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Sammanfattning
På uppdrag av Arvsfonden har Högskolan i Halmstad genomfört en utvärdering av 172 projekt med
målgruppen barn, unga eller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
Projekten har under perioden 1994–2011 fått bidrag till verksamhet för ett, två eller tre år. Enligt
Arvsfondens kriterier främjas verksamhet av ideell karaktär och ges i första hand till föreningar som
driver projekt som syftar till nyskapande och utvecklande verksamhet. Brukarna ska involveras i
projektet och medel ska inte lämnas till verksamheter som faller under offentliga huvudmäns ansvar,
om inte särskilda skäl finns.
Gemensamt för projekten har varit att man på olika sätt velat förändra och förbättra livssituationen för
målgruppen. Majoriteten av projekten har varit treåriga, medan typ av och inriktning på aktiviteter och
genomförande har skiljt sig åt mellan projekten. Projekten har drivits av nationella och lokala
funktionshinderorganisationer, studieförbund och stiftelser, och har en stor innehållsmässig spännvidd.
Information till och om personer med intellektuell funktionsnedsättning, utveckling av stöd- och
utbildningsinsatser, fritidsaktiviteter och teknikstödsutveckling är exempel på projektens huvudsakliga
inriktningar.
Projekten har analyserats via dokumentstudier av samtliga 172 projekt, enkätsvar från 73 av projekten,
7 fallstudier samt intervjuer med Riksföreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
(FUB) samt handläggare på Arvsfonden. Syftet med utvärderingen har varit att tillvarata de
erfarenheter och kunskaper projekten gjort och att öka kunskaperna om vilka spår projekten lämnar
och betingelserna för deras fortlevnad, vilka möjligheter och hinder de stött på och att analysera
projektens betydelse och effekter för målgruppen.
De viktigaste slutsatserna av utvärderingen kan beskrivas så här:
• Arvsfondens projektmedel möjliggör utveckling av nya aktiviteter, nya verksamheter och
framtagande av nytt informationsmaterial som delvis inte skulle ske utan denna finansiering.
• En mindre andel av projekten kan bedömas som nyskapande i den bemärkelse att de genomfört
något som inte prövats någon annanstans förut.
• De flesta projekt har någon grad av brukarinflytande, men det är ovanligt att målgruppen har
inflytande över hela projektprocessen. I huvudsak deltar målgruppen som mottagare av projektets
insatser.
• Ett fåtal projekt, särskilt bland de yngre projekten, kan anses ha verkliga ambitioner till
empowerment. Det som utmärker dessa projekt är att brukare tydligt har involverats i alla
projektets alla faser.
• Majoriteten av projekt vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning oavsett
begåvningsnivå. De som har en särskild inriktning fokuserar framför allt på personer med lindrig
intellektuell funktionsnedsättning.
• Några få projekt har ett tydligt genusperspektiv. Det är mycket sällsynt med projekt som riktar sig
till personer med utländsk bakgrund.
• Sett över tid har fler projekt under senare år karaktären av att kompensera för brister i samhällets
lagstadgade stödinsatser. Gränsdragningen mellan det offentligas ansvar för verksamheter och
utvecklingsarbete och föreningars ansvar är otydlig. Cirka en femtedel av alla projekts
verksamheter kan betraktas som något som tydligt faller under samhällets lagstiftade ansvar.
• I vilken utsträckning projektens verksamheter och aktiviteter lever vidare efter avslutat projekt är
svårbedömt med tillgänglig information. Av de totalt 172 projekten kan fortlevnaden tillförlitligt
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bedömas för mindre än hälften (73 stycken), dvs. de som besvarat enkäten och/eller ingår i de
fördjupande fallbeskrivningarna. De flesta av dessa projekt har enligt projektägarna lämnat någon
slags spår/effekter efter sig. Verksamheter och erfarenheter som gjorts i projekten lever vidare i
någon form i nära hälften av fallen. Knappt var femte projekt var vid besvarandet inte avslutat och
en lika stor andel lämnade icke tillförlitliga svar. Cirka vart sjätte projekt hade inte lämnat några
spår.
• Det finns en oklar gränsdragning mellan utveckling och forskning, vilket medför att en del
forskningsverksamhet finansieras av Arvsfonden.
• En kritisk punkt i projektprocessen är att den kunskap och lärdom som utvecklats i projekten har
svårt att nå ut och spridas, eftersom det ofta saknas kanaler och resurser efter projekttidens slut.
• Erfarenheter och lärdomar som projekten gjort har identifierats, för att i högre utsträckning
framöver finansiera projekt som uppfyller kriterierna om nyskapande och brukarmedverkan samt
utveckling av verksamhet som inte faller under det offentligas ansvar. Gemensamt för de
framgångsrika projekten är att de bygger på god kunskap om det område de sökt pengar inom, de
har tydliga och realistiska målsättningar, använder adekvata metoder, har kunniga projektledare
och är inriktade på områden som har relevans för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Därutöver bidrar en seriös brukarinvolvering och en öppenhet för och reflekterande över
misslyckanden, där man lär sig av erfarenheterna till framgångsrika projekt. När det gäller att nå ut
med kunskap som utvunnits ur projekten är en framgångsfaktor att man är en etablerad organisation
med upparbetade nätverk och kontaktvägar.
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Introduktion
I den här rapporten redogör vi för utvärdering av 172 projekt som under åren 1994–2011 fått medel av
Arvsfonden och som haft en särskild inriktning mot barn eller vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Gemensamt för projekten har varit att man på olika sätt
velat förändra och förbättra livssituationen för målgruppen. Majoriteten av projekten har varit 3-åriga,
medan typ av och inriktning på aktiviteter och genomförande har skiljt sig åt mellan projekten.
Utvärderingen omfattar
•
•
•
•
•

en dokumentationsstudie där samtliga projekt ingått
en enkätstudie av majoriteten av projekten
fördjupande fallbeskrivningar av sju projekt
intervjuer med den organisation som under perioden genomfört flest projekt
intervjuer med handläggare på Arvsfonden.

Det övergripande syftet har varit att analysera projektens betydelse och effekter för målgruppen.

En kontextuell bakgrund
Projekten som ingår i utvärderingen har det gemensamt att de riktar sig till eller berör barn, unga
och/eller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vi presenterar inledningsvis en historisk
tillbakablick och en sammanfattande beskrivning av utvecklingen, för att bättre förstå projektens
sammanhang.
I takt med utvecklingen och förändringar i samhället har synen skiftat på barn och vuxna med olika
typer av avvikelser och på hur de bör bemötas. Det generella synsättet på personer med nedsatt
intellektuell förmåga, utvecklingsstörning, har pendlat mellan optimistiska och pessimistiska
förväntningar. Sedan de första skolorna och anstalterna i Sverige för personer med utvecklingsstörning
startades på 1800-talet, har man under perioder betonat de utvecklingsstördas potential, förmåga och
rätt till stöd och undervisning och under andra tider har man markerat deras oförmåga, moraliska
brister och samhällsfarlighet (Söder 1981).
Personer med utvecklingsstörning har en lång tradition av att vara marginaliserade/ exkluderade, och
fram till 1970-talet var anstaltsvård den helt dominerande formen för samhällets insatser. Under 1960talet började institutionsboendets negativa effekter uppmärksammas. Formerna och innehållet i den
vård och omsorg som gavs på institutionerna ifrågasattes och medvetenheten ökade om att
välfärdssamhällets expansion inte hade berört alla grupper. Välståndsökningen hos befolkningen i stort
hade varit betydande. Även om välfärden efterhand i viss utsträckning även omfattade personer med
funktionshinder var gapet i levnadsvillkor mellan funktionshindrade och andra betydande. Utifrån
dessa insikter formulerades under 1960- och 70-talet nya övergripande målsättning för
handikappolitiken. De två viktigaste handikappideologiska målen blev normalisering och integrering.
Politiska beslut och handlingar skulle främja levnadsvillkor för personer med funktionshinder så att de
kom i nivå med andra människors. Barn och vuxna med utvecklingsstörning och andra
funktionshindrade skulle ta större del av den välfärd som skapats, och det skulle ske inom ramen för
det vanliga samhället (Nirje 2003). Institutionerna började avvecklas, så kallade öppna omsorger och
stödinsatser etablerades och barn med utvecklingsstörning ansågs inte längre behöva bo på
institutioner utan skulle istället växa upp hos sina föräldrar. Alla barn med utvecklingsstörning, även
de med grava funktionshinder, fick skolplikt och skulle gå i samma skolbyggnader som andra barn.
Insatser för att så långt som möjligt normalisera och integrera tillvaron för funktionshindrade har
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under de senaste årtiondena präglat utvecklingen (se t.ex. Sandvin 1992, Tössebro, Gustavsson &
Dyrendahl 1996, Tideman 2000). För att bland annat underlätta förverkligandet av ett liv med så
normala livsvillkor som möjligt och en vardag i gemenskap med andra människor, genomfördes på
1990-talet en ansvarsförflyttning som innebar att kommunerna blev huvudansvariga för utbildning och
stöd och service för barn och vuxna med utvecklingsstörning.
Parallellt med 1990-talets institutionsavveckling, kommunalisering ny lagstiftning med mera, har
initiativ tagits och aktiviteter på grupp- och individnivå genomförts för att öka individers inflytande
över det egna livet. En mer självständig brukarrörelse har vuxit fram sedan 2000-talets början, och
aktualiserat frågor om medborgarskap och brukarmakt/empowerment. Samtidigt har gruppen personer
under 30 år med utvecklingsstörning mer än fördubblats de senaste 20 åren på grund av ökat elevantal
i särskolan (något som i sin tur har flera förklaringar, se t.ex. Tideman 2000).
Det är mot den här bakgrunden och i denna kontext man bör se de projekt för personer med
utvecklingsstörning som Arvsfonden under de senaste decennierna finansierat.1

Arvsfondens uppdrag
Enligt lagen (1994:243) om Allmänna Arvsfonden har Arvsfonden i uppdrag att främja verksamhet av
ideell karaktär till förmån för fondens tre målgrupper: barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning. Stöd ges i första hand till projekt som syftar till nyskapande och utvecklande av
verksamhet. Stöd lämnas som regel till organisationer som bedriver ideell verksamhet. Om särskilda
skäl finns kan stöd för utvecklingsverksamhet även lämnas till offentliga huvudmän. Organisationer
som bedriver ideell verksamhet kan även beviljas stöd till anläggningar, lokaler och utrustning, om det
bedöms som särskilt angeläget.
Beslut om fördelning av stöd ur Arvsfonden tas av Arvsfondsdelegationen. De sju ledamöterna i
Arvsfondsdelegationen utses av regeringen. I delegationen ingår både ledamöter från
Regeringskansliet och andra ledamöter som arbetar utanför Regeringskansliet. Ledamöterna ska enligt
lagen om Allmänna Arvsfonden ha en god kunskap om fondens målgrupper.
Enligt lagen om Allmänna arvsfonden ingår det också i Arvsfondsdelegationens uppdrag att ha en
samlad strategi för uppföljning och utvärdering av beviljade stöd. Etablerade utvärderare och forskare
anlitas för uppdragen. Utvärderingarna vänder sig framför allt till myndigheter och organisationer som
är verksamma inom det område som är aktuellt för utvärderingen (regeringens skrivelse 2012/13:172).
Delegationen ska vidare informera allmänheten om Arvsfondens ändamål och fondmedlens
användningsområde. Alltmer används digitala kanaler för extern kommunikation. Utöver en
tillgänglighetsanpassad webbplats finns sedan 2010 också en mötesplats på nätet för Arvsfondsprojekt,
ideella organisationer och andra intressenter. För att sprida information till organisationer om
Arvsfondens verksamhet och kriterier för bidrag besöks också landets län. Särskilda
informationsträffar anordnas för kommunala tjänstemän som arbetar med stöd och service till
föreningar (ibid).
Under 2012 fördelades sammanlagt 477 miljoner till 398 projekt efter beslut i Arvsfondsdelegationen.
249 miljoner gick till projekt för målgruppen ungdomar (52 procent av medlen). Drygt 105 miljoner

1

Se även den tematiska analysen för en vidare diskussion om kontextuella förändringar
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gick till projekt för barn (22 procent av medlen) och knappt 123 miljoner till projekt för målgruppen
personer med funktionsnedsättning (28 procent av medlen)2 (ibid).
De 477 miljoner som fördelades 2012 är den näst största summan någonsin i Arvsfondens historia och
8 miljoner mer jämfört med 2011. Under åren 2006–2012 har det skett en ökning av mängden
fördelade projektmedel med nästan 40 procent (ibid).

