen-

Cirka 10 000 (barn i

Cirka 11 000

Sveriges pensionärsförbund,

sionärer medräknas; 1 000 pen-

förskolan som deltagit i

Stockholm

sionärer har varit aktiva läsare i

verksamheten)

Alzheimerföreningen i Sverige, Lund

förskolan, flera av dem under hela
projekttiden, andra under kortare
tid, ofta minst ett läsår. De har
förberett sig genom cirkelverksamhet)
Utveckla studiematerial om

2 (Föreningens verksamhetsle-

30 (Föreningsmedlem-

32 (Dessutom deltog

maculadegeneration

dare samt en journalist)

mar från hela landet

uppskattningsvis

Synskadades riksförbund,

som deltog i cirkelleda-

2 000 medlemmar i

Enskede

reutbildningen).

de lokala föreningarna i studiecirklarna
under och efter projekttiden)

Personlig service – för att

Cirka 85 (I varje kommun en led-

förnya DHR och utveckla den

ningsgrupp: biståndsbedömare,

traditionella hemtjänsten mot

enhetschefen i hemtjänsten, 1–2

en mer brukarstyrd verksam-

representanter för brukarna ge-

het

nom handikapporganisationen,

DHR, Stockholm

någon eller några från basperso-

100 (hemtjänstbrukare)

Cirka 185

Cirka 22

nalen: totalt cirka 6 personer i 4
kommuner = 24. 2 projektledare.
Projektets centrala ledningsgrupp: 2 representanter från
DHR, 1 från NHR, 1 från reumatikerförbundet, 1 från RTP, 1 från
SRF, 1 från X = 7 personer. 50
vårdbiträden)
Dataskola för reumatiker

I huvudsak 2 (projektledare/ar-

20 (gått igenom Data-

Borås lasarett, Borås

betsterapeut, kursledare/arbetste-

skola för reumatiker)

rapibiträde)
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Projektarbetare/personer
som varit engagerade i arbetet

Personer som deltagit

Totalt antal verk-

Projekt och huvudman

med projektet

i verksamheten

samma/deltagare

Utveckling av aktivitetspro-

Cirka 60 personer (ett 30-tal sko-

Cirka 1 600 (elever som

Cirka 1 660

gram

lor med en klassmorfar, en rektor,

omfattades av verksam-

Föreningen Klassmorfar,

bitr. rektor eller dyl. samt projekt-

heten).

Stockholm

ledaren)

Insatser för äldre synskadade

Cirka 10–12 (SRF-medlemmar

Cirka 212 (cirka 29

Synskadades riksförbund,

och kommunalt anställda perso-

deltog i gruppverksam-

Enskede

ner; syninstruktörer/heminstruk-

heten, 183 svarade på

törer)

enkät)

IT för döva 55+

6 (Projektledare samt en as-

Cirka 50 (Stockhol-

Dövas förening, Stockholm

sistent, 2 representanter Dövas

mare 55+, medlemmar i

förening, två representanter för

Stockholms dövas pen-

Stockholms Dövas pensionärs-

sionärsråd)

Cirka 220

Cirka 56

förening)
Studie av situationen för äldre

I huvudsak 1 (medlem i fören-

56 (deltog i undersök-

med neuropsykiatriska funk-

ingen)

ningen)
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Teknik och demens – försöks-

Cirka 50 (Projektledare, samt

150–175 (50 personer

Cirka 210 (verksam-

verksamhet, metodutveckling

verksamma vid lokala FoU-enhe-

med diagnostiserad de-

ma/deltagare i de 12

och kompetensutveckling

ter, primärvård och specialistkli-

menssjukdom och deras

mindre projekt som

Hjälpmedelsinstitutet, Väl-

nik, handikapporganisationer. De

familjer = totalt cirka

fick stöd via projektet

lingby

som arbetade med de 12 mindre

100 deltog i kostnads

ej inkluderade)

projekt som fick stöd via projektet

effektivitetsanalysen;

ingår inte i de 50)

minst tio besök vardera

tionsstörningar – ur ett psykologiskt perspektiv
Föreningen Attention, Kalmar

hos dessa 50. Många
som sa nej tack till att
delta i studien fick ändå
sina behov tillgodosedda; med dessa uppe
i 150–175. Utfördes
dessutom en rad interventioner med personer
med demenssjukdom
och deras anhöriga
inom ramen för de 12
mindre projekten. Dessa personer ingår inte i
de 150–175)
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Projektarbetare/personer
som varit engagerade i arbetet

Personer som deltagit

Totalt antal verk-

Projekt och huvudman

med projektet

i verksamheten

samma/deltagare

Rehabilitering av äldre perso-

Cirka 100 personer; projektle-

3–400 personer (med

Cirka 450 personer

ner med synnedsättning och

dare, medprojektledare från SRF,

olika grader av synska-

utveckling av syncentralernas

referensgrupp med representan-

da i olika åldrar)

specialistkompetens

ter för syncentralerna, FSA, läkar-

Hjälpmedelsinstitutet, Väl-

kåren (i början av projekttiden),

lingby

PRO, Föreningen för synrehabilitering m.fl. (verksamma inom
ramen för de 30 specialistprojekt
som fick stöd via projektet inkluderade i antalet projektarbetare)

Genomförande av en kon-

Cirka 18 (Organisationskommitté

Cirka 450 personer

gress Hearing on Elderly

om 8 personer ledd av SAS ord-

(deltagare vid kongres-

Svenska audiologiska säll-

förande och representant HRF,

sen; uppskattningsvis

skapet, Umeå

programkommitté´ om 10 perso-

75 av dessa var hörsel-

ner: utöver de 18 var personer

skadade, vuxen- eller

från konferensbyrån involverade;

barndomsdöva)

Cirka 470 personer

under kongressdagarna var personal från hörselvården och hela
SAS styrelse med och hjälpte till)
Studie kring äldre personer …

I huvudsak 5–6 personer (bland

Cirka 1 400 (Personer

syn och hörselnedsättningar

personer verksamma i projek-

över 65 år med en

Universitetssjukhuset, Lin-

tet återfinns representant för

allvarlig kombination av

köping

FSDB, chefen för Nationellt

syn- hörselnedsättning;

kunskapscenter Mo gård, projekt-

1 400 fyllde i enkät, 10

medarbetare från landstinget i

stycken djupintervjua-

Östergötland samt projektledaren

des)

Cirka 1 400

från hörselvården vid Rekonstruktionscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping)
Förbättra livskvaliteten för

I huvudsak 7 (styrgrupp bestå-

230 (Utskick/enkät till

äldre blödarsjuka och deras

ende av 5 medlemmar tillhörande

alla blödarsjuka 40+ i

anhöriga

projektets målgrupp blödarsjuka

Sverige; 230 personer.

Förbundet Blödarsjuka i Sve-

40+, projektledare och projektan-

50–60 deltog aktivt)

rige, Sundbyberg

ställd)

Utveckling och utvärdering av

Cirka 8 (projektledare/arbet-

Minst 30 (personer med

en bortanyckel, ett hjälpmedel

sterapeut från Hässelby-Vällingby

kognitiva funktionsned-

för personer med kognitiva

Stadsdelsförvaltning, konstruktör

sättningar; framförallt

funktionsnedsättningar

och kognitionsvetare, person

demens deltog i utveck-

Stockholms kommun, Häs-

från Demensförbundet, person

lingsarbetet)

selby Hässelby-Vällingby

som arbetade akademiskt med

Stadsdelsförvaltning

ergonomi och utveckling, konsult,

237

Cirka 40

huvudprojektledare HI m.fl)
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Projektarbetare/personer
som varit engagerade i arbetet

Personer som deltagit

Totalt antal verk-

Projekt och huvudman

med projektet

i verksamheten

samma/deltagare

Minnesstöd med fysiskt

Cirka 6 (Projektet drevs

Cirka 20 (De ”brukare”

Cirka 26

gränssnitt, almanacka och

av Interactive Institute,

som deltog i projektet

handdator

Hjärnskadeförbundet

var också involverade

Hjälpmedelsinstitutet, Väl-

hjärnkraft, Santa Anna IT

i arbetet; några satt

lingby

Research Institute, Omnitus

exempelvis med i en

AB och Hjälpmedelsinstitutet.

testpanel)

Utvärderingen av minnesstödet
genomfördes av Santa Anna
IT Research Institute och
Interactive Institute tillsammans
med medlemmar från
Hjärnskadeförbundet hjärnkraft).
Cirka 30 (personer med

Cirka 34**

av tidigt nydiagnostiserade

demenssjukdom som

PÅGÅENDE

demenssjuka

deltagit i verksamheten

PROJEKT/EJ

Riksförbundet för dementas

28 april 2009)**

SLUTGILTIGT

Aktivering och sysselsättning

4 (gruppledare)

ANTAL

rättigheter, Stockholm
Aktiv fritid för äldre nyskadade

6-10 personer (Projektledare,

Cirka 20 (nyskadade

Västernorrlands handikappi-

anställd vid förbundet,

personer deltog i

drottsförbund, Härnösand

företrädare för Föreningen

idrottsverksamheterna)