Högskolans uppdrag
Högskolan i Halmstad har på uppdrag från Arvsfondsdelegationen utvärderat projekt med inriktning
mot personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) inom områdena stöd,
information och fritid, som under åren 1994–2011 fått ekonomiskt bidrag från Arvsfonden.
Utvärderingsuppdraget omfattade sammanlagt 172 projekt som fått totalt cirka 319 miljoner (se vidare
metodavsnittet).

Utvärderingens syfte och frågeställningar
Syftet med utvärderingen är att undersöka de projekt som fått stöd från Arvsfonden samt att öka
kunskapen om hur projekten utvecklats och vilka spår som lämnats av projekten. Utvärderingen ska
beskriva projektverksamheterna, undersöka projektens betydelse för målgruppen, tillvarata de
erfarenheter som projekten gjort och relatera den samlade kunskapen till relevant vetenskaplig
kunskap.
•
•
•
•
•

De övergripande frågeställningarna är följande:
Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?
Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?
Hur upplever målgruppen insatserna?
Vilka kvantitativa aspekter finns, t.ex. antal personer som varit verksamma eller deltagit i den
aktuella verksamheten och om möjligt vilka eventuella kostnadsbesparingar som kan göras med
hjälp av erfarenheter från projekten?

Några aspekter har varit särskilt centrala i analyserna och slutsatserna av projektens genomförande,
effekter och fortlevnad. Den första handlar om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning
involverats och upplevt projekten, dvs. frågan om brukarinflytande. Den andra handlar om på vilka
sätt de verksamheter som startas kan karakteriseras som nyskapande jämfört med existerande
verksamheter. Den tredje aspekten handlar om förhållandet/samverkan mellan projekten och de
offentligt drivna eller finansierade verksamheterna inom funktionshinderområdet (i första hand
kommuner, landsting och regioner)

Utifrån dessa aspekter har utvärderingens övergripande frågeställningarna konkretiserats i följande
frågor:

2

I Arvsfondens redogörelse redovisas projekt till förmån för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inte
som projekt för personer med funktionsnedsättning utan som barn- respektive ungdomsprojekt. Skulle dessa
projekt istället redovisas som funktionsnedsättningsprojekt hamnar den totala volymen fördelade medel under
2012 på 194 miljoner, vilket motsvarar 41 procent av 2012 års beviljade projektmedel.
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• Vad kännetecknar de verksamheter som fått bidrag (verksamhetsinriktning, antal deltagare, kön,
ålder, grad av funktionsnedsättning, intersektoriella aspekter samt projektägare)?
• Hur förhåller sig projekten till empowerment och brukarinflytande?
• Hur relaterar projekten till de professionella aktörerna och det omgivande samhället?
• Hur har kunskapen och erfarenheterna från projekten tillvaratagits och hur har projekten utvecklats
efter själva projekttiden?

Projekt
Arvsfonden ger bidrag till projekt. En vedertagen definition av projekt är en satsning under begränsad
tid för att genomföra en ny idé, aktivitet eller metod som ska lösa ett problem, eller annorlunda
uttryckt: ”En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst” (Larson & Gray 2011). Det
som skiljer ett projekt från annan reguljär verksamhet är att projektet vanligtvis är av engångskaraktär,
att det ska finnas en klart definierad uppgift eller bestämt mål, som ska utföras eller uppnås på viss tid
med givna resurser och att projektet ska innehålla eller resultera i något nytt (tidigare oprövat).
De projekt som ingår i denna utvärdering har visat på stor spännvidd både innehållsmässigt och till sin
form. Skillnaderna mellan inriktning på projekten speglar en förändring i synsätt och kunskap från
början av 1990-talet till inledningen av 2010-talet. Ett exempel är att en större andel av de nyare
projekten involverat personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men skillnader kan även
förklaras av t.ex. särskild målgruppsinriktning, olika typer av insatser (fritidsverksamhet,
informationsverksamhet), och vilken typ av organisation, lokal eller nationell, som står som
genomförare (projektägare).

Brukare eller målgrupp – en begreppsorientering
Brukare är ett begrepp som ursprungligen började användas för att beskriva en rollförskjutning, från
passiv mottagare av vård, omsorg eller andra särskilda insatser till aktiv användare av dessa. I dag
används begreppet också som benämning av grupper eller enskilda individer och därmed i andra
sammanhang än för olika stödinsatser. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en målgrupp
för Arvsfondens tilldelning av bidrag, på samma sätt som andra grupper är målgrupper i Arvsfondens
satsningar på t.ex. barn och ungdomar. Vi väljer därför här att företrädesvis använda begreppet
målgrupp istället för brukare i rapporten.
Utan tvivel var projektens övergripande mål att bidra till en bättre livssituation för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheter utvecklades som riktade sig direkt till målgruppen,
men även de projekt som riktade sig till anhöriga eller personal genomfördes med syfte att gynna
målgruppen. Vi såg även exempel på projekt som vände sig till allmänheten för att sprida kunskap och
information om målgruppen, och därigenom förändra föreställningar och attityder.

Användning av begreppet intellektuell funktionsnedsättning
I uppdraget från Arvsfonden används personer med utvecklingsstörning för att benämna målgruppen.
Under den tidsperioden som utvärderingen omfattar är det också den benämningen som används i de
lagar som reglerar utbildning och stöd till gruppen.
I de akter vi tagit del av som innehåller projektens dokumentation, finns olika sätt att benämna
målgruppen. Det speglar den språkliga variation som existerar. Vi fann benämningarna
utvecklingsstörning, förståndshandikapp, psykiskt utvecklingsstörd, intellektuell funktionsnedsättning
etc. Vi har valt att i rapporten huvudsakligen använda benämningen personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Bakom det valet finns två argument. För det första är det en benämning som
harmonierar med det relativa handikappbegreppets terminologi, som är det sätt att se på
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funktionshinder och funktionsnedsättning som Sverige ställt sig bakom. Funktionshinder ska förstås
som en relation mellan individens förutsättningar och omgivningens tillgänglighet. För det andra visar
erfarenheter, bland annat från den här utvärderingen, och forskning, att många, främst yngre personer,
som kategoriserats som utvecklingsstörda tar avstånd från den benämningen (se t.ex. Tideman &
Svensson 2013). De uppfattar benämningen utvecklingsstörd som stigmatiserande och menar att den
för tankarna tillbaka till en gammal vård- och omsorgsideologi. Intellektuell funktionsnedsättning är
ett alternativ som används internationellt och som många i Sverige numer ställer sig bakom.

Utvecklingsstörningintellektuell funktionsnedsättning
I Sverige har vi en administrativ definition av utvecklingsstörningintellektuell funktionsnedsättning.
Det betyder att för att en individ ska få en diagnoskategoriseras som utvecklingsstörd ska personen ha
svårigheter inom särskilda områden som har med intellektuella förmågor att göra. Utöver det ska det
finnas behov av särskilt stöd, dvs. utöver det generella stöd som kan ges till alla individer. Exempel på
särskilt stöd är undervisning utifrån särskolans kursplan och lärandemål, daglig verksamhet och
gruppbostad. Det finns inte något helt enhetligt sätt att utreda och ställa diagnos, men vid
psykologbedömningar så genomförs ett psykometriskt test. Det ger indikationer på intelligens genom
att man skattar det som vanligen kallas intelligenskvot (IK). För utvecklingsstörning krävs en IK under
70. Med hjälp av s.k. adaptiva test så bedöms även hur individen hanterar olika sociala sammanhang
och de krav som normalt ställs i sociala situationer. Utöver detta genomförs vanligtvis medicinsk
utredning och ibland även social utredning.
Det är viktigt att understryka att personer med utvecklingsstörning inte är någon homogen grupp, och
de svårigheter som kan upplevas i olika situationer skiljer sig från person till person. Upplevelsen av
svårigheter och konsekvenserna de får kan även variera över livsloppet. Den största andelen personer
som får diagnosen utvecklingsstörning har en mindre omfattande funktionsnedsättning (även om
konsekvenserna kan bli omfattande om omgivningen inte tar hänsyn till individens förutsättningar)
och en mindre grupp har mer omfattande svårigheter.
Diagnosen utvecklingsstörning kan ges vid olika åldrar under uppväxten. Barn som får diagnosen
redan som spädbarn har ofta en genetisk förändring eller foster-/förlossningsskada. Majoriteten av de
som diagnosticeras är i skolåldern. Problem som uppstår i samband med undervisning i skolan
resulterar för en del elever i att det genomförs en utredning om mottagande i särskolan. Utredningen
kan leda till att elever bedöms ha en utvecklingsstörning och att de inte bedöms kunna nå de mål som
finns i grundskolan, vilket motiverar att de blir mottagna i särskolan och läser efter särskolans
kursplan. Det förekommer i större omfattning än tidigare att personer får diagnosen
utvecklingsstörning först i gymnasieåldern.
Andelen av befolkningen som kategoriseras och får en diagnos som innebär en utvecklingsstörning har
förändrats över tid. Knappt en halv procent av befolkningen brukar anges som personer med
utvecklingsstörning som har någon form av särskilt stöd. Men det finns inte någon helt tillförlitlig
statistik. Vissa slutsatser kan man dra med underlag av antalet elever som är mottagna i särskolan och
hur många som får stöd genom särskilda insatser enligt LSS riktade till gruppen utvecklingsstörda. Av
detta går att utläsa att andelen yngre personer som fått diagnosen utvecklingsstörning har ökat på ett
markant sett under perioden som denna utvärdering omfattar. I skolåldern tillhör numera drygt 1,5
procent av alla elever särskolan.
Den omfattande förändringen av skolan generellt ses som en förklaring till det ökade antalet elever
mottagna i särskolan. Bland det som kan sägas ha haft betydelse är att kraven på elevernas teoretiska
färdigheter har ökat, liksom kraven på eget ansvar för sitt lärande. Samtidigt med den stora
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elevökningen i särskolan genomförde kommunerna omfattande nedskärningar på utbildningsområdet
och stödet till elever i behov av särskilt stöd i grundskolan försämrades dramatiskt. Detta drabbade
svaga elever hårdast och minskade deras möjligheter att klara grundskolan. Särskola blev därmed ett
rimligt alternativ för en del elever som tidigare fått stöd i grundskolan.
Under senare år har det funnits en diskussion och kritik av den ökande andelen elever som får
diagnosen utvecklingsstörning. Skolinspektionen har vid granskningar uppmärksammat mycket
omfattande brister i de utredningar som legat till grund för mottagande i särskolan (Skolinspektionen
2011). Det betyder inte att alla de eleverna var felaktigt placerade i särskolan, men visade att beslut för
mottagandet i särskolan var taget på bristande underlag. Under senare år har det också
uppmärksammats fall där domstolar slagit fast att beslut om att elever ska gå i särskola har fattats på
felaktiga grunder. Utredningar som gjorts vid senare tillfälle har visat att det inte bara saknats
utredningsunderlag för mottagande i särskola utan även att eleverna inte har haft en
utvecklingsstörning.
Många som har en mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning har ytterligare
funktionsnedsättningar. Det benämns ibland för flerfunktionsnedsättning. Ett fåtal av projekten i denna
utvärdering riktades till personer med flerfunktionsnedsättning.
Personer som har en utvecklingsstörning är, som nämnts, en heterogen grupp. En del individer
behöver omfattande stöd, ibland dygnet runt. Andra lever ett liv med stöd i specifika sammanhang
eller aktiviteter. I övrigt fungerar vardagslivet som för de flesta andra.