Cirka 28

Park, HSO Västernorrland
och Rehabiliteringsmedicin i
Västernorrland)
Alzheimer café

Cirka 5 (projektledare,

Oklart***

Ersta diakoni, Stockholm

medarbetare, volontärer)

(medelbesökssiffra

Oklart***

2007 58,5 och 2008
54,3; flera av gästerna
återkommande)
Äldre döva i samhället Sveri-

4 personer (projektansvarig,

166** (160

ges dövas pensionärsförbund,

projektledare, projektmedarbetare

personer deltagit

samt företrädare för SDP)

i specialdesignad

Cirka 170**

enkätundersökning och
6 i djupintervjuer)
Vardags-AKK i vården –Kom-

Cirka 10 personer (företrädesvis

municera bättre med vuxna

2 logopeder från SÖK 1 person

personer med demens, förvär-

från Afasiförbundet, 3 personer

vad hjärnskada, utvecklings-

ur målgruppen som deltar i filmen

störning

och boken. Projektledare HI)

Se föregående kolumn

Cirka 10

Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby
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Projektarbetare/personer
som varit engagerade i arbetet

Personer som deltagit

Totalt antal verk-

Projekt och huvudman

med projektet

i verksamheten

samma/deltagare

Vågar vi?

Oklart*

Oklart*

Oklart*

Cirka 8 (utbildningsansvarig, ordf.

Cirka 210 (vid intervju

Cirka 220**

inom vård och omsorg

Hälsans natur, repr. Uppsala

juli 2009; ”9 enheter

Hälsans natur, Vänge

kommun, repr. Demensförbundet,

som är bra igång”. Minst

PÅGÅENDE

repr. Strokeförbundet, repr,

20 på varje ställe som

PROJEKT/EJ

Hjärnkraft, projektledare)

hunden träffar; dvs.

SLUTGILTIGT

ett par hundra plus

ANTAL

Vätterbygdens dövas förening, Jönköping
Hunden i vården – ny metod

personalen)**
Malmö dövas historia på teck-

Cirka 10 personer (har i dag –

25–30 (döva i olika

enspråk

oktober 2009 – 3 olika grupper:

åldrar som medverkar

cirka 37**

Dövas förening i Malmö,

en med Malmö museer och

i alla arbetsmoment;

PÅGÅENDE

Malmö

Malmö stadsarkiv, en med 2

oktober 2009)**

PROJEKT/EJ

medlemmar samt projektledare

SLUTGILTIGT

och medarbetare, referensgrupp

ANTAL

som bidrar med nya rön)**
Animera – göra levande

Cirka 5 (projektledare och

Cirka 50 (”som ganska

Eksjö animation, Eksjö

projektassistent från föreningen,

direkt har deltagit under

fritidssamordnare vid 2 äldre/

projektets gång”; en

seniorboenden, oppositionsråd

del har gått bort, en

Eksjö kommun)

del har tillkommit: ”på

Cirka 55

demensboendet är det
nästan olika varje gång
eftersom där beror
allting på dagsformen”)

* Uppgifterna framkommer inte i projektdokumentationen. Ingen intervju genomförd med projektledare eller motsvarande.
** Projektet pågick fortfarande då uppgifterna lämnades: antalet deltagare vid projektets slut kan därför vara
större än det angivna.
*** Uppgifter saknas om antalet individer som deltagit i kaféet eftersom ingen registrering av gästerna sker.

Kommentar till tabellen
Antalet angivna verksamma och deltagare (samt vilka som varit verksamma och deltagit) bygger på
projektdokumentationen kompletterad med intervjuade projektföreträdares svar på frågorna: ”Hur många
var engagerade i arbetet?” och ”Hur många deltog i verksamheten?”. Personer som endast tagit del av
information om verksamheten är ej medräknade i antalet deltagare. I antalet verksamma och deltagare i
HI-projektet Teknik och demens – försöksverksamhet, metodutveckling och kompetensutveckling, ingår
inte verksamma och deltagare i de tolv mindre projekt som fick stöd via projektet och när det gäller tre av
de projekt som fortfarande pågick när intervjuerna genomfördes kan det angivna antalet förväntas ha stigit
vid projekttidens slut.
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BILAGA 3
Samarbetspartner

Projekt

Huvudman

Samarbetspartner (samarbetets omfattning)

1. Afasiförbundet i

Afasiförbundet i Sverige,

Sundsgårdens folkhögskola i samband med en

framtiden

Stockholm

informatörsutbildning (folkhögskolan stod för
undervisning och omkostnader för deltagarna,
Afasiförbundet/projektet för kursledningens lön för
kursplanering, genomförande och efterarbete)

2. Samverkan om skolan

Centralskolan,

Servicehuset Björken i Boden (hela projektet

och omvärlden

fritidshemmet, Boden

genomfört i samarbete med boende vid servicehuset),
PRO, SPRF, Norrbottens läns landsting, Bodens
kommun (oklart)

3. Demensförbunden i

Riksförbundet för

(Visst samarbete med) kommun och landsting

framtiden

dementas rättigheter,

(hemtjänstpersonal och demenssjuksköterskor)

Stockholm
4. Social rehabilitering av

Hörselskadades förening,

Pedagogiska hörselvården vid Universitetssjukhuset

vuxendöva i Malmö

Malmö

MAS i Malmö (i begränsad omfattning)

5. Information om FN:s

Riksförbundet för

Förbundets internationella kontaktnät

stadgar

dementas rättigheter,
Stockholm

6. Utveckling av teckenspråkig

Sveriges dövas

Privat vårdbolag, arbetsförmedlingen (angående

social service- och

riksförbund, Leksand

utbildning inom vård och omsorg av döva arbetslösa)

7. Nätverksbygge för

Demensföreningen vid

Inga

anhöriga till dementa

Kungshults sjukhem,

personer

Helsingborg

8. Ung anhörig till

Alzheimerföreningen i

demenssjuka

Sverige, Lund

9. Allas barnbarn

Sveriges

PRO, EBFA, Barnbarnens kulturfond, representant för

pensionärsförbund,

TV-programmet Läslustan, Lärarhögskolan i Stockholm,

Stockholm

Bibliotekarier från olika kommuner, förskolor

10. Utveckla studiematerial

Synskadades riksförbund,

Journalisten som sammanställde materialet samarbetade

om maculadegeneration

Enskede

med och intervjuade ögonläkare och andra experter inom

äldreomsorgscenter för döva

Inga*

området.

Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

62

Projekt

Huvudman

Samarbetspartner (samarbetets omfattning)

11. Personlig service –

DHR, Stockholm

(Helt igenom ett samverkansprojekt som leddes av

för att förnya DHR och

projektledare från) Personalkooperativet BOSSE

utveckla den traditionella

– Råd, stöd och kunskapscenter. Deltagande

hemtjänsten mot en mer

handikapporganisationer: NHR, Reumatikerförbundet,

brukarstyrd verksamhet

RTP, SRF samt ytterligare en organisation, Politiker
och anställda i fyra kommuner på olika nivåer; inklusive
biståndsbedömare och vårdbiträden och enhetschefer i
hemtjänsten.

12.Dataskola för reumatiker

Borås lasarett, Borås

Reumatikerförbundet, lokalt i Borås (gick ut till
medlemmarna med förfrågan om de ville delta.
Ordförande och sekreterare var med som deltagare).

13. Utveckling av

Föreningen Klassmorfar,

Cirka 30 grundskolor (som hade klassmorfäder) samt

aktivitetsprogram

Stockholm

en rad olika ideella föreningar, privata företag och
kommunala verksamheter (beroende på det aktuella
aktivitetsprogrammets inriktning)

14. Insatser för äldre

Synskadades riksförbund,

Äldrecentrum i Stockholm, HI, Hagabergs folkhögskola

synskadade

Enskede

och representant från Heminstruktörsföreningen (ingick
i ledningsgruppen). Kommunala heminstruktörer (deltog
som gruppledare).

15. IT för döva 55+

Dövas förening, Stockholm

Stockholms dövas datorförening, Senior Net,
Kungsholmen, Stockholms dövas pensionärsråd,
Sveriges dövas riksförbund

16. Studie av

Föreningen Attention,

Studiefrämjandet Småland-Gotland (bistod med visst

situationen för äldre

Kalmar

praktiskt stöd som att formge rapporten), Kalmars
kommun (tryckte och distribuerade den färdiga rapporten)

med neuropsykiatriska
funktionsstörningar – ur ett
psykologiskt perspektiv
17. Teknik och demens

Hjälpmedelsinstitutet,

Alzheimerföreningen i Sverige, Demensförbundet/

– försöksverksamhet,

Vällingby

Riksförbundet för dementas rättigheter (deltog i

metodutveckling och

planeringen och utformningen av verksamheten).

kompetensutveckling

(Utvecklingsarbetet bedrevs vid resursenheterna)
Stockholms sjukhem och primärvården Gästrikland
(arbetsterapeuter) med tillhörande lokala FoU-enheter.