Synsätt på funktionshinder
Den kategorisering samhället gör av vissa individer, till exempel personer med utvecklingsstörning
kan betraktas och förstås utifrån olika perspektiv. Vilket perspektiv som har tolkningsföreträde får
konsekvenser för hur problem och svårigheter definieras och hur stödstrukturer byggs upp. Om vi
betraktar ett problem eller svårighet som människor möter i sitt vardagsliv som något individuellt,
alltså som en egenskap eller brist som finns hos individen, så är det också där man tänker sig att
åtgärda problemet. Om däremot problem betraktas som organisatoriska, där till exempel skolan brister
i sitt ansvar vilket leder till problem för individer, så har man bytt perspektiv från individen till
omgivningen. Slutligen kan man betrakta orsaken till problemet som hemmahörande på
samhällsnivån, det kan då handla om att policybeslut, politiska beslut och lagstiftning skapar problem.
Det är viktigt att understryka att de olika nivåerna samspelar med varandra, och att ett problem som
uppstår på individnivå inte nödvändigtvis behöver innebära att det är på den nivån orsaken till
problemet finns och ska åtgärdas.
I funktionshindersammanhang används idag ofta tre olika grundläggande modeller eller synsätt på
funktionshinder. De anknyter till ovanstående resonemang och intar olika positioner. Man ska komma
ihåg att detta är just modeller och varken används eller fungerar i en renodlad form. Men som teoretisk
utgångspunkt fungerar de utmärkt.
Den individuella/medicinska modellen

Utifrån en strikt individuell/medicinsk modell är individen bärare av det problem som identifieras.
Problem som uppstår i olika sammanhang beror på defekter hos individen eller dennes bristande
förutsättningar. Åtgärderna är på individnivå i form av kompensatoriska åtgärder och träning av
färdigheter. Diagnosbeskrivningar och kategorisering ses som ett stöd, både för den enskilde, och för
anhöriga och vårdgivare.
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Den sociala modellen

Den sociala modellen har utvecklats som en kontrast till den medicinska modellens syn på individer
med funktionsnedsättning som bärare av problem. Här flyttas fokus från individen till miljön. Orsaken
till de svårigheter som uppmärksammas ska sökas i den omgivande miljön och inte hos individen. Man
motsätter sig också synen på personer med funktionsnedsättning som individer med ett livslångt
lidande. Det är samhällets bristande hänsyn till människors olika förutsättningar som är det
grundläggande problemet.
Den miljörelativa modellen

Den miljörelativa modellen kan ses som en kombination av den medicinska och sociala modellen. Här
är fokus på samspelet mellan individers förutsättningar och omgivningsfaktorer. Funktionshinder är en
fråga om relationen mellan individ och omgivning. Funktionshinder uppstår när omgivningen inte tar
hänsyn till de förutsättningar människor har. Detta ligger i linje med den sociala modellen, men i den
miljörelativa synen finns också en acceptans för att man genom träning av individens förmåga (jämför
medicinska modellen) kan minska antalet funktionshinderskapande situationer.
Den miljörelativa modellen är den officiella modellen i Sverige. Det positiva genomslag som modellen
fått i retorik och lagstiftning betyder inte att det är så det praktiken i fungerar. Tvärtom ser vi ofta hur
det är individens svårigheter som kompenseras och inte miljön som anpassas.
Som vi visat ovan finns det olika sätt att se på funktionshinder. Hur man betraktar
funktionsnedsättning får konsekvenser för hur stödet ser ut och hur det organiseras. I ett samhälle så
finns det inte ett sätt att förstå funktionsnedsättning, men ofta kan man se att det är något perspektiv
som dominerar eller som oftare får tolkningsföreträde när orsaker till problem formuleras. Under
1900-talet kan man utan tvekan beskriva att det är en individuell/medicinsk modell som har dominerat
i Sverige och i övriga västvärlden. Som en protest och ett alternativ till den utvecklades det som kom
att kallas för den sociala modellen i England medan den miljörelativa utvecklades i Skandinavien.
Synen på personer med intellektuell funktionsnedsättning har förändrats radikalt under det senaste
århundradet. Men trots det finns det också flera likheter med äldre föreställningar. Man kan säga att
för personer med intellektuell funktionsnedsättning tycks det som om samhället har svårast att
realisera det miljörelativa funktionshinderperspektivet. Medan samhället bygger bort många fysiska
hinder för andra grupper, har lite gjorts för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska
kunna bli delaktiga på samhällets olika arenor. Fortfarande lever föreställningen kvar att personer med
intellektuell funktionsnedsättning mår bäst av att vara i mindre sammanhang tillsammans med
personer med liknande funktionsnedsättning.
Genom att använda ovanstående modeller kan de projekt som Arvsfonden stöttat analyseras i relation
till hur projekten beskriver att problem uppstår och hur de ska åtgärdas för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.

Läsanvisning – rapportens uppläggning
Efter rapportens inledande kortfattade historiska tillbakablick på samhällets syn på människor med
intellektuella funktionsnedsättningar, följer några korta avsnitt om Arvsfondens uppdrag och
utvärderingsuppdraget för Högskolan i Halmstad, liksom en orientering om begreppen brukare,
målgrupp, utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Avsnittet avslutas med en
redogörelse över tre olika grundläggande synsätt på funktionshinder.
Därefter presenteras kortfattat hur utvärderingen genomförts. En mer utförlig redovisning av
utvärderingens tillvägagångssätt och metodval finns i ett särskilt metodappendix.
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I de därpå följande avsnitten redovisas resultaten från dokumentstudien, enkätstudien och fallstudien,
liksom intervjuer med företrädare för Riksföreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
(FUB) samt med handläggare på Arvsfonden.
I den avslutande tematiska analysen sammanfattas de huvudsakliga resultaten och en diskussion förs
om de viktigaste erfarenheterna och lärdomarna från projekten.
Efter referenslistan finns metodappendixet och relevanta bilagor.
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Utvärderingens genomförande
Arvsfonden har delat in projekten med inriktning på personer med intellektuella
funktionsnedsättningar i olika tematiska kategorier. Inledningsvis ingick i uppdraget projekt som
kategoriserades som stödprojekt respektive informationsprojekt. Ganska snart efter att arbetet
påbörjats utvidgades uppdraget till att även omfatta projekt med inriktning på fritid. Totalt ingick
inledningsvis 180 projekt.
Utvärderingen, som omfattar projekt under tidsperioden 1994–2011, har genomförts i flera steg.
Arbetet inleddes med en genomgång av samtliga 180 akter. I akterna fanns projektens dokumentation.
Redan vid den inledande genomgång uppmärksammades ett mindre antal (8) projekt som
exkluderades från studien. En systematisk analys av de resterande 172 akterna genomfördes och låg
bland annat till grund för den enkät som utarbetades med fördjupande frågor. Enkäten skickades till
projektägarna. Utifrån de inkomna svaren valdes sju projekt strategiskt ut för att ingå i fördjupande
fallbeskrivningar. Projekten var vid utvärderingens start inte avslutade eller hade helt nyligen
avslutats. Ett projekt hade startat redan på 1990-talet, men verksamheten levde fortfarande kvar. Inom
ramen för utvärderingen har företrädare för den största bidragsmottagaren intervjuats; Riksförbundet
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (Riks FUB). Arvsfondens handläggare som
hanterar och bedömer inkomna projektansökningarna och utarbetar förslag till beslut till
Arvsfondsdelegationen har också intervjuats. För en mer detaljerad redovisning och diskussion av
utvärderingens metod hänvisas till appendix.
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Dokumentstudien
All dokumentation om samtliga 172 projekt som ingår i utvärderingen har analyserats och
kategoriserats.3 I detta avsnitt redovisas det totala materialet som bygger på den bedömning och de
slutsatser som var möjliga att dra av den dokumentation som fanns tillgänglig i akterna. En mer
fördjupande bild bidrar enkätstudien av 73 av projekt med, som presenteras i nästa kapitel och särskilt
de 7 fallstudierna som följer därefter.
Tidigare utvärderingar

Av de 172 projekt utvärderingen omfattade har 30 projekt även ingått i andra utvärderingar som gjorts
på uppdrag av Arvsfonden. Över hälften av dessa projekt var inriktade på personer med
autismspektrumstillstånd.
Projektägarna

För att ge en bild av vilka olika typer av organisationer som fått bidrag gjordes en uppdelning av
projekten på organisationstyper. Nationella funktionshinderorganisationer hade under perioden fått
flest projekt beviljade, därefter följde lokala funktionshinderorganisationer. Sammantaget fick dessa
organisationstyper bidrag till 98 projekt. Nedan redovisas fördelningen i sin helhet:
Tabell 1. Projektägare fördelat på organisationstyp.
Projekttyp
Nationell funktionshinderorganisation
Lokal funktionshinderorganisation
Stiftelse/Ekonomisk förening
Studieförbund
Offentlig huvudman
Övriga
Idrottsförening
Professionsorganisation
Trossamfund
Kulturförening
Ungdomsförbund
Sammanlagt antal projekt

Antal projekt
61
37
18
18
17
10
4
3
2
2
0
172

Flest projekt som fått ekonomiskt stöd från Arvsfonden inom området personer med intellektuell
funktionsnedsättning har bedrivits i den handikappolitiska organisationen FUB: s regi. Projekten har
genomförts av Riksförbundet FUB, rikssektionen inom Klippan4 och riksförbundets
forskningsstiftelse ALA (anpassning till liv och arbete), eller av FUB:s läns- och lokalföreningar.
Sammanlagt har FUB stått som projektägare för 40 projekt och därutöver varit medsökande och
samarbetspartner i många andra organisationers projekt. Andra större projektägare, sett till antalet
projekt som beviljats stöd, utgjordes av bildnings- och studieförbunden (Studieförbundet
Vuxenskolan, Arbetarnas Bildningsförbund, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Tjänstemännens
Bildningsverksamhet (numera Sensus), Medborgarskolan och Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet) som tillsammans varit projektägare för 18 projekt. Den ideella föreningen
Hjälpmedelsinstitutet (vars medlemmar är staten och Sveriges kommuner och landsting och som
3