18. Rehabilitering

Hjälpmedelsinstitutet,

(Projektet bedrevs i nära samarbete med) SRF. Andra

av äldre personer

Vällingby

involverade föreningar: PRO, FSA, Föreningen för

med synnedsättning

synrehabilitering. (Verksamheterna bedrevs vid)

och utveckling av

primärvårdsenheter, kommunala rehabiliteringsenheter

syncentralernas

och syncentraler

specialistkompetens

Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

63

Projekt

Huvudman

Samarbetspartner (samarbetets omfattning)

19. Genomförande av

Svenska audiologiska

SAS är i sig en sammanslutning av olika organisationer

kongressen Hearing on

sällskapet, Umeå

inom döv- och hörselskadeområdet: HRF, SDR, FSDB

Elderly

m.fl. HI ingår som adjungerad medlem. Vid behov förs
diskussioner och handläggs vissa frågor med PRO och
SPF. Kongressen var dessutom ett samarbete mellan
svenska och nordiska SAS.

20. Studie kring äldre

Universitetssjukhuset,

FSDB, Nationellt kunskapscenter Mo gård, Linköpings

personer … syn och

Linköping

kommun (heminstruktörer, chefer äldreomsorg),

hörselnedsättningar

Östergötlands landstings dövblindteam

21. Förbättra livskvaliteten

Förbundet Blödarsjuka i

(Framför allt med läkare, sjuksköterskor, kuratorer och

för äldre blödarsjuka och

Sverige, Sundbyberg

sjukgymnaster verksamma inom den centraliserade)

deras anhöriga

hemofilivården/landstinget, Norska föreningen för blödare
(rehabiliteringsresa), SCB (enkät)

22. Utveckling och

Stockholms kommun,

HI, Demensförbundet/Riksförbundet för dementas

utvärdering av en

Hässelby-Vällingby

rättigheter, Stockholms läns landsting, Stockholms

bortanyckel, ett hjälpmedel

stadsdelsförvaltning

stad (bostadsanpassningschefen), Svenska bostäder,

för personer med kognitiva

företag som arbetade med att ta fram prototyperna,

funktionsnedsättningar

industridesigner, universitetet

23. Minnesstöd med fysiskt

Hjälpmedelsinstitutet,

(Projektet drevs tillsammans med) Interactive Institute,

gränssnitt, almanacka och

Vällingby

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Santa Anna IT Research

handdator

Institute, Omnitus AB. (Medlemmar från) Föreningen
Attention (deltog).

24. Aktivering och

Riksförbundet för

Landstinget/Minnesmottagningar (viss samverkan

sysselsättning av tidigt

dementas rättigheter,

med några specifika kuratorer som informerar

nydiagnostiserade

Stockholm

nydiagnostiserade personer om verksamheten)

25. Aktiv fritid för äldre

Västernorrlands

Rehabiliteringsmedicin Västernorrland (hjälpte till

nyskadade

handikappidrottsförbund,

med utskick i början av projektet), Härnösands

Härnösand

curling, Sundsvalls curlingklubb, NHR i Sundsvall,

demenssjuka

Handikappidrottsföreningen Kämparna (de
idrottsaktiviteter som de nyskadade personerna slussades
ut till bedrevs av dessa föreningar)
26. Alzheimer café

Ersta diakoni, Stockholm

(Nära samarbete med) Alzheimerföreningen i Sverige,
Landstinget/minnesmottagningar (viss samverkan
med några specifika kuratorer som informerar
nydiagnostiserade personer om verksamheten)

27. Äldre döva i samhället

Sveriges dövas

FSDB, SDR, SPF. Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm

pensionärsförbund,

och Statens folkhälsoinstitut (utformning av enkät)

Hässelby
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Projekt

Huvudman

Samarbetspartner (samarbetets omfattning)

28. Vardags-AKK i

Hjälpmedelsinstitutet,

(Projektet drevs tillsammans med) Södra regionens

vården – Kommunicera

Vällingby

kommunikationscenter och Afasiförbundet.

Vätterbygdens dövas

Planerat samarbete med Jönköpings kommun,

förening, Jönköping

Landstinget i Jönköpings län, SDR m.fl.**

Hälsans natur, Vänge

(Framför allt) kommunala vård- och omsorgsenheter

bättre med vuxna
personer med demens,
förvärvad hjärnskada,
utvecklingsstörning
29. Vågar vi?

30. Hunden i vården – ny
metod inom vård och

(verksamheten bedrivs med anställda inom kommunal

omsorg

vård- och omsorg och på särskilda boenden), Uppsala
kommun, Demensförbundet/Riksförbundet för dementas
rättigheter, Alzheimerföreningen i Sverige, STROKERiksförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft,
Signalhundsförbundet (drog sig ur efter en tid, några
tidigare representanter finns kvar som instruktörer)

31. Malmö dövas historia på

Dövas förening i Malmö,

Skånes dövas ungdomsråd, Malmö museer Malmö

teckenspråk

Malmö

stadsarkiv, ABF Malmö. ***

32. Animera – göra levande

Eksjö Animation, Eksjö

(Framför allt) Eksjö kommun (kommunalt anställda
fritidssamordnare vid ett seniorboende och ett
vårdboende; aktiviteterna bedrivs på dessa boenden),
DHR, Gymnasieskola med animationsinriktning i Eksjö

* Endast projektdokumentation (inklusive projektredovisning) som källa, ingen intervju genomförd med projektledare eller motsvarande.
** Endast ansökningshandlingar och projektplan (projektet öppet vid tiden för utvärderingen) som källa, ingen intervju genomförd med
projektledare eller motsvarande.
*** Treårigt projekt som beviljades stöd 2008/relativt nystartat, kan komma att involvera fler organisationer.

Kommentar till tabellen
Organisationerna i tabellen är sådana som mot bakgrund av projektdokumentationen eller intervjuerna med projektföreträdare bedömts i någon mån ha funnits med i verksamhetens planering och/eller genomförande. De kan
ha varit mer, lika eller nästan lika involverade i det praktiska arbetet som den organisation som står som projektets
huvudman. Det kan också handla om att en representant för den angivna organisationen har suttit med i projektets
styrgrupp, referensgrupp eller annan projektgrupp. Som också framkommer (i tabellens tredje kolumn) förekommer
ytterligare exempel på sätt som en annan organisation kan ha varit engagerad i verksamhetens planering och/eller
genomförande. I tabellen omnämns däremot inte organisationer som endast varit involverade i projektet genom
att stötta det ekonomiskt, organisationer som uppvaktats eller kontaktats eller organisationer som informerats om
projektet eller dess verksamhet eller organisationer i vars tidskrift projektet behandlats. Vi har inte heller tagit med
lokala föreningar som varit involverade i ett projekt som haft det aktuella förbundet som huvudman. Inte heller har
vi tagit med organisationer som vid något tillfälle bidragit till projektverksamheten genom att tillhandahålla, sälja
eller lämna information om en befintlig produkt, metod eller kartläggning eller som deltagit som utvärderare av
projektet.
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BILAGA 4
Målgruppsdeltagande på
individuell nivå

Specifik arvsfondsmålgrupp1

Intagit en

baserad på ansökningshandlingar

drivande roll

Deltagit i

(organisationen kan ha angivit någon

i projektet

planering och

Deltagit i

annan eller andra målgrupper i

eller varit

utformning av

verksam

Projekt och huvudman

samband med ansökan)

initiativtagare

verksamheten

heten

Afasiförbundet i framtiden

Personer med afasi i olika åldrar

Oklart*

Oklart*

Ja

Elever vid Centralskolan i Boden

Nej

Ja

Ja

Demensförbunden i framtiden

Personer med demenssjukdom

Nej

Nej

Nej

Riksförbundet för dementas

(annan specifik målgrupp angiven)
Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Oklart*

Ja

Ja

Afasiförbundet i Sverige,
Stockholm
Samverkan om skolan och
omvärlden
Centralskolan, Fritidshemmet,
Boden

rättigheter, Stockholm
Social rehabilitering av

Gravt hörselskadade och vuxendöva,

”En del

vuxendöva i Malmö

huvudsakligen äldre personer och

drivande”

Hörselskadades förening,

bosatta i Malmö.