Resultaten av kategoriseringen har lagts in i en databas.
Klippan är en del av FUB där alla som själva har en utvecklingsstörning arbetar tillsammans. I landet finns ett 60-tal lokala
Klippansektioner som är representerade i Rikssektionen Klippan.
4
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tidigare benämndes Handikappinstitutet) har varit projektägare för fem projekt och samarbetspartner
till ytterligare tre projekt.
Projektmedel

De 172 projekten har fått cirka 319 miljoner i stöd från Arvsfonden, vilket motsvarar ett genomsnitt på
drygt 1,8 miljoner per projekt. Beloppen varierade mellan 25 000 kronor och 18 600 000 kronor. Inom
intervallet 100 000 kronor eller mindre fanns 9 projekt, varav lokalstödsprojektet Ombyggnad av
fastigheten Trösten, med FUB Hudiksvall som projektägare, fick minst ekonomiskt stöd. I tabell x
redovisas de 7 projekt som Arvsfonden beviljat mest pengar.
Tabell 2. Projekt som erhållit mest ekonomiskt stöd.
Projektägare och projekt
Hjälpmedelsinstitutet; Hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning för barn med
funktionshinder
Regionförbundet i Uppsala län; Kunskapscentrum
Föreningen Grunden; Jämställdhetsprojekt
Studieförbundet Vuxenskolan; Socialt arbetskooperativ
Regionförbundet i Uppsala län; FIB-projektet
Föreningen Furuboda; Det andra samtalet – samspel på lika villkor
Svenskt Utvecklingscenter för Handikappidrott; Hälsoinspiratörsprojekt

Medel
18 600 000 kr
8 700 000 kr
7 105 000 kr
6 894 000 kr
6 750 000 kr
6 514 000 kr
6 421 000 kr
Summa: 60 984 000 kr

Projektägarnas och projektens geografiska lokalisering

Utifrån Arvsfondens projektlistor sammanställdes projektägarnas geografiska lokalisering för 151
projekt.5 Projektägarna för knappt hälften av projekten var geografiskt hemmahörande i Stockholms
län. Övriga projektägare och projekt var lokaliserade till främst två geografiska områden i landet; 21
projekt i Västra Götalands län och 16 i Skåne län. Uppsala län och Gävleborgs län hade vardera 6
projekt. I tre län saknades helt projekt; Blekinge, Gotlands och Västmanlands län. Det rådde alltså en
skevhet i den geografiska spridningen över projektens hemvist. Förhoppningsvis kan de riktade
informations- och kommunikationskampanjerna som genomförs av Arvsfonden på olika håll i landet
bidra till en jämnare geografisk spridning i framtiden.
En stor del av projektägarna utgjordes av landsomfattande organisationer och föreningar. Av 151
projekt var nära en tredjedel att betrakta som nationella, det vill säga de har drivits av en nationell
organisation som i sin verksamhet inte är geografiskt avgränsad till någon viss del av landet utan
omfattar hela riket.

5

Geografisk tillhörighet för projekten med fel målgrupp redovisas inte, se vidare i metodavsnittet.
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Tabell 3. Projektägarnas geografiska lokalisering redovisade länsvis.
Geografisk ort
Stockholms län 6
Västra Götalands län
Skåne län
Uppsala län
Gävleborgs län
Örebro län
Norrbottens län
Västerbottens län
Kalmar län
Västernorrlands län
Kronobergs län
Södermanlands län
Jönköpings län
Värmlands län
Jämtlands län
Dalarnas län
Hallands län
Östergötlands län
Blekinge län
Västmanlands län
Gotlands län

70
21
16
6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

Antal projekt

151

Procent
46,6
14,0
10,5
3,9
3,9
2,6
2,6
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,3
1,3
1,3
0,6
0,6
0,6
-

Projekttidens längd

Ett enskilt projekt kan utifrån Arvsfondsdelegationens rådande praxis få ekonomiskt stöd under
normalt högst tre år. Av de i dokumentstudien inkluderade projekten har 64 projekt fått stöd i tre år, 37
projekt har fått medel för två år och 50 projekt för ett år.7
Inriktning – mål och syfte

Vid analysen av de 163 projekten som ingick i databasen8 och deras dokumentation gjordes en
indelning efter projektens huvudsakliga inriktning (tabell XX). Eftersom en del projekt hade mer än en
inriktning samtidigt, uppgår antalet inriktningar till 198. Som framgår av tabellen var projekt med
inriktning på information vanligast och projekt med inriktning på boende minst förekommande. De
projekt som kategoriserats under inriktningen Annat rymmer en stor spännvidd – från
nätverksbyggande till folkhälsoarbete.

6

Här ingår även majoriteten av de landsomfattande organisationer som stått som projektägare.
Om det bedöms finnas behov av utökad tid för projektet kan längre tid beviljas.
8
Av de totalt 172 projekten hanterades 9 projekt i s.k. särskild ordning, eftersom dokumentationen för dessa
förvarades på Riksarkivet och var bristfällig. Se vidare särskilt avsnitt om dessa projekt. Kvar blev 163 projekt
som alla ingår i den särskilt upprättade databasen.
7
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Tabell 4. De 163 projektens huvudsakliga inriktning
Projektets huvudsakliga inriktning
Information
Utveckling av stöd
Annat
Kommunikation
Utbildning
Arbete/sysselsättning
Fritid
Teknik/hjälpmedel
Personlighetsutveckling/identitetsstärkande
Tillgänglighet
Lokalstöd
Boende
Summa

Antal projekt
32
29
24
17
17
16
16
16
10
9
9
3
198

Utifrån dokumentationen kategoriserades även projektens huvudsakliga mål och verksamhet. Av de
163 projekten hade 111 mer än ett huvudsakligt mål och verksamhet, dvs. en kombination av att t.ex.
utveckla metod och sprida kunskap om metoden. I tabell XX framgår att kunskapsspridning (53
projekt) och framtagande av informationsmaterial (49 projekt) varit de mest förekommande
projektaktiviteterna, medan förändring av attityder bara kan utläsas som huvudsaklig ambition hos 1
projekt. I kategorin Annat ingår sådant som lokalstöd, hälsoinriktade projekt och anpassning av
trädgård. Det ska tilläggas att många projektansökningar innehöll en mängd olika syften och mål för
ett och samma projekt. Inte sällan tillkom ytterligare mål i delrapporter under projektens gång. Det har
därför varit svårt att i vissa fall ta ställning till vad projekten hade för huvudsakligt mål.
Tabell 5. Projektens (N=163) huvudsakliga mål/verksamhet.
Mål/syfte
Sprida kunskap
Ta fram informationsmaterial
Utveckla metoder
Aktiviteter för social samvaro
Utbildningsinsatser
Verksamhetsutveckling
Annat
Stärka individer
Empowerment
Genomföra aktivitet
Förändra attityder
Summa

Antal projekt
53
49
43
25
23
22
22
21
20
17
1
274

Primär målgrupp

Av dokumentationen framgår att 128 av de 163 projekten hade en tydlig primär målgrupp som
projektet vände sig till i första hand. För övriga 35 projekt gick det inte att identifiera en tydlig primär
målgrupp, utan dessa projekt hade flera primära målgrupper samtidigt (t.ex. både anhöriga och
personal). I en del fall var det relevant med en bred målgrupp, men många gånger var det ett uttryck
för ett alltför oprecist syfte (se ovan). Av tabell XX framgår att personer med intellektuell
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funktionsnedsättning var den i särklass vanligaste primära målgruppen. I kategorin Andra ingår
framförallt allmänheten och politiker.
Tabell 6. Projektens primära målgrupp.
Primär målgrupp
Personer med intellektuell funktionsnedsättning
Personal
Anhöriga
Andra
Summa

Antal projekt
78
23
15
12
128

I de projekt där det gick att identifiera en sekundär målgrupp (n= 70) var personal den mest
förekommande (33 projekt) medan anhöriga och personer med intellektuell funktionsnedsättning var
sekundär målgrupp lika ofta (15 projekt vardera). Kategorin Andra uppskattades som sekundär
målgrupp i 7 projekt.

Målgruppens medverkan i projekten

En av de aspekter som Arvsfonden var angelägen att följa upp är hur personer med intellektuell
funktionsnedsättning medverkat i projekten. På Arvsfondens webbplats finns följande generella krav
på projekt för finansiering:
Målgruppen ska vara delaktig i projektet utifrån gruppens förutsättningar. Det betyder att:
•
•
•
•

projektet ska vara efterfrågat av målgruppen
målgruppen har varit med och planerat projektet och dess upplägg
målgruppen har haft en reell påverkan på projektets utformning
målgruppen är delaktig i projektets genomförande och i arbetet med verksamhetens fortsättning
efter projektets slut.
(Arvsfonden 2014-01-05)