Malmö
Information om FN:s stadgar

Personer med demenssjukdom

Riksförbundet för dementas

(annan specifik målgrupp angiven)

rättigheter, Stockholm
Utveckling av teckenspråkig

Döva pensionärer/äldre teckenspråkiga

social service - och

döva

äldreomsorgscenter för döva
Sveriges dövas riksförbund,
Leksand
Nätverksbygge för anhöriga till

Personer med demenssjukdom

dementa personer

(annan specifik målgrupp angiven)

Demensföreningen vid
Kungshults sjukhem,
Helsingborg
Ung anhörig till demenssjuka

Unga anhöriga till personer med

Alzheimerföreningen i Sverige,

Alzheimer och andra demenssjuka

Lund
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Specifik arvsfondsmålgrupp1

Intagit en

baserad på ansökningshandlingar

drivande roll

Deltagit i

(organisationen kan ha angivit någon

i projektet

planering och

Deltagit i

annan eller andra målgrupper i

eller varit

utformning av

verksam

Projekt och huvudman

samband med ansökan)

initiativtagare

verksamheten

heten

Allas barnbarn

Barn i förskolor enligt Lpfö98 – ålder

Nej

Nej

Ja

Sveriges pensionärsförbund,

1–5 år vilka väljs ut av förskolläraren i

Stockholm

respektive barnavdelning

Utveckla studiematerial om

Föreningsmedlemmar i hela landet med

Nej

Ja

Ja

maculadegeneration

åldersförändringen maculadegeneration.

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Döva 55+

Nej

Ja

Ja****

Studie av situationen för

Äldre personer med neuropsykiatriska

Nej

Nej

Ja

äldre med neuropsykiatriska

funktionsstörningar

Nej

Nej

Ja

Synskadades riksförbund,
Enskede
Personlig service – för att

Personer som har hemtjänst/

förnya DHR och utveckla den

ledsagning enligt socialtjänstlagen.

traditionella hemtjänsten mot

Projektet har ingen åldersgräns för

en mer brukarstyrd verksamhet

deltagande. Projektet vänder sig inte till

DHR, Stockholm

personer med demens, personer med
utvecklingsstörning eller personer med
psykiatriska svårigheter

Dataskola för reumatiker Borås

Äldre, icke yrkesarbetande reumatiker

Lasarett, Borås

med speciella behov av anpassad
datorarbetsplats

Utveckling av aktivitetsprogram

De barn som finns i skolor där

Föreningen klassmorfar,

Klassmorfäder finns

Stockholm
Insatser för äldre synskadade

Personer som är 85 år och äldre och

Synskadades riksförbund,

synskadade.

Enskede
IT för döva 55+
Dövas förening, Stockholm

funktionsstörningar – ur ett
psykologiskt perspektiv
Föreningen Attention, Kalmar
Teknik och demens –

Personer med demenssjukdom

försöksverksamhet,
metodutveckling och
kompetensutveckling
Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby
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Specifik arvsfondsmålgrupp1

Intagit en

baserad på ansökningshandlingar

drivande roll

Deltagit i

(organisationen kan ha angivit någon

i projektet

planering och

Deltagit i

annan eller andra målgrupper i

eller varit

utformning av

verksam

Projekt och huvudman

samband med ansökan)

initiativtagare

verksamheten

heten

Rehabilitering av

Främst äldre personer med lindrig

Ja (dock

Ja

Ja

äldre personer med

synnedsättning (men även personer i

ej äldre

synnedsättning och

andra åldrar och personer med andra

med lindrig

utveckling av syncentralernas

grader av synnedsättning)

synnedsättning)

Genomförande av kongressen

Hörselskadade, vuxen- eller

Oklart**

Oklart**

Oklart**

Hearing on Elderly

barndomsdöva äldre

Svenska audiologiska

(annan specifik målgrupp angiven)

Nej

Ja

Ja

Äldre (40+) blödarsjuka

Ja

Ja

Ja

Utveckling och utvärdering av

Äldre personer (65+) med kognitiva

”några var

Ja

Ja

en bortanyckel, ett hjälpmedel

funktionsnedsättningar (framför allt

ganska

för personer med kognitiva

demens)

drivande trots

Ja

Ja

Ja

Ja

specialistkompetens
Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby

sällskapet, Umeå
Studie kring äldre personer …

Personer över 65 år som sent i livet

syn och hörselnedsättningar

förvärvat en kombination av syn- och

Universitetssjukhuset,

hörselnedsättning

Linköping
Förbättra livskvaliteten för äldre
blödarsjuka och deras anhöriga
Förbundet Blödarsjuka i
Sverige, Sundbyberg

svåra besvär”

funktionsnedsättningar
Stockholms kommun,
Hässelby Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning
Minnesstöd med fysiskt

Personer med kognitiva hinder, speciellt

”några var

gränssnitt, almanacka och

förvärvade hjärnskador och demens

drivande som

handdator

var speciellt

Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby

intresserade
av sådana här
frågor”

Aktivering och sysselsättning

Tidigt diagnostiserade demenssjuka

av tidigt ny diagnostiserade

Ja
(initiativtagare)

demenssjuka
Riksförbundet för dementas
rättigheter, Stockholm
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Specifik arvsfondsmålgrupp1

Intagit en

baserad på ansökningshandlingar

drivande roll

Deltagit i

(organisationen kan ha angivit någon

i projektet

planering och

Deltagit i

annan eller andra målgrupper i

eller varit

utformning av

verksam

Projekt och huvudman

samband med ansökan)

initiativtagare

verksamheten

heten

Aktiv fritid för äldre

”Äldre” personer som drabbats av stroke,

Nej

Ja

Ja

nyskadade Västernorrlands

trafikolycka eller andra skador som

handikappidrottsförbund,

negativt påverkar deras liv

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Äldre döva; 65+

Oklart*

Oklart*

Oklart*

Hunden i vården – ny metod

Personer med demens inom

Nej

Ja (i utform

Ja

inom vård och omsorg

äldreboenden samt personer i

ningen av ”sin”

Hälsans natur, Vänge

rehabilitering efter stroke eller förvärvad

aktivitet)

Härnösand
Alzheimer café

Personer i ålder 48–65 år med

Ej initiativ

Ersta diakoni, Stockholm

Alzheimers sjukdom

tagare, oklart
om några
intagit en
drivande roll***

Äldre döva i samhället Sveriges

Äldre (ålders- och sjukpensionärer)

dövas pensionärsförbund

teckenspråkiga döva

Vardags-AKK i vården –

Personer som har

Kommunicera bättre med

kommunikationssvårigheter i kombination

vuxna personer med demens,

med stora omvårdnadsbehov och som

förvärvad hjärnskada,

är beroende av ett gott kommunikativt

utvecklingsstörning

bemötande i vardagen

Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby
Vågar vi?
Vätterbygdens dövas Förening,
Jönköping

hjärnskada
Malmö dövas historia på

Flera generationer döva och för hörande

teckenspråk

med intresse för ämnet, döva invandrare

Ja

Ja

Ja****

”de var lite av

Ja

Ja

Dövas förening i Malmö, Malmö
Animera – göra levande

Äldre med diverse funktionshinder

Eksjö animation, Eksjö

en startgnista
efter förstudien
för de ville
verkligen
fortsätta”

* Ingen intervju genomförd och uppgifterna framgår ej i projektdokumentationen
** Intervju genomförd; att hörselskadade, vuxen- eller barndomsdöva personer deltagit i planering av verksamheten och i verksamheten
framkom, intervjupersonen var dock osäker på om några av dessa var att betrakta som äldre.
*** Uppgiften ej efterfrågad under intervjun och framkommer ej i dokumentationen; en bidragande orsak till dessa förhållanden är att
ingen kontroll av vem som är demenssjuk och vem som är anhörig har förekommit i verksamheten.
**** Viss oklarhet råder när det gäller dessa uppgifter.
1

Med ”specifik arvsfondsmålgrupp” avses den specifika kategori barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning som projektet direkt eller
indirekt berör.
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BILAGA 5
Ekonomiska villkor
Projekt och huvudman

Beviljad

Har arbetet med

Har andra än Arvsfonden

Hade projektet

summa (kr)

projektet varit avlönat,

bidragit med pengar till

kunnat

oavlönat eller både och?

projektet (förutom den

genomföras

egna organisationen)?

utan stödet från
Arvsfonden?

Afasiförbundet i framtiden

740 000

Både och

Ja (Sundsgårdens

Afasiförbundet i Sverige,

folkhögskola i

Stockholm

samband med en

*

informatörsutbildning;
folkhögskolan stod
för omkostnader för
deltagarna).
Avlönat (gäller dock ej

Ja (Lokala handlare,

omvärlden

involverade personer från

Konsum Norrbotten,

Centralskolan,

Servicehuset Björken)

Servera)

Både och (projektledare

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Samverkan om skolan och

38 000

***

Fritidshemmet, Boden
Demensförbunden i

2 580 000

framtiden

och arbetsgrupp fick lön,

Riksförbundet för

alla föreningarna som

dementas rättigheter,

hade kontakt med jobbade

Stockholm

ideellt)

Social rehabilitering av

185 000

Både och (Projektledare

vuxendöva i Malmö

avlönad, kanslist

Hörselskadades förening,

lönebidrag, ordföranden

Malmö

arbetade helt ideellt)

Information om FN:s

175 000

Både och (Förbunds

stadgar

sekretare och

Riksförbundet för

anhörigkonsulent

dementas rättigheter,

avlönade, ordförande och

Stockholm

kontaktpersoner i lokala
föreningar arbetade ideellt)

Utveckling av

3 104 000

Avlönat (Samtliga fem

teckenspråkigt

i styrgruppen inklusive

social service- och

projektledare och

äldreomsorgscenter för

projektmedarbetare

döva

avlönade).