Vad detta ska innebära i praktiken är inte tydligt definierat, men vid samtal med
Arvsfondsrepresentanter har det framgått att personer som tillhör målgruppen ska delta och ha
inflytande i projektens alla delar. Från planering av projekt till skrivande av projektrapport. De ska
alltså inte enbart vara mottagare av en aktivitet eller delta i en verksamhet som initieras och erbjuds av
andra. Särskilt under de senare åren har brukarmedverkan varit ett krav som Arvsfonden ställer på
projekt för att komma ifråga för finansiering.
Vid den inledande genomgången av akterna gjorde vi en bedömning av målgruppens (personer med
intellektuell funktionsnedsättning) medverkan i projekten. Medverkan avsåg dels sådant som kan
sägas ha med projektorganisationen att göra (ansökan, planering, rapportskrivning), dels det som mer
avsåg involvering i själva projektaktiviteterna. Här gjorde vi ytterligare en uppdelning mellan aktiv
medverkan vid genomförande och att vara mottagare. Vår bedömning var att mottagare avser ett mer
passivt objekt för till exempel information eller pedagogiskt material medan aktiv medverkan avser
deltagande i aktiviteter. Vi hade även en kategori som innebar ingen medverkan alls. Exempel på det
är projekt som vänt sig till personal, föräldrar och information till övriga samhället. Här döljer sig även
projekt som har inriktning mot forskning eller kartläggning.
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Utifrån den dokumentation som finns av projekten har vi skattat medverkan från målgruppen. Vi kan
konstatera att personer med intellektuell funktionsnedsättning haft ett begränsat inflytande över
projekten, och att delaktighet i projekten i hög utsträckning begränsats till att de deltagit i olika
verksamheter eller varit mottagare av t.ex. information. Vi kan över tid se en viss ökning av projekt
där målgruppen funnits med i referensgrupper, men de har sällan deltagit i planering och beslut som
rör projektens inriktning och innehåll.
I 9 projekt har vi identifierat att målgruppen funnits med vid framtagandet av ansökan. I 7 projekt har
målgruppen deltagit i samtliga projektfaser (planering, ansökan, genomförande och rapportering), i
lika många, 7 projekt, har man deltagit i planering, ansökan och rapportering och i 9 projekt i
planering och ansökningsfaserna. Sammantaget innebär det att målgruppen medverkat i mer än en
projektfas i 14 procent av samtliga projekt. Det är i den konkreta projektplaneringsfasen som
medverkan varit störst. I ansökningsfasen, när man lägger upp ramar och grundförutsättning för
projekten, är medverkan mer sällsynt liksom vid analys av projektet där slutsatser och kunskap
dokumenteras och rapporteras tillbaka till Arvsfonden.
I 29 av samtliga projekt kan vi inte finna några spår av att målgruppen funnits med över huvud taget,
inte heller som mottagare.
Det ska understrykas att den här kategoriseringen av målgruppens medverkan inte innebär en
bedömning av kvaliteten på projekten eller att projekten saknat betydelse för målgruppen. Men den
bristande medverkan är ett viktigt konstaterande, eftersom ett av Arvsfondens kriterier är att
målgruppen ska vara involverad i projektens olika faser. Vi återkommer med en fördjupad diskussion
om detta i rapportens avslutande del.
Det kan vara intressant att titta närmare på projekt där målgruppen funnits med i hela
projektprocessen. Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO) i Skåne var exempelvis
huvudsökande till ett projekt 1998, LSS – på brukarens villkor, som var det första som identifierades
som ett projekt där målgruppen varit involverad genom hela projektprocessen. Här är det dock svårt att
avgöra vilken roll personer med intellektuell funktionsnedsättning haft jämfört med övriga
medverkande funktionshindergrupper. FUB-Trollhällan genomförde 2000 det första projekt där
personer med intellektuell funktionsnedsättning tydligt medverkat genom hela projektprocessen. RiksFUB:s projekt Inget vanligt jubileum 2005, hade även det en tydlig medverkan av målgruppen. I
Föreningen Grundens tre projekt (2001, 2006 och 2009) är målgruppen ansvariga och bärare av
projektet genom alla led.
En intressant notering i sammanhanget är att det tycks vara i södra och västra delarna av landet som
brukarinflytande i projekten varit som störst. Skåne, Västra Götaland och Halland är geografiska
hemvister för projekt som involverat personer med intellektuell funktionsnedsättning i projektens alla
faser.
I den kategorisering som vi gjort har vi inte kunnat ta ställning till hur mycket inflytande och makt
personer med intellektuell funktionsnedsättning verkligen har haft i de olika projekten. För att kunna
dra slutsatser om individers möjlighet till inflytande och påverkan, behövs en djupare analys och
ytterligare parametrar, t.ex. grad av inflytande i de olika kategorier som vi presenterade ovan. Det har
vi inte haft underlag till i dokumentstudien, men vi kommer att fördjupa kunskapen för de projekt som
presenteras i avsnittet Fallstudier senare i rapporten.
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Åldersfördelning

Majoriteten av projekten (65 procent) anger ingen särskild åldersgrupp för sin verksamhet. I 61 av de
172 projekten (35 procent) gick det att identifiera att man riktade sig till en särskild åldersgrupp, dvs.
att verksamheten eller informationsmaterialet hade ett särskilt åldersfokus. Gränsdragningen
åldersmässigt var inte knivskarp eller konsekvent, och framför allt varierade gränsdragningen mellan
ungdomar och unga vuxna stort. Nedan anges den fördelning som gått att utläsa ur dokumentationen.
Tabell 7. Projekt med inriktning på särskild åldersgrupp.
Barn (0–14 år)
Ungdomar (15–22 år)
Barn/ungdomar
Vuxna

10 projekt (varav 2 projekt till föräldrar med barn i åldersgruppen)
19 projekt
3 projekt (Ingen avgränsning i ålder)
29 projekt (varav ett handlade specifikt om äldre)

Totalt 32 projekt riktade sig specifikt till barn och ungdomar, och 29 till vuxna. Fördelningen av
projekt som riktade sig till barn och ungdomar (upp till 22 år) respektive vuxna var alltså relativt lika.
Grad och typ av funktionsnedsättning

Majoriteten av projekten (85 procent) riktar sig inte till en särskild del av målgruppen utifrån
begåvningsnivå. Där projekten uttryckt att man riktar sig till en speciell grupp (15 procent) har den
vedertagna uppdelningen lindrig, måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning
(utvecklingsstörning) använts. I många fall uppgav man mer än en kategori.
Tabell 8. Projektens inriktning på grad av intellektuell funktionsnedsättning.
Grad av intellektuell
funktionsnedsättning
Lindrig
16 projekt
Lindrig–måttlig 3 projekt
Måttlig
0 projekt
Måttlig–grav
1 projekt
Grav
6 projekt
Totalt
26 projekt

Av de projekt där man inriktat sig på en målgrupp utifrån begåvningsnivå dominerade lindrig
utvecklingsstörning. Den målgruppen var också, enligt vår bedömning, i praktiken dominerande i
majoriteten av övriga projekt, även om man där inte explicit avgränsat sin målgrupp.
Övervikten av projekt riktade till personer med lindrig utvecklingsstörning är viktig att diskutera
utifrån kriteriet att målgruppen ska ha inflytande över projektets olika delar. Det råder inga tvivel om
att personer med mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning också ska ha inflytande över
projekten, men formerna för hur det kan se ut skiljer sig från det engagemang och ansvar som personer
med lindrigare funktionsnedsättning kan ha. Att utveckla formerna för brukarmedverkan i projektens
alla delar är viktig, men det finns också en risk för att projekt som har som mål att stödja personer med
mer omfattande nedsättning blir bortprioriterade vid bedömningen av projektansökan, med hänvisning
till att målgruppen inte är involverade i tillräckligt hög grad. Det skulle i så fall vara både olyckligt
och kunna uppfattas som diskriminerande. Personer med lindrigare funktionsnedsättning kan
naturligtvis fungera som företrädare för personer med mer omfattande funktionsnedsättning, men
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formerna och kriterierna för brukarmedverkan när det avser den senare gruppen behöver utvecklas och
förtydligas. Målgruppen kan mycket väl behöva företrädare som tar tillvara på deras intressen, men de
kan involveras i projekt mer än som mottagare.
Flerfunktionsnedsättningar

11 projekt (6 procent) omfattade personer med flerfunktionsnedsättningar. Det handlade om projekt
riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning som utöver denna har någon eller några av
nedanstående funktionsnedsättningar:
•
•
•
•
•
•
•

autism
synnedsättning
dövhet, hörselnedsättning eller språkstörning
balansstörning
epilepsi
rörelsehinder
kommunikationsstörning.

I några av projekten hade målgruppen kombinationer av mer än två funktionsnedsättningar.

Den relativt begränsade förekomsten av projekt inriktade på flerfunktionsnedsättningar bör kunna
relateras till graden av intellektuell funktionsnedsättning. Som tidigare redovisats var flertalet projekt
riktade till personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. I förhållande till grav
utvecklingsstörning är förekomsten av flerfunktionsnedsättningar lägre bland personer med lindrig
utvecklingsstörning (Dammert, 2005).
Särskilda inriktningar/Intersektionalitet

Funktionshindret är ofta den faktor som anges som förklaring till varför personer med intellektuell
funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än människor utan funktionsnedsättning. Det är riktigt
att funktionsnedsättning har stor betydelse för individens förhållanden, men ett ensidigt fokus på
funktionsnedsättning som förklaringsfaktor riskerar att dölja andra orsaker. I samhället finns det flera
andra orsaker, som diskrimineringsgrunderna eller de s.k. intersektionella aspekterna (se Grönvik &
Söder 2008) som vi vet också kan bidra till att förklara en individs eller grupps levnadsvillkor. Vi har
därför bedömt förekomst av projekt med inriktning mot, förutom funktionshinder, följande faktorer:
genus, klass, etnicitet, sexuell läggning och religion. I tabellen nedan presenteras kategoriseringen:

Tabell 9. Förekomst av intersektionella faktorer.
Genus
Antal
10
projekt

Klass

Etnicitet

-

4

Sexuell Religion
läggning
1
(1)
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15 projekt (9 procent) av 172 har ett tydligt intersektionellt perspektiv. Ytterligare ett, det som ovan
kategoriserats under religion, är svårbedömt i vilken utsträckning det handlar om religion eller om
etnicitet. Det visar sig alltså att projekten totalt sett i låg utsträckning har haft fokus på andra faktorer
än det som primärt har haft att göra med funktionsnedsättningen. Projekt som kategoriserats inom
genusområdet ligger inom ett brett spektrum. Här finns projekt där man fokuserar på aktiviteter för
enbart flickor och kvinnor, inga för enbart män. Det fanns några få projekt där genusperspektivet var
knutet till makt och diskriminering. Synskadades riksförbund genomförde (2003) ett projekt om mäns
våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, där det genomfördes en kartläggning särskilt för kvinnor
med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet Ungdomar i särskola som lever med hedersrelaterade
normer (2009) kan beskrivas som ett projekt där man lyfter fram intersektionalitet med flera faktorer.
Utan att här dra några mer långtgående slutsatser av denna kategorisering så kan man ändå slå fast att
det är ett mycket begränsat antal projekt som har en särskild profilering när det gäller utveckling av
stöd, kunskap eller verksamheter där man involverar faktorer som går utöver den
funktionshinderrelaterade.
Forskarsamverkan/medverkan

I 39 av 163 projekt (24 procent) framgår tydligt att det fanns samverkan med forskare/lärosäten. I en
del fall ingick forskare i själva projekten. I de flesta fall ses forskningssamverkan som en viktig del av
projektarbetet och i en del fall är själva projektet ett forskningsprojekt. Att det senare varit fallet vid ett
antal tillfällen visas bland annat genom att slutrapporten till Arvsfonden utgörs av vetenskapliga
artiklar eller t.o.m. doktorsavhandlingar. Att Arvsfondsstödda projekt samverkar med forskare är inte
problematiskt sett för de kriterier som Arvsfonden har, men att Arvsfonden stödjer forskning måste
anses falla utanför nuvarande kriterier för tilldelning av bidrag (se vidare i kapitel om fallstudier och i
det avslutande analyskapitlet).
Offentliga sektorns ansvar för det som genomförts inom projekten

Vi har försökt göra en skattning av i vilken utsträckning projektens aktiviteter och verksamheter kan
anses ingå i offentliga myndigheters ordinarie verksamhetsansvar. I Arvsfondens instruktioner framgår
uttryckligen att stöd ska ges till organisationer och verksamheter som normalt finansieras med
skattemedel enbart om det finns särskilda skäl för det.9
Vår bedömning, utifrån dokumentanalysen, är att Arvsfonden beviljat ekonomiskt bidrag till 30
projekt (av totalt 172 projekt) inom området personer med intellektuella funktionsnedsättningar, vars
verksamhet/aktivitet tydligt kan anses ingå i offentlig verksamhets ordinarie ansvarsområden. Bland
projektägarna finns exempelvis tre kommuner. Sex projekt handlar om utveckling av daglig
verksamhet för målgruppen. Daglig verksamhet är en insats som ges med stöd av LSS och finns inom
kommunernas ansvarsområden, vilket motiverar att också verksamhetsutveckling borde rymmas inom
det ordinarie kommunala uppdraget. Bland andra exempel på projekt som har bedömts falla inom det
offentligas ordinarie verksamhetsansvar kan nämnas ett par projekt om fritidsverksamheter för
personer med intellektuell funktionsnedsättning, ett projekt om godmanskap och ett om uppsökande
verksamhet.
Bedömningen av i vilken mån projekt som fått finansiering egentligen borde falla inom det offentligas
ansvar har varit komplicerad att göra. Värderingen av samtliga projekt, även de som genomfördes på
1990-talet, har gjorts utifrån dagens perspektiv. Det är tydligt att gränsdragningen mellan offentligt
ansvar och frivilligorganisationernas ansvar är komplicerad, även om hänsyn tas till att den
samhälleliga kontexten var annorlunda när ärendet bedömdes av Arvsfonden. Omständigheter och
förhållanden som gällde då kan mycket väl ha motiverat att man fick bidrag, även om vi gjort en
9