Sveriges dövas
riksförbund, Leksand
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Projekt och huvudman

Beviljad

Har arbetet med

Har andra än Arvsfonden

Hade projektet

summa (kr)

projektet varit avlönat,

bidragit med pengar till

kunnat

oavlönat eller både och?

projektet (förutom den

genomföras

egna organisationen)?

utan stödet från
Arvsfonden?

Nätverksbygge för

230 000

Både och (Projektledare

anhöriga till dementa

och kassör fick viss

personer

ekonomisk ersättning för

Demensföreningen vid

sitt arbete)

Nej

Nej

Kungshults sjukhem,
Helsingborg
1 400 000

*

*

*

1 270 000

Både och (Deltagande

Nej

Nej

Nej

Nej

Avlönat (men de anställda

Ja (Socialstyrelsen

Nej

att förnya DHR och

i kommunerna som

för utbildningsinsatser

utveckla den traditionella

enhetscheferna/de lokala

av baspersonalen;

hemtjänsten mot en mer

projektledarna fick inget

vårdbiträden)

brukarstyrd verksamhet

extra betalt utan drev

DHR, Stockholm

projektet ”ovanpå” sina

Ung anhörig till
demenssjuka
Alzheimerföreningen i
Sverige, Lund
Allas barnbarn

pensionärer arbetat ideellt)

Sveriges
Pensionärsförbund,
Stockholm
Utveckla studiematerial

244 000

Både och (Journalisten

om maculadegeneration

avlönad med projektmedel,

Synskadades riksförbund,

verksamhetsledaren

Enskede

anställd vid förbundet,
cirkelledarna arbetade i
allmänhet ideellt)

Personlig service – för

2 379 000

ordinarie arbetsuppgifter)

Dataskola för reumatiker

200 000

Avlönat

Borås Lasarett, Borås

Nej (sökte medel från annat

Nej

håll, men fick ej ”och det
var ju därför det bara höll
på i ett halvår. Hade vi haft
mer pengar hade vi kunnat
fortsatt”)

Utveckling av

666 000

Avlönat

Nej (arbetsmarknadsstöd

aktivitetsprogram

dock förutsättning för

Föreningen Klassmorfar,

klassmorfarverksamheten)

Nej

Stockholm
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Projekt och huvudman

Beviljad

Har arbetet med

Har andra än Arvsfonden

Hade projektet

summa (kr)

projektet varit avlönat,

bidragit med pengar till

kunnat

oavlönat eller både och?

projektet (förutom den

genomföras

egna organisationen)?

utan stödet från
Arvsfonden?

Insatser för äldre

865 000

Både och (Projektledare

Nej

I mindre

synskadade

avlönad, huvuddelen av

omfattning

Synskadades riksförbund,

de som höll i grupperna

(Träffarna kunde

Enskede

oavlönade; många var

vi säkert ha

pensionärer).

genomfört på
något ställe. De
som gjorde det
med ideellt arbete,
många av dem
tyckte ju att det
var roligt. Men då
hade man haft
färre träffar”)

Både och (Projektledarens

Nej (inte annat än

Dövas förening,

arbete var avlönat.

lönebidrag från

Stockholm

Projektledningsgruppen

Arbetsmarknadsverket)

IT för döva 55+

500 000

Nej

och arbetsutskottet
arbetade oavlönat)
Studie av situationen

198 000

Avlönat

Nej

Nej

9 800 000

Avlönat

Nej

Nej

6 850 000

Avlönat

Nej (”inte på det sätt att

Nej

för äldre med
neuropsykiatriska
funktionsstörningar – ur
ett psykologiskt perspektiv
Föreningen attention,
Kalmar

Teknik och demens –
försöksverksamhet,
metodutveckling och
kompetensutveckling
Hjälpmedelsinstitutet,
Vällingby
Rehabilitering av
äldre personer med

sökt pengar på annat håll;

synnedsättning

men deltagande landsting

och utveckling av

och kommuner sköt till

syncentralernas

pengar”)

specialistkompetens
Hjälpmedelsinstitutet,
Vällingby
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Projekt och huvudman

Beviljad

Har arbetet med

Har andra än Arvsfonden

Hade projektet

summa (kr)

projektet varit avlönat,

bidragit med pengar till

kunnat

oavlönat eller både och?

projektet (förutom den

genomföras

egna organisationen)?

utan stödet från
Arvsfonden?

Genomförande av

200 000

Både och (”Tror att alla

Ja (Middagarna sponsrade

kongressen Hearing on

som ingick i kommittéerna

av en av leverantörerna/

Elderly

har gjort det på sin

företag)

Svenska audiologiska

arbetstid och fritid också

sällskapet, Umeå

en del; flera som hjälpte till

Nej

under själva konferensen
gjorde det ideellt”)
Studie kring äldre

1 056 000

Avlönat

Nej (Landstinget – den

personer … syn och

egna organisationen – var

hörselnedsättningar

huvudfinansiär ”och så fick

Universitetssjukhuset,

vi de här medlen för min

Linköping

lön”)

Förbättra livskvaliteten

1 185 000

Både och (Styrgruppen

för äldre blödarsjuka och

arbetade ideellt;

deras anhöriga

projektledare och

Förbundet Blödarsjuka i

projektanställd avlönade

Sverige, Sundbyberg

via projektet)

Nej

Nej

Nej

Avlönat (Även de äldre

Ja (Kompetensfonden,

Inte i samma

utvärdering av

som deltog i projektet/

Stockholms stad

omfattning (”Inte i

en bortanyckel,

brukarna fick betalt: ca

betalade min lön och

den omfattningen

ett hjälpmedel för

1000 kr; en deltagare var

administrationen; fick lite

det blev nu. Det

personer med kognitiva

student och var därmed

pengar från HI, Svenska

hade inte blivit

funktionsnedsättningar

”avlönad” med studielån).

bostäder och SKL. Det från

en ny produkt.

Stockholms

Arvsfonden det räckte inte

Vi hade försökt

kommun, Hässelby

– om man ska utveckla en

att lösa det

Hässelby-Vällingby

produkt; det drar iväg”)

kanske genom

Utveckling och

440 000

installationer, men

stadsdelsförvaltning

det hade inte fått
ett genomslag”)
Avlönat (till övervägande

Ja. (Projektet

gränssnitt, almanacka och

del; projektledare avlönad;

motfinansierades

handdator

styrgruppen fick inget

av Omnitus som

Hjälpmedelsinstitutet,

arvode men hade betalt

tillgängliggjorde

Vällingby

för arbetet genom att vara

sensornätverk, handdatorer

anställda i föreningarna.

m.m. Eventuella

En medlem i Hjärnkraft

lokalkostnader för

hade ingen tjänst där och

workshops finansierades

kan eventuellt sägas ha

av Hjärnskadeförbundet

jobbat halvideellt)

Hjärnkraft och Interactive

Minnesstöd med fysiskt

950 000

Nej

Institute).
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Projekt och huvudman

Beviljad

Har arbetet med

Har andra än Arvsfonden

Hade projektet

summa (kr)

projektet varit avlönat,

bidragit med pengar till

kunnat

oavlönat eller både och?

projektet (förutom den

genomföras

egna organisationen)?

utan stödet från
Arvsfonden?

Aktivering och

1 500 000

Både och (i huvudsak

sysselsättning av tidigt

avlönat; men då

nydiagnostiserade

intervjun genomfördes

demenssjuka

i den då pågående

Riksförbundet för

projektverksamheten

dementas rättigheter,

jobbade en av de fyra

Stockholm

gruppledarna ideellt)

Aktiv fritid för

306 000

Både och (Projektledaren

Nej

Nej

Nej

I en mer

äldre nyskadade

erhöll ersättning

begränsad

Västernorrlands

via projektet, men

omfattning (I

handikappidrottsförbund,

de som ledde

så fall hade det

Härnösand

idrottsverksamheterna

blivit i en väldigt

jobbade helt ideellt; fick

begränsad form.

bara reseersättning).

Rullstolsträningen
fanns ju redan
innan så kanske
den. Vissa
aktiviteter hade
inte blivit av)

Alzheimer café

338 000

Både och (Projektledare

Ersta diakoni, Stockholm

****

och medarbetare, ideellt

Nej

”Det hade varit
svårt”

arbetande volontärer
hjälper till på kaféet)
Både och (Projektansvarig

Ja (fick stöd från Solstickan

Sveriges Dövas

och projektledare lön,

för studieresa till Finland)

Pensionärsförbund,

pensionärsförbundets

Äldre döva i samhället

1 081 000

Nej

ordförande/företrädare
oavlönad; så också alla
arrangörer i samband med
enkätundersökningen)
Vardags-AKK i vården

845 000

– **

Nej

Nej

–Kommunicera
bättre med vuxna
personer med demens,
förvärvad hjärnskada,
utvecklingsstörning
Hjälpmedelsinstitutet,
Vällingby
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Projekt och huvudman

Beviljad

Har arbetet med

Har andra än Arvsfonden

Hade projektet

summa (kr)

projektet varit avlönat,

bidragit med pengar till

kunnat

oavlönat eller både och?

projektet (förutom den

genomföras

egna organisationen)?

utan stödet från
Arvsfonden?

Vågar vi?

390 000

Oklart*

Oklart*

Oklart*

Hunden i vården – ny

3 868 000

Både och (intervjuad

Nej

Nej

metod inom vård och

(för de

utbildningsansvarig

omsorg

första två

avlönad med

Hälsans natur, Vänge

projektåren)

Arvsfondsmedel, själva

Vätterbygdens dövas
förening, Jönköping

vårdarbetet utförs i hög
grad inom ramen för
ordinarieanställning – i
flera fall med tillskott av
statliga stimulansmedel
– all träning av hundarna
sker på fritiden)
Malmö dövas historia på

520 000 (för

Både och (Projektledare

Ja (Malmö kulturhistoriska

”Knappast, kanske

teckenspråk

det första

och projektmedarbetare

föreningen)

i mycket mindre

Dövas förening i Malmö,

projektåret)

med lön, involverade
medlemmar oavlönade)

Malmö
Animera – göra levande

skala”

855 000****

Avlönat (”i princip”)

Ja ( Eksjö kommun m.fl.)

Nej

Eksjö animation, Eksjö

Uppgifterna framkommer inte i projektdokumentationen. Ingen intervju genomförd med projektledare eller motsvarande.
** Den intervjuade projektföreträdaren är osäker angående denna uppgift.

*** Ingen uppgift om detta; endast kortversion av intervjun genomförd (se rapportens metodavsnitt).
**** Oklart om detta är totalsumman

Kommentar till tabellen
Uppgifterna i den tredje kolumnen (Har arbetet med projektet varit avlönat, oavlönat/ideellt eller både och?)
bygger på projektdokumentationen kompletterad med intervjuade projektföreträdares svar på frågan: Under
vilka ekonomiska villkor utfördes arbetet med projektet (planering, utformning, genomförande)? (a) Avlönat (b)
Oavlönat (c) Både och (t.ex. projektledare avlönad, övriga oavlönade). Uppgifterna avser huruvida de som varit
involverade i arbetet överhuvudtaget erhållit lön (eller arbetat helt oavlönat eller både och). De säger med andra ord
inget om varifrån lönen kommit, dvs. om lönen exempelvis bestått i lön från ordinarie arbetsgivare (då arbetet med
projektet skett inom ramen för ordinarie anställning) eller om den härrör från de medel som projektet erhållit från
Arvsfonden. Personer som erhållit en heltidslön för sitt arbete i projektet, men i praktiken arbetat mer än heltid har
räknats som (helt) avlönade.

Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

75

BILAGA 6
Vad finns kvar av
verksamheterna i dag?
(Se rapportavsnitten ”Vilka spår har projekten lämnat?”
för kommentarer om kategoriseringen.)
1. Projektet har inte lämnat några tydliga spår i
det fortsatta arbetet
•• Afasiförbundet i framtiden, Afasiförbundet
i Sverige, Stockholm* (ettårigt projekt – var
ursprungligen avsett att vara ett treårigt men ingen ansökan gjordes för år två och tre; beslut om
tilldelning av medel 1995, organisationsutvecklande). Kategoriseringen av projektet baserad på
uppgifter i projektdokumentationen om att: Projektet stärkte organisationen bland annat genom att
500 nya medlemmar tillkom under projektperioden,
bidrog till att synliggöra afasifrågor, om än inte i
den utsträckning man förväntat sig i samband med
ansökan.
•• Ung anhörig till demenssjuka, Alzheimerföreningen i Sverige, Lund* (treårigt projekt, beslut om
tilldelning av medel 1997, forsknings- och kontaktoch aktivitetsinriktat). Kategoriseringen av projektet
baserad på projektdokumentation och sökningar
på Internet: Socialstyrelsen initierade ett häfte med
fem djupintervjuer av unga anhöriga som togs fram
med hjälp av ungdomar från projektet. En film som
producerades under projekttiden finns att beställa
via Alzheimerföreningens webbplats. Framgår ej
i dokumentationen eller på Alzheimerföreningens
webbplats att nätverket som sådant skulle leva vidare. Ett befintligt nätverk för denna grupp återfunnet via Internetsökning, men nätverket tycks sakna
koppling till Alzheimerföreningen.
•• Utveckla studiematerial om maculadegeneration, Synskadades riksförbund, Enskede (ettårigt
projekt, beslut om tilldelning av medel 1999,
metod- eller hjälpmedelsutvecklande). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare om att studiecirklar där uppskattningsvis
närmare 2 000 personer deltog genomfördes åren
efter det att materialet tagits fram och cirkelledare
utbildats inom ramen för projektet. Men det blev
bara en omgång, därefter ingen mer verksamhet. I
dag: ”Det har ju hänt så mycket medicinskt så att
det har blivit inaktuellt, så nu använder vi det inte
längre.”
•• Insatser för äldre synskadade, Synskadades
Brukarmedverkan – visioner och verkligheter

riksförbund, Enskede (tvåårigt projekt, beslut
om tilldelning av medel 2001, politiskt och forskningsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad
på uppgifter från projektföreträdare: ”Erfarenheten
var att det inte riktigt fungerade att göra så här” (se
även avsnittet om framkomliga vägar och hinder för
motiv till varför inte alla moment i projektplanen
genomfördes samt om värden som projektet – trots
allt – beskrivits ha haft både för deltagarna och för
organisationen).
•• Utveckling av aktivitetsprogram, Föreningen
Klassmorfar, Stockholm (beslut om tilldelning av
medel 2001, metod- eller hjälpmedelsutvecklande).
Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter
från projektföreträdare: ”Tyvärr så får man väl säga
att det här inte har varit någonting som föreningen
har orkat driva sedan när de här pengarna tog slut.
Det lever en medvetenhet om att det här kan man
göra. Jag byggde upp en utbildning för klassmorfar
och där anlitade de mig som föreläsare ganska mycket fram till det där togs över av folkhögskolorna.
Då var jag ute rätt mycket och pratade. Då tog jag
upp de här trådarna. Om jag träffade en klass med
klassmorfäder då brukade jag skriva ner alla deras
intressen på tavlan. Det var en enorm mängd med
grejer som de kunde och visste och ville, och det
där resulterade ju i att de tänkte till. Men sedan till
att de skulle orka genomdriva sådana där saker, det
gjorde de inte i någon större omfattning. För att en
klassmorfar ska klara det där så måste han vara ganska driven. Det är inte vem som helst som gör det
där. Några klart har ju gjort det men det är ju få.”
•• Minnesstöd med fysiskt gränssnitt, almanacka
och handdator, Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby
(tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2006, metod- eller hjälpmedelsutvecklande). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från
projektföreträdare: ”Det var så att när de [brukargruppen] sedan gjorde sin sista utvärdering så tyckte
deltagarna att det inte var någonting att satsa på. Så
det blev ju ingen produkt. Men det hade ett värde
genom att visa hur man kan jobba för att få fram bra
grejor. Så det var ju inte helt bortkastade pengar om
man säger så.”
2. Erfarenheterna från projektet lever vidare
•• Utveckling av teckenspråkigt social service- och
76