Offentliga huvudmän kan dock få bidrag från Arvsfonden till projekt om det finns särskilda skäl, det vill säga att det finns ett nära
samarbete med ideella organisationer och som syftar till att utveckla verksamheter. Kraven på nyskapande är särskilt höga för dessa
projekt (regeringens skrivelse 2012/13:172).
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annan bedömning i efterhand. Det är lätt att i efterhand glömma exempelvis vilka kunskaper och
erfarenheter som varit i fokus under olika tidsperioder. Arvsfondens rådande praxis för bedömningen
av projektansökningarna har också förändrats under årens lopp, vilket också kan ha påverkat besluten.
Kompletterande dokumentgenomgång

Samtliga projekts akter gicks igenom våren 2012. I oktober månad 2013 gjordes en extra avstämning
och analys av de projekt som vid genomgången 2012 var markerade som pågående eller öppna på
Arvsfondens projektlistor. Antalet sådana projekt uppgick våren 2012 till 32. Av dessa var 23
slutredovisade vid höstens avstämningstillfälle den 15 oktober 2013. Dessa 23 slutrapporter blev
föremål för en kompletterande genomgång med särskilt fokus på effekter som projekten kunde ha på
längre sikt.
Projektens spår/effekter

Arvsfonden kategoriserar själva slutredovisade projekt utifrån vilka spår de lämnar. Syftet med
kategoriseringen är enligt Arvsfonden inte att bedöma om projekten är bra eller dåliga, utan att få
kunskap om projekten lämnar några spår.
Arvsfonden har valt följande fyra kategorier:
1. Projekt som inte lämnar några spår
2. Projekt som genomfört den verksamhet som planerats
3. Erfarenheterna från projektet lever vidare
4. Verksamheten lever vidare (driven och finansierad av organisationen, med eventuellt stöd av
samhället, alternativt har verksamheten övertagits av annan huvudman)
Nedan följer vår sammanfattande översiktliga bedömning av vilka effekter som projekten har lämnat
baserad på uppgifter som inhämtats från ovan nämnda 23 slutredovisningar. Totalt är det 19 av de
slutredovisade projekten som också besvarat enkätfrågorna om projektets fortlevnad. Vår enkätstudie
innehöll också ett par frågor med fokus på projektets fortlevnad och kunskapsutveckling. I de fall som
enkätsvar finns så har även de studerats och utgör, tillsammans med slutrapporterna, grund för
bedömningen av effekter.
Sammantaget hamnar 19 av de totalt 23 slutredovisade projekten under kategori 3 och 4 –
Erfarenheterna från projektet lever vidare och Verksamheten lever vidare. Här finns exempelvis ett
projekt från 2009 om stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar genom ICF som
redovisar att verksamheten lever kvar i projektägarens egen organisation. Ett projekt om utveckling av
daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar från 2009 redovisar att deras
verksamhet lever vidare. Kommunen säkerställer projektets överlevnad ekonomiskt och har tecknat
avtal om platser inom daglig verksamhet med den ekonomiska förening som bildats för ändamålet.
Ytterligare ett exempel är projektet om demokrati och vardagsmakt för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar från 2006, som resulterade framför allt i att Riksföreningen Grunden Sverige
bildades. Föreningen lever vidare och har idag flera lokalföreningar runt om i landet.
Bland kategori 2 Genomfört den verksamhet som planerats finns de återstående fyra slutredovisade
projekten. Här finns exempelvis ett projekt från 2007 om daglig verksamhet i stallmiljö. Projektet hade
genomfört den verksamhet som hade planerats. Till skillnad från ovan nämnda projekt bedömd tillhöra
kategori 4, som också handlade om daglig verksamhet, var det vid slutredovisningstillfället högst
oklart om det skulle gå att finna någon partner som kunde fortsätta med verksamheten. Kommunen
var här till skillnad mot den förra kommunen, inte beredd att teckna avtal om platser inom den dagliga
verksamheten. Verksamheten gick en osäker framtid tillmötes.
Vi har bland dessa 23 projekt inte funnit något projekt som inte genomförts, dvs. inte lämnat några
spår enligt Arvsfondens kategorisering.
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Analys och diskussion av projektens effekter utifrån dokumentanalys

Det är inte oproblematiskt att bedöma effekter av projekt. Ett skäl är att bedömningen vilar på
uppgifter som är inrapporterade av projektägarna själva, som rimligen är intresserade av att redovisa
positiva effekter av projekten. Arvsfonden ställer också krav på att projektägaren ska redovisa
projektens effekter i den plan för projektets fortlevnad och för hur projektets erfarenheter ska tas
tillvara och spridas.
Tidsaspekten är också problematisk. Projektägaren bedömer effekterna i samband med projektets
avslutning, men vad som händer därefter är svårt eller t.o.m. omöjligt att veta. Vissa projekt, som var
slutredovisade vid det extra avstämningstillfället i oktober 2013, genomfördes för relativt länge sedan,
cirka 7–8 år sedan. Det som i samband med projektavslutet bedömdes som ett projekt i kategori 3,
kanske har spelat ut sin roll idag. Kunskapsläget har utvecklats och de nya metoder och kunskaper
som projektet bidrog med är kanske inaktuella. Andra projekt är relativt nyligen avslutade och där sker
troligen en viss en överskattning av fortlevnaden. Vid en uppföljning om några år skulle det kunna
visa sig att varken erfarenheterna från projektet eller verksamheten lever vidare.
Spåren är vidare av olika dignitet. Vissa projekt har bidragit till stora och viktiga förändringar av
exempelvis synen på och bemötandet av personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Ett
exempel är Mötesplats Tian, som startade redan 1998 och som till viss del fortfarande lever kvar.
Projektet har varit viktigt för förändringar av synsätt på målgruppen och utveckling av metoder för
delaktighet och brukarmedverkan. Även projektet Begåvningshandikappade och frihetsinkränkande
åtgärder från 1999 får bedömas haft betydelse för förhållningssätt till och bemötande av personer med
intellektuella funktionsnedsättningar, eftersom det bidrog till att frågan aktualiserades i debatten.
Sammanfattningsvis kan konstateras att den bedömning av effekter som projektägaren gör i samband
med att projektet slutredovisas får anses vara en kvalificerad uppskattning av projektets effekter. Det
är inte förrän ett par år efter avslutat projekt som man kan besvara frågan om projekten haft betydelser
och effekter som överlevt och spridits med ett säkrare underlag. För att få ett sådant underlag
genomfördes en enkätstudie, som redovisas i nästa kapitel.

Utvärderingens nio äldsta projekt – redovisning i särskild ordning
På de projektlistor som vi inledningsvis fick ta del av från Arvsfonden fanns nio projekt som vi har
hanterat på ett särskilt sätt i dokumentstudien. De inledande åtta projekten på det som kallades
stödprojektlistan var, liksom det första projektet på den s.k. informationsprojektlistan, arkiverade på
Riksarkivet. De utgjorde de äldsta projekten och beslut om dessa var tagna i början av 1990-talet.
Akterna med dokumentation från dessa projekt, där beslut om bidrag fattats mellan åren 1992 och
1994, skulle enligt uppgift från Arvsfonden finnas på Riksarkivet. Det visade sig dock att de akter som
fanns på Riksarkivet inte var fullständiga. De innehöll bara uppgifter om ansökan och i vissa fall
projektens första år. Efter intensiva efterforskningar av Riksarkivets personal konstaterades att
ytterligare dokumentationen inte fanns hos dem. Underlaget som vi haft tillgängligt är alltså
projektansökningarna, Arvsfondens beslut samt i några fall avrapportering från det inledande
projektåret. Var projektens övriga dokumentation finns har inte kunnat klargöras och Arvsfondens
bedömning var att det inte var lönt att undersöka det vidare. Vi bestämde därför att redogöra för dessa
projekt i särskild ordning. Det betyder att de inte ingår i den dokumentstudie som genomfördes och
inte heller i enkätstudien.
Den handikappolitiska kontexten

De nio projektansökningarna från 1990-talets inledning är intressanta och speglar på ett konkret sätt
tidsandan och ambitionerna inom funktionshinderområdet. Alla ansökningar hade en nära koppling till
förarbetet och diskussionerna inför lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som
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trädde i kraft 1994. Det framgår av dokumentationen att de flesta projekt initierats av handläggare på
Arvsfonden när förarbetena till lagstiftningen togs fram.
Lagen beskrivs ofta som en viktig del av handikappreformen. Den tog flera viktiga grepp som skulle
innebära kvalitativt bättre stöd inom delvis nya stödformer till en större grupp personer med
funktionsnedsättning än vad som varit fallet tidigare. Några av de största förändringarna var
utökningen av personkretsarna som omfattas av rättighetslagstiftning, kommunalisering av ansvaret
för omsorger och särskola, vårdhemsavvecklingen och assistanstreformen.
Utredningarna som låg till grund för lagen hade visat på stora brister i livssituationen för personer med
funktionsnedsättning generellt. De visade också att personer med intellektuell funktionsnedsättning
hade sämst levnadsvillkor av alla på en mängd olika områden. Bland annat uppmärksammades
ekonomiska missförhållanden, rättsosäkerhet, socialt utanförskap och sämre boendestandard.
Perioden inför lagens ikraftträdande karakteriserades av att funktionshinder var en angelägen fråga på
den politiska dagordningen. Tillsammans med beslut om nya konkreta stödinsatser var det ett retoriskt
paradigmskifte. Förenklat kan man beskriva att det handlade om att gå från begränsade och ofta
segregerade insatser till relativt generösa stöd och serviceinsatser som syftade till en ökad delaktighet
för individer med funktionsnedsättning på alla områden. Delaktighet och inflytande för den enskilde
kom att spela en stor roll tillsammans med demokratifrågor och kan beskrivas som
handikappreformens övergripande mål. Handikappreformen var den tidsmässiga kontext som omgav
de nio äldsta projekten i den här utvärderingen.
Handikappreformen innebar alltså att nya stödformer skulle utvecklas och att personer med
funktionsnedsättning skulle få ökat inflytande över stödet. I lagstiftningen framgick även att
brukarorganisationerna skulle få en starkare ställning som samarbetspartner till offentliga huvudmän.
Tillsammans med decentraliseringen av ansvaret till kommunerna så innebar det nya möjligheter för
organisationerna till större inflytande över beslut som fattades. Men det innebar samtidigt nya
utmaningar, eftersom det var en mängd olika områden som samverkan skulle äga rum på. Dels innebar
det att fler personer på lokal nivå behövdes för att företräda organisationerna. I den tidigare mer
centraliserade ansvarsfördelningen hade samverkan kunnat genomföras på en mer övergripande
landstingsnivå. Dels fanns det förväntningar på att brukarorganisationerna skulle medverka vid
utbildning av kommunernas medarbetare som i sin profession skulle komma att möta för dem nya
grupper, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att kunna möta upp det
behovet behövde organisationerna rusta sig.
Bland de projekt som fått bidrag från Arvsfonden under den här tiden finns en tydlig koppling till de
utvecklingsbehov som konstaterats i förarbetena till LSS samt till de organisationsförändringar som
genomfördes. Flera av de här nedan presenterade äldre projekten har varit ambitiösa och omfattande.
Det är intressant att se att flera av dem har haft karaktären av projekt med ett tydligt syfte på
kunskapsutveckling, en kunskapsutveckling som avsågs kunna leda till bättre verksamhet inom det
som på den tiden kallades omsorgsverksamheten.
Sex äldre projekt – varav fyra FUB-drivna projekt