äldreomsorgscenter för döva, Sveriges dövas
riksförbund, Leksand (fyraårigt projekt, beslut
om tilldelning av medel 1996, politiskt- och forskningsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad
på uppgifter från projektföreträdare: Ett konkret
resultat av projektet blev att Stockholms stad
beslutade att avsätta 4 miljoner kronor för att bygga
upp äldreomsorg för döva; hittade en fastighetsförvaltare, en ritning togs fram, 90 personer visade sitt
intresse för att flytta in, men det hela slutade med
att byggandet avslogs därför att Länsstyrelsen sa
nej (byggnaden skulle ligga för nära järnvägen).
I dag två andra äldreboenden för döva på gång i
Stockholm som är att betrakta som spår av projektet; ett seniorboende för döva (hyreslägenheter,
äldrekooperativ) och ett vårdboende med platser
för döva (kommunen köper platser) är på arkitektstadiet. Göteborg har nu en äldrevägledare och man
har berett plats för äldre döva i ett äldreboende. En
utbildning av döva teckenspråkiga undersköterskor
kom till stånd, i dag finns inte länge utbildningen
kvar eftersom behovet är täckt. Däremot utbildas nu
döva behandlingspedagoger (genomförs på arbetsförmedlingens uppdrag).
•• Demensförbunden i framtiden, Riksförbundet
för dementas rättigheter, Stockholm (treårigt projekt; beslut om tilldelning av medel 1996, organisationsutvecklande). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare:
”Utbildningsmaterialet har vi fortfarande kvar; vi
har tryckt om det tre gånger. Det beställs fortfarande
och har gjort stor nytta. Även telefonrådgivningen
lever i viss mån kvar. Vad som verkligen lever kvar
är nätverksområdena; det fungerar bättre och bättre
och har utvecklats ännu mer så att vi i dag även har
föreningsstödjare som är lite av förbundets förlängda arm. Träffarna med nätverksområdena fortsätter
och hålls en eller två gånger om året. Utan projektet
hade vi inte varit där vi är nu, det var verkligen ett
lyft för Demensförbundet.”
•• Information om FN:s stadgar, Riksförbundet för
dementas rättigheter, Stockholm (ettårigt projekt,
beslut om tilldelning av medel 1998, forskningsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad på
uppgifter från projektföreträdare: Rapporten har
spridits till olika berörda organ och inom organisationen; har även omnämnts internationellt. De lokala föreningarnas synpunkter på FN:s standardregler
gav ny information som kunde användas direkt i det
intressepolitiska arbetet. En del av faktamaterialet
i utredningen används fortfarande; en pågående
analys av den nya FN-konventionen om rättigheter
för personer med funktionshinder har intresse av
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materialet i vår rapport om FN:s standardregler. Har
dock hänt en del nytt på handikappolitikens område
sedan projektet genomfördes och det finns behov att
arbeta fram en ny rapport motsvarande den gamla
som belyser de demenssjuka och deras roll och
deras rättigheter. För detta krävs nya medel.
•• Dataskola för reumatiker, Borås lasarett, Borås
(ettårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2000, utbildningsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare:
”Delar av konceptet lever kvar än i dag; inom alla
diagnosgrupper har vi i dag ergonomisk skola och
vid ett tillfälle går vi igenom datorer och då används
ju mycket av idéerna och upplägget från det här
projektet. Fick i samband med projektet också köpt
in en del hjälpmedel som fortfarande används. När
det gäller reumatiker är behovet dock inte lika stort
eftersom det i dag finns helt nya mediciner som gör
att de inte får sådana deformiteter som de fick då.”
•• Studie av situationen för äldre med neuropsykiatriska funktionsstörningar – ur ett psykologiskt perspektiv, Föreningen Attention, Kalmar
(ettårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2001, forskningsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare:
Följden är att det har varit ett väldigt stort intresse
för rapporten [som berör situationen för personer
med neuropsykiatriska funktionsstörningar i olika
åldrar], men inte så mycket för delen som handlar om äldre. Jag är ute och föreläser 2–3 gånger
i månaden, men det är väldigt sällan man ringer
”vi skulle vilja veta mer om äldre” utan det är ju
generellt vuxna med ADHD. Men däremot tar jag
själv alltid upp äldre när jag är ute och föreläser.
Jag pratar ungefär en halvtimme om den delen av
undersökningen, men det är ingen som säger att de
skulle vilja att jag pratar om äldre. Det känns som
om vi inte har kommit så långt i dag. För 10–15
år sedan handlade allt det här om barn: barn med
autism, barn med ADHD. I dag handlar det väldigt
mycket om vuxna med ADHD, vuxna med DAMP.
Men det handlar väldigt lite om äldre med de här
problemen.
•• Genomförande av kongressen Hearing on Elderly, Svenska audiologiska sällskapet, Umeå
(ettårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2003, forskningsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare:
”Personer i programkommittén har fortsatt att
jobba med äldre. Jag tror att det var en bra kick off
för att väcka tanken att det finns en målgrupp som
heter äldre och som har behov. Det vi gör i dag är
att om man vill arrangera en konferens så kan man
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söka medel från SAS och få startbidrag, för oftast
har man inte pengar förrän efteråt. Och det är
något som har kommit efter den här konferensen,
för det var flera som kom och ville att vi skulle
vara medarrangörer i andra konferenser efter den
här konferensen. Vi har fått förfrågningar och varit
delaktiga i en.
•• Förbättra livskvaliteten för äldre blödarsjuka
och deras anhöriga, Förbundet blödarsjuka i
Sverige, Sundbyberg (tvåårigt projekt, beslut om
tilldelning av medel 2004, politiskt inriktat). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från
projektföreträdare: ”En större medvetenhet om de
äldres problematik finns kvar i föreningen och även
en vilja att hitta nya medel för att kunna stötta med
en mera intensifierad verksamhet för äldre. Enkäterna som vi genomförde för att veta mer om gruppen
ger en kunskap om förhållanden som förbundet
har nytta av i den intressepolitiska verksamheten.
Resan till Teneriffa har genomförts flera gånger
efter projekttidens slut. En del landsting (men inte
alla) bidrar i dag till att finansiera dessa resor på ett
sätt som de inte gjorde innan projektet. Ett annat
resultat från projektet var att styrgruppen sedan blev
en äldrekommitté som fortfarande ska jobba med
att bevaka de äldres frågor. Så äldrefrågorna hålls
på det sättet levande. Danskarna är inspirerade och
Belgien också, men framför allt danskarna. De har
startat ett eget äldreprojekt med någon annan form
av statligt stöd. Så de är inne på den här enkäten nu,
det redogjorde de för på ett nordiskt möte. De bad
att få titta på vad vi hade gjort. Det finns nog behov
av att uppdatera en del av det material som tagits
fram; just det här med att jobba med äldre det röner
nu ett allt större internationellt intresse.
•• Studie kring äldre personer som på grund av
åldersrelaterade orsaker har en allvarlig kombination av syn- och hörselnedsättningar, Universitetssjukhuset, Linköping (treårigt projekt, beslut
om tilldelning av medel 2004, forskningsinriktat).
Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter
från projektföreträdare: 800 rapporter har gått åt.
I Sverige finns 17 stycken team inom landstingsvärlden som jobbar mot personer med dövblindhet.
Alla är jätteintresserade av den här rapporten. Där
finns ju en hel del praktiska saker förutom det demografiska som de kan använda sig av. Rapporten
används väldigt mycket i utbildningssammanhang.
Det som främst används är hur vi jobbade med våra
utbildningar av personal: metoden har fortplantat
sig på något sätt i Sverige. Och nu jobbar jag med
ett projekt som handlar om att utarbeta någon form
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av nationell utbildning på dövblindsidan. En grupp
kommer att jobba med att utverka grundutbildning
för äldre med KAS och då kommer vi att använda
rapporten. Fortfarande finns det landsting som vill
att jag eller någon annan ska komma och berätta om
projektet. I Danmark har vi varit och föreläst vid ett
par tillfällen för danska syn- och hörselpedagoger
och folk som jobbar inom hörsel- och synbranschen
där nere. Tror att det var delvis en konsekvens av
det här projektet att vi fick avsatt medel att jobba
mer strukturerat i dövblindteamet i Östergötland.
•• Utveckling och utvärdering av en bortanyckel,
ett hjälpmedel för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar, Stockholms kommun,
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning (ettårigt
projekt, beslut om tilldelning av medel 2005,
metod- eller hjälpmedelsutvecklande). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare: Avtrycket tycker jag blev ganska stort
även om det inte har med produkten i sig att göra.
Det har gått vidare på olika sätt. Industridesignern
gjorde sin version som ett examensarbete och den
blev mycket bättre än prototypen och den jobbar
han vidare på. Eftersom det här blev en så viktig
del av ”Hemma med IT”, att man faktiskt kan göra
produkter, så kunde vi med de här resultaten säga att
vi är duktiga på det här och få pengar från kompetensstegen och drog igång ett kognitionscentrum
här ute som nu har funnits i två år. Det kommer
att gå upp i en annan verksamhet här nu till hösten
med visningsmiljöer och teknikstöd för äldre och
produkter och tjänster kommer att finnas tillgängliga för äldre, deras anhöriga och personal i de öppna,
dagliga verksamheterna här i Hässelby-Vällingby.
Vi har haft massor med seminarier om ”Hemma
med IT” och då har bortanyckeln varit en viktig del.
Vi har varit med som ett exempel på att man faktiskt
med ganska små medel ute i en liten stadsdel och
utan specialutbildning – jag är bara arbetsterapeut –