Av de nio projekt som fick bidrag från Arvsfonden hade fyra FUB som huvudsökande, och de var
också de projekt som fått mest bidrag. I det följande presenteras de fyra FUB-projekten och två projekt
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drivna av Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) respektive Föreningen OVAR. De övriga
tre projekten presenteras inte här, eftersom dokumentationen var alltför knapphändig.10
FUB – Utvecklandet av förbundets handlingsberedskap vid huvudmannaskapsförändringar av de
särskilda omsorgerna och särskola

Ett av de mer omfattande projekten hade direkt koppling till kommunaliseringen, något som
projekttiteln vittnar om. Det kan vara intressant att känna till att det fanns en ambivalens och en
oenighet bland handikapporganisationerna om förslaget. Oron handlade bland annat om bristande
kompetens i kommunerna där beslutsfattare, handläggare, tjänstemän, lärare och omsorgspersonal
skulle möta en delvis ny grupp. I förarbetena till LSS lyfts tydligt brukarnas expertkompetens fram
och det betonas att de ska ha en roll i utbildningen av personalen inom omsorgerna. Det framgår också
att samverkan med organisationerna är en uppgift för verksamheterna att organisera och verkställa. I
FUB:s ansökan till Arvsfonden lägger man stor vikt vid att utveckla och förmedla kunskap. När man
beskriver kunskap så omfattar det allt från erfarenhetsbaserad kunskap till forskningsbaserad kunskap.
Man menar att den kunskap som föreningen ska bidra med ska innehålla olika kunskapsparadigm, och
därför behöver föreningens medlemmar få möjlighet att ta del av forskning inom området. Att FUB:s
företrädare är väl initierade i forskning och kan visa på hur forskningsresultat kan användas bedömdes
stärka deras ställning och påverkansmöjligheter. Man lyfter i ansökan t.ex. fram frågan om
fosterdiagnostik och de negativa konsekvenser som brister i vetenskaplig kunskap kan få för attityder
till personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Syftesformuleringarna för projektet är tagna direkt från FUB:s forskningspolitiska program:
”Inom några få år har många kommuner tagit över landstingens ansvar för psykiskt utvecklingsstörda
på en rad områden. Detta kan innebära möjligheter såväl som risker för den utvecklingsstörde och
hans familj”. ”Goda utvärderingsinstrument över kommunaliseringsprocessen saknas idag” och ”Risk
finns att förändringen sker under mottot de utvecklingsstördas bästa. Men att den i själva verket utförs
för att förbilliga verksamheten.”
Projektet avsåg att stärka FUB:s möjligheter att svara upp mot kravet på samverkan på kommunal nivå
och att motverka negativa effekter av kommunaliseringen. I de dokument som vi har tillgång till
nämns ingenting om medverkan bland personer med utvecklingsstörning själva.
FUB – Utvecklingsstörda i eget boende

Det andra projektet med FUB som huvudman fokuserar på boendefrågan. I ansökan från FUB
hänvisar man till den förestående huvudmannaskapsförändringen:
”Inför den förestående och i vissa kommuner redan påbörjade kommunaliseringen av omsorgerna
anser FUB att det är av största vikt att situationen för utvecklingsstörda i egen bostad kartläggs och att
resultaten leder till en bättre planering av bostadsformer och stöd i egen bostad.”
Projektets syfte är tydligt relaterat till det uppdrag kommunerna hade, och som tydliggjordes i
lagstiftningen: att tillförsäkra en bra livssituation för personer med funktionsnedsättning.
Vårdhemsavvecklingen och utbyggnaden av gruppboende var en viktig del av en bra livssituation,
men här lyfts även stöd i eget boende fram.

10

HSO-projekt om socialtjänstlagen, WRP-projekt om familjeorienterad habilitering och Föreningen Furubodas projekt om
personlig assistans i skolan.
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Projektet kan sägas vara en kartläggning av den befintliga situationen och det är ett av några få projekt
i hela den här rapportens utvärdering som lyfter fram socioekonomiska faktorer och psykologiska
faktorer som viktiga bakgrundsvariabler till individers livssituation. Man hade som ambition att lyfta
fram hur olika bakgrunder och socioekonomiska villkor skapar olika behov av stöd för olika personer.
Även skillnader mellan män och kvinnor belystes i ansökan.
Det fanns en rädsla och en skepsis från olika håll för avvecklingen av vårdhemmen och att personer
med intellektuell funktionsnedsättning skulle bo i egna lägenheter. Reaktionerna kom från olika håll,
bland annat från en del föräldrar. Oron handlade i stor utsträckning om risken för isolering och
ensamhet, även om kommunerna skulle ha kompetens och resurser att ge det stöd som kunde behövas
för att en individ skulle kunna bo på egen hand.
Man kan säga att projektet låg helt rätt i tiden och hade upptäckt en brist: kunskapen var låg inom
området. Både kunskapen om hur situationen såg ut, under vilka villkor personer med intellektuell
funktionsnedsättning med egen bostad levde och hur stödet borde se ut.
Projektet kan beskrivas som en traditionell forskningsstudie där man intervjuar personer och tar del av
deras erfarenheter av sitt boende, analyserar och sammanställer i en rapport. Här ser vi också exempel
på en väg som ett projekt tar innan en ansökan till Arvsfonden aktualiseras. Av projektplanen framgår
att projektet påbörjats två år tidigare och att båda projektledarna är verksamma inom offentlig
verksamhet. Inom deras befintliga uppdrag som omsorgspsykologer har de identifierat behovet av att
utveckla stödet till gruppen och även identifierat brister i kunskap om hur personerna i dag lever. Men
huvudmannen anser sig inte ha resurser för detta utvecklingsarbete, utan då vände man sig till
Arvsfonden. I FUB:s ansökan står: ”Projektet påbörjades i oktober 1990 med hjälp av medel från
Stiftelsen Sävstaholmsföreningen som också fortsättningsvis stöder detta projekt. De medel som
erhållits från Sävstaholmsföreningen finansierar dock enbart en ringa del av den arbetsinsats som
krävs för att slutföra projektet inom rimlig tid för att resultaten praktiskt ska kunna tillämpas i den nu
pågående kommunaliseringen av omsorgerna.”
Som vi belyst tidigare kan offentlig verksamhet inte söka medel hos Arvsfonden11, inte heller
forskning ska finansieras med Arvsfondsmedel. Offentliga huvudmän vänder sig då, på eget initiativ
eller efter uppmaning av Arvsfonden till en organisation. Man kan konstatera att projektet var en
angelägenhet för kommunerna, men där ansåg man inte att man hade medel för att ta fram underlag för
utveckling av verksamheten. Arvsfonden bidrog till finansieringen och gav ut en rapport från
projektet.
FUB – Utvecklingsstördas rättstrygghet

Projektet om rättstrygghet var även det ett projekt som hade tydlig koppling till förarbetena till LSS
och införandet av den nya lagen. I projektansökan lyfts flera frågor som anknyter till personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Det handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning
som brottsoffer. Hur blir man bemött av myndigheter i en sådan situation samt hur ser statistiken ut
inom det området? Man vill även samla statistik över personer med utvecklingsstörning som förövare
och anmälda fall till JO där personer med intellektuell funktionsnedsättning förekommer. Utöver detta
vill man ta del av och sammanställa relevant forskning inom området.
Vidare har man för avsikt att stödja medlemmarna i större utsträckning i juridiska frågor. Detta ska ske
genom att engagera och utbilda personer till rättsliga ombud bland medlemmarna i den egna
11

Om inte särskilda skäl finns.
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organisationen. När projektplanen blir mer konkret lyfter man särskilt upp frågor som har med
förvaltningsrätt att göra och de utbildningsdagar som ska hållas ska särskilt utgå från LSS.
Det är svårt enbart utifrån den begränsade projektplanen få grepp om hur omfattande projektet blev i
slutänden. Det framgår att det sker i samverkan med Handikappförbundens Centralkommitté (HCK)
genom att HCK har fått pengar för liknande projekt och att dessa projekt ska samverka för att inte
överlappa varandra.
Projektet är till stor del en konsekvens av den nya lagstiftningen och arbetet handlade i stor
utsträckning om att utbilda organisationens egna medlemmar i LSS. Den nya lagen innebar en ökad
möjlighet för familjer och individer att få det stöd som de behöver, men innebar samtidigt en tydligare
individuell prövning. Man måste alltså bli en bra förhandlare och kan därför behöva stöd för att klara
den rollen. Förhandlingsvälfärd är ett begrepp som används för att beskriva det generellt ökade kravet
på enskilda medborgare att kunna argumentera för sina behov för att få det stöd och service eller den
utbildning man behöver i 1990-talets välfärdssamhälle.
FUB – Kvalitetssäkring – utvärdering och uppföljning av omsorgsverksamhet