kan dra igång något sådant här. Vi har haft föreläsningar för alltifrån äldreomsorgschefer och högskolor
till bostadbolag. Vi har varit ute i landet i massor av
olika sammanhang.
•• Vardags-AKK i vården – kommunicera bättre
med vuxna personer med demens, förvärvad
hjärnskada, utvecklingsstörning, Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby (ettårigt projekt, beslut
om tilldelning av medel 2007, metod- eller hjälpmedelsutvecklande). Kategoriseringen av projektet
baserad på uppgifter från projektföreträdare: ”Jag
vet att det är många som vill ha och köper den här
boken och filmen. Jag vet att det är både personal
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som jobbar inom det här området och handikapporganisationer som har köpt den, men jag tror att det
mest är personer som jobbar inom området på olika
nivåer. Den röner stort intresse när man är ute på
utställningar och folk säger att det här är viktigt. Så
finns den ju på nätet och i vårt bibliotek.”
3. Verksamheten lever vidare i begränsad
utsträckning och i modifierad form
•• Samverkan om skolan och omvärlden, Centralskolan, fritidshemmet, Boden (tvåårigt projekt,
beslut om tilldelning av medel 1996, kontakt- och
aktivitetsinriktat). Kategoriseringen av projektet
baserad på uppgifter från projektföreträdare: En
verksamhet där äldre kommer ut till skolorna och
berättar (finansierad via barn- och utbildningsförvaltningens budget) lever kvar som ett spår av projektet. Projektet avslutades med en ”hantverksdag”
där de äldre deltagarna visade upp gamla hantverk
och berättade om livet i det gamla bondesamhället.
Detta har också levt vidare och blivit till årligen
återkommande ”hembygdsdagar med skördefest”.
•• Social rehabilitering av vuxendöva i Malmö,
Hörselskadades förening, Malmö (ettårigt projekt,
beslut om tilldelning av medel 1998, kontakt- och
aktivitetsinriktat). Kategoriseringen av projektet
baserad på uppgifter från projektföreträdare: Det
som är kvar från projektet är att vi har kurser i TSS,
tecken som stöd, och det har föreningen i samarbete
med ABF. (Deltagarna betalar en symbolisk summa
för kaffet, föreningen står för lokalen, ABF med
lärare. Teckenspråk och liknande är en form av prioriterad verksamhet från staten som ger studieförbundet ett tillskott.)
•• IT för döva 55+, Dövas förening, Stockholm
(tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2002, utbildningsinriktat). Kategoriseringen av
projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare: SDF har efter projektets slut ordnat några
datakurser för målgruppen döva 55+ i samarbete
med studieförbundet Sensus (finansierade genom
deltagaravgifter och bidrag från Dövas förening,
Stockholm och Sensus).
4. Verksamheten lever vidare
•• Allas barnbarn, Sveriges pensionärsförbund,
Stockholm (beslut om tilldelning av medel 1999,
metod- eller hjälpmedelsutvecklande och kontaktoch aktivitetsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare
och föreningen Allas barnbarns webbplats: Den
verksamhet som startades under projekttiden pågår
fortfarande på flera håll i landet, projektet har lett
till bildandet av Riksföreningen ”Allas barnbarn”.
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(Tilldelades 2005 Barn & böckers och Bok &
biblioteks förmedlarpris Stora och Lilla Björn vid
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.) (Nuvarande
verksamhet bedrivs till övervägande del genom
ideellt arbete, föreningen arbetar på olika sätt med
att hitta finansiärer till verksamheten som är i behov
av medel).
•• Teknik och demens – försöksverksamhet, metodutveckling och kompetensutveckling, Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby (treårigt projekt, beslut
om tilldelning av medel 2003, metod- eller hjälpmedelsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad
på uppgifter från projektföreträdare: ”Gävle jobbar
vidare; vi har flera ambassadörer i landet som är
ute och föreläser och vi får många frågor. Ett annat avtryck som vi gjort är att vi har varit med, jag
har suttit med, i en referensgrupp för de nationella
riktlinjerna för demensvården som ännu är preliminära, men där står det både om aktivitet och tekniska hjälpmedel. Att detta finns med i riktlinjerna har
absolut med det här projektet att göra, även om inte
det kommer fram eftersom de bara baserar sitt på
forskning. Svenskt demenscentrum (ett nationellt
kompetenscentrum) har tagit med vårt material. Jag
får väldigt mycket mer samtal från anhöriga som
ringer och frågar ”Hur får jag tag på det här? Jag
har hört om det här från någon verksamhetschef”.
Det uppmärksammas. Man skulle ju önska att det
skulle gå fortare men allt tar ju tid. Sedan ska man
ju komma ihåg att kunskap är färskvara. Det måste
man ju hela tiden fylla på (finansieras inom ordinarie kommunal och landstingsdriven verksamhet).
•• Aktiv fritid för äldre nyskadade, Västernorrlands handikappidrottsförbund, Härnösand
(tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2006, kontakt- och aktivitetsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från
projektföreträdare: ”Rullstolsträningen, curlingen
och bordtennisen fortsätter. Det är samma personer
som fortsätter att träna (inga nya nyskadade har än
så länge tillkommit). Men jag tycker att det är bra
ändå, för det är svårt att få tag på folk och har vi
lyckats aktivera 20 stycken i Västernorrland så är
det ju jättebra” (finansieras av respektive föreningar
och bedrivs med ideella insatser).
•• Alzheimer café, Ersta diakoni, Stockholm
(tvåårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2007, kontakt- och aktivitetsinriktat). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare: Caféet fortsätter efter den Arvsfondsfinansierade projekttiden tagit slut (”jag har fått
pengar ifrån en stiftelse som gör att Alzheimer café
kan fortsätta och jag tror även att det kan fortsätta
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framgent”) och verksamheten har också inspirerat
andra att starta liknande verksamheter.
5. Avsikten med projektet var att förändra
en kommunal- eller landstingsdriven
verksamhet…
•• Personlig service – för att förnya DHR och
utveckla den traditionella hemtjänsten mot en
mer brukarstyrd verksamhet, DHR, Stockholm
(treårigt projekt, beslut om tilldelning av medel
2000, politiskt inriktat). Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter från projektföreträdare och
kompletterande Internetsökning. Här framkommer
bland annat detta: Projektet föll så väl ut i Falun
att dåvarande socialchefen beslutade att arbets- och
förhållningssättet skulle spridas inom hela omsorgsverksamheten. Det som nu kallas Falumodellen
lever vidare på flera håll i landet. ”Häromdagen fick
jag ett mejl från Malmö om att de är i startfasen
och har fått stimulansmedel och ska jobba i fyra
stadsdelar, och då säger hon bara så här att ”det är
Falumodellen vi vill jobba efter” … det har blivit
ett begrepp … det finns nu faktiskt något i folkmun
som heter Falumodellen … och det var häromdan
och projektet tog slut 2003. Utredningen Värdigt liv
i äldreomsorgen (SOU 2008: 51) har uppmärksammat vårt projekt och föreslår ett tillägg i socialtjänstlagen helt i linje med våra krav. I Svenska Dagbladet 6 juli 2009 kan man läsa att: Folkpartiet vill
ge äldre makt i hemtjänsten och att inspirationen är
hämtad från Falun där det infördes ett ökat brukarinflytande i hemtjänsten 2004. I artikeln är det
direktcitat ifrån min projektbeskrivning.”
•• Rehabilitering av äldre personer med synnedsättning och utveckling av syncentralernas
specialistkompetens, Hjälpmedelsinstitutet,
Vällingby (treårigt projekt, beslut om tilldelning
av medel 2003, metod- eller hjälpmedelsinriktat).
Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter
från projektföreträdare: ”Landstinget i Dalarna har
efter avslutad försöksverksamhet beslutat att arbetsmodellen från projektet ska implementeras inom
hela primärvården i Dalarna. Ett beslut har tagits
i Stockholms läns landsting i samma riktning. I
avtalet i december 2008 mellan hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och Stockholms syncentral
för 2009 har följande mening skrivits in: ”Under
kommande avtalsperiod ska HSN förvaltning och
vårdgivaren tillsammans se över möjligheten att
överföra kunskap om rehabiliteringsinsatser för personer med synnedsättning till primärvården.” Även
om skrivningen är rätt ”luddig” så uttrycker den en
ambition. Och det är en viktig signal för resten av
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landet att Stockholm har börjat röra sig åt det här
hållet. Skulle ha varit ännu bättre om hade fått ett
antal landsting och ett antal kommuner som hade
sagt: ”ja den här modellen som vi ska jobba efter”
och hade tagit ett sånt beslut som i Dalarna” (finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet).
Projekt som är omöjligt att kategorisera
•• Nätverksbygge för anhöriga till dementa personer, Demensföreningen vid Kungshults sjukhem,
Helsingborg (tvåårigt projekt, beslut om tilldelning
av medel 1997, politiskt- och forskningsinriktat).
Kategoriseringen av projektet baserad på uppgifter
från projektföreträdare: Umgänget och atmosfären
mellan anhöriga och personal blev mer öppen under
projekttiden. Forum och mötesplatser för anhöriga
tillkom genom projektets försorg. Intervjuerna
(som framhålls som den mest värdefulla delen av
projektet) tillgodosåg ett behov av information
som användes av anhöriga i kommunikation med
kommunalpolitiker, som ”påtryckning”. I dag finns
en liknande anhörigstödjande verksamhet i större
format i Helsingborgs kommun och anhörigstöd bedrivs såväl i kommunal regi som genom frivilliginsatser. Vilken roll projektet spelat i utvecklingen av
dagens anhörigstödjande verksamhet i Helsingborg
är dock omöjligt att avgöra.
* Svårt att bedöma vad som i dag finns kvar av verksamheten då ingen
intervju med projektföreträdare genomförts.
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