I den här projektansökan lyfter man fram att den ökade målstyrningen kräver att man utvecklar
utvärderingar. Även det här projektet har en tydlig koppling till LSS som både betonar rätten till
omsorgsverksamheter med kvalitet och delaktighet bland de som deltar. Det handlar både om
delaktighet i organisatoriskt hänseende och delaktighet som är förknippad med beslut som mer
specifikt berör individen själv.
Projektmedel söks för att översätta och utveckla en modell för utvärdering av omsorg. Ursprunget är
ett instrument utvecklat på Nya Zeeland. Modellen utgår från brukarnas hela livssituation och personer
med utvecklingsstörnings egna upplevelser och erfarenheter tillmäts stor betydelse. ”Projektets mål är
att utarbeta ett utvärderings- och uppföljningsinstrument för kvalitetssäkring inom offentlig
verksamhet, i första hand omsorgsverksamhet och uppföljning av kvalitén i de omsorger som ges.
Detta för att garantera att vissa minimikrav på kvalitén i omsorgsverksamheten upprätthålls samt för
att kunna utveckla och förbättra verksamheten”.
Projektet lyfter fram personer med utvecklingsstörning som subjekt och som ska bli lyssnade till och
vars erfarenheter ska tas på allvar. Personer med egna erfarenheter och upplevelser deltar aktivt vid
utformning och genomförande av utvärderingarna. Men samtidigt är de inte synliga som en del av
projektorganisationen eller dess ledning. Man kan säga att projektet speglar utvecklingen under den
här tiden. Man lyfter in brukaren som en part i kvalitetsarbetet, men brukaren kan även vara en
anhöriga.
Man kan se att detta är ett projekt som borde höra hemma inom omsorgsverksamheterna. Här handlar
det om att arbeta med kvalitetsarbete av samhällets lagreglerade stöd och serviceinsatser. Ett av
argumentet för projektets genomförande är att den här typen av kvalitetsarbete var något som
saknades. Om vi förstått det rätt utifrån projektbeskrivningen så kom idén till projektet från ett
landsting. Men det är FUB som är ansvarig för ansökan och projektets genomförande, i samverkan
med landstinget i Västmanlands län och Västmanlands läns kommunförbund. Projektet resulterade i
den s.k. BUKU-modellen som enligt uppgift användes i flera år efter projektets slut.
I projektet lyfts betydelsen av kvalitetsarbete i relation till målstyrning. Nu tjugo år senare kan
konstateras att det var ett framsynt projekt och att behovet idag snarare är större tidigare. I och med att
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både skola samt stöd och service blivit en marknad där det finns andra mål än de direkt
handikapprelaterade gäller, t.ex. vinst och aktieutdelning. Ur det perspektivet borde det vara en stor
efterfrågan på metoder som mäter kvalitet, involverar målgruppen och bidrar till att utveckla
verksamheten.
Alla de FUB-projekt som redovisats här hör till de äldsta projekten i utvärderingen. Men de är
intressanta på så vis att de tar upp områden som
• har en tydlig koppling till LSS och handikappreformen
• är ambitiösa och omfattande fleråriga projekt
• en tydlig koppling till forskningsbaserad kunskap
• fokuserar på utvecklingsområden som är ett tydligt offentligt ansvar
• kunskapssammanställningar som en naturligt ingående del av projekten.
Det kan också konstateras att de berör områden som fortfarande idag är aktuella utvecklingsområden.

Övriga två äldre projekt
NBV – Utvecklingsverksamhet för förståndshandikappade

Projektet var ett samarbete mellan studieförbundet NBV, Landstinget i Sörmland (omsorgens
dagverksamhet) och Katrineholms Miljö och återvinnings AB.
Enligt projektplanen skulle syftet med projektet vara att 10 personer med utvecklingsstörning bereddes
möjlighet att arbeta med återvinning av kontorspapper. Sysselsättningen avsåg att omfatta åtta timmar
per dag, fördelat på arbete och studier. ”Deltagare i projektet är utvecklingsstörda, som har ett stort
intresse för att arbeta med återvinning av kontorspapper.”
Syftet är dels ekologiskt, dels att ”erbjuda meningsfull sysselsättning för utvecklingsstörda”. ”Vi tror
att denna verksamhet bidrar till att öka självkänslan och erbjuda arbetsträning i realistisk miljö, allt för
en bra start ut i arbetslivet.”
Under 1990-talet fanns det många exempel på hur daglig verksamhet enligt LSS utvecklade formerna
för att samverka med olika arbetsplatser. Kontorsverksamhet som liknar den i det här projektet var en
sådan. Andra exempel var kaféverksamhet som drevs av daglig verksamhet i anslutning till
arbetsplatser.
I ansökan finns en intention att detta ska vara en start för deltagarna att komma vidare i arbetslivet.
Det praktiska arbetet ska varvas med studier. Vad dessa studier ska innehålla framgår dock inte av
befintlig dokumentation.
OVAR – Begåvningshandikappade och frihetskränkande åtgärder

Bakom denna projektansökan från 1992 står föreningen OVAR (Omsorgens verksamhetsansvarigas
riksförening). Detta var en förening för de tjänstemän som var administrativt ansvariga för förmedling
av särskilda omsorger enligt 1986 års omsorgslag. Föreningen bestod av omsorgschefer, och var alltså
en ideell förening inom ett professionellt område. Konstruktionen gjorde det möjligt att söka medel
från Arvsfonden för att utveckla en verksamhet där ansvaret för insatserna och kvalitet var
landstingens. Bland annat skriver man i projektansökan: ”Dessa erfarenheter (omsorgschefernas)
bekräftar uppfattningen att den grupp personer som avses i denna verksamhet är inte stor till antalet,
men de problem och den osäkerhet de skapar i en verksamhet är desto större” (s.1).
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De grupper projektet avsåg var personer med intellektuell funktionsnedsättning som även
• begått lagbrott
• varit föremål för psykiatrisk tvångsvård
• varit utsatta för frihetsinskränkande åtgärder p.g.a. åldersrelaterade orsaker.
Projektet syftade till att identifiera, dokumentera och förmedla erfarenheter samt utveckla kunskap om
frihetsinkränkande åtgärder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta skulle ske
genom en beskrivning av hur man arbetar idag och vilka erfarenheter som finns. Projektet skulle även
göra en kvalitetsbedömning av olika verksamheter och insatser ur både brukarnas och myndigheternas
perspektiv.
Av dokumentationen från 1994, när projektet pågått ett tag, framgår att projektets inledning har ägnats
åt att ta del av litteratur på området, internationell och nationell, granskning av svensk lagstiftning och
åt att informera de övriga medlemmarna i föreningen OVAR.
I likhet med de tidigare redovisade FUB-projekten var utgångspunkten den förändrade lagstiftningen
som synliggjort en grupp individer där kunskaper inom omsorgsverksamheterna inte bedömdes vara
tillräckliga eller relevanta. Tidigare, fram till omsorgslagen från 1986, kunde samhället på ett lättare
sätt använda frihetsinskränkande insatser, men den nya lagstiftningen som inte innehöll några
tvångsmöjligheter krävde nya former.

Sammanfattning av dokumentsstudien
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

172 projekt fick 319 miljoner i stöd (drygt 1,8 miljoner/projekt) under perioden 1994–2011.
Stödet till enskilda projekt varierar från 25 000 kronor till 18,6 miljoner.
Den projektägare som fått stöd till flest projekt är FUB (40 projekt).
Den geografiska spridningen av projekt är snedfördelad och några län saknar helt projekt.
Projektens inriktning har i första hand varit information och stöd, medan inriktning på
tillgänglighet, lokalstöd och boende varit minst förekommande.
Projektens huvudsakliga verksamhet och mål har varit att sprida kunskap, ta fram
informationsmaterial och utveckla metoder, medan projekt med mål att förändra attityder varit
minst förekommande.
Den primära målgruppen för majoriteten av projekten har varit personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Därefter kommer projekt som riktat sig till personal eller anhöriga. Projekt
med politiker eller allmänhet som primär målgrupp har varit minst förekommande.
Majoriteten av projekten har inte avgränsat sin målgrupp åldersmässigt eller när det gäller grad av
intellektuell funktionsnedsättning. I de fall projekt begränsat sin målgrupp har det i första hand
handlat om att man vänt sig till personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Intersektionella faktorer lyfts sparsamt fram i projekten. Genus och etnicitet förekommer i ett
mindre antal projekt.
Över tid har involveringen ökat av brukare i projektets styrning och alla olika faser (från planering
och ansökan till rapportering), men fortfarande är det framför allt som mottagare av information
eller deltagare i aktiviteter personer med intellektuell funktionsnedsättning är involverade.
Cirka vart fjärde projekt har samverkan med forskare.
Nästan vart femte projekt bedöms tydligt egentligen göra saker som ligger inom det offentligas
ansvar.
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• En bedömning av vilka effekter enskilda projekt har haft efter sin projekttid är svårt att göra. Den
bedömning som projektägarna gör i samband med projektets avslutande är att de erfarenheter
projekten gjort överlag lever vidare.
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Enkätstudien
119 av projekten som ingår i utvärderingen följdes upp genom en riktad enkät med frågor om
projekterfarenheter och eventuell fortlevnad efter projekttidens slut. Efter flera påminnelser hade 73
projektägare besvarat enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens på 61 procent.12 Syftet med enkäten var
att få en fördjupad bild av projektägarnas bedömningar av projektprocessen och dess olika delar, för
att säkrare kunna bedöma projektens effekter.

Målgrupp
Av tabell XX framgår att personer med intellektuell funktionsnedsättning varit projektens
huvudsakliga målgrupp (61 procent), tätt följd av personal som arbetar med målgruppen (52 procent),
t.ex. personal inom gruppboende, daglig verksamhet. Eftersom flera projekt samtidigt haft flera olika
grupper som lika viktiga målgrupper har det varit möjligt att ange mer än en målgrupp. Som framgår
av tabellen är det minst förekommande att ha allmänheten som målgrupp för projektet. Samma
rangordning som nedan gäller även om svarsalternativet ”Stämmer ganska bra” läggs till. Det som
händer är dock att projekt som riktar sig till personal som indirekt arbetar med målgruppen samt
politiker och högre tjänstemän blir nästan lika högt prioriterade som projekt som riktar sig till
personal.
Tabell 10. Projektets målgrupp. Antal projekt och procent av samtliga projekt som svarat ”stämmer
helt”. N=73
Målgrupp
Personer med intellektuell
funktionsnedsättning
Personal som arbetar
med målgruppen
Personal som indirekt
arbetar med målgruppen
Politiker och högre tjänstemän
Anhöriga
Allmänheten
Totalt antal svar

Stämmer helt
45 (61 %)
39 (53 %)
19 (26 %)
12 (16 %)
22 (30 %)
4 (5 %)
141

Typ av verksamhet/mål
I tabell xx framgår att av de 73 projekt som besvarade enkäten var utvecklande av metoder (30
projekt), framtagande av informationsmaterial (27 projekt) och kunskapsspridning (26 projekt) de
mest förekommande verksamheterna och projektmålen. 64 projekt hade mer än en huvudsaklig typ av
verksamhet, exempelvis kombinationer av att utveckla metoder, sprida kunskaper och ta fram
informationsmaterial.

12

Se vidare metodappendix.
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Tabell 11. Typ av verksamhet/mål.
Projektens huvudsakliga
verksamhet/mål
Utveckla metoder/stöd
Ta fram informationsmaterial
Sprida kunskaper
Stärka individer
Aktiviteter för social samvaro
Utbildningsinsatser
Empowerment
Annat
Verksamhetsutveckling
Genomföra aktivitet
Summa

Antal projekt
30
27
26
14
13
13
13
13
12
9
170

Vid en jämförelse mellan de projekt som besvarat enkäten och samtliga projekt som ingick
dokumentationsstudien visar det sig att projekten i enkätstudien i stort är representativa för samtliga
projekt när det gäller typ av verksamhet och mål. Det finns dock inget projekt som angett ”Förändra
attityder” som sitt huvudsakliga mål i enkätstudien.

Brukarmedverkan
En av utvärderingens centrala frågeställningar berör målgruppens inflytande i projekten. I
Arvsfondens praxis för beviljande av ekonomiskt bidrag läggs betydande vikt vid att brukarna ska vara
delaktiga i projektets samtliga moment, från planering till genomförande och utvärdering av projektet.
Vi har därför valt att rikta ett relativt stort intresse på att följa upp aspekter som har med
brukarinflytandet i projekten att göra. Både dokumentstudien och enkätstudien innehåller avsnitt där
brukarinflytandet belyses.
Vi har analyserat projektens brukarmedverkan utifrån både form- och tidsmässiga aspekter. Att enbart
delta i de aktiviteter som anordnades av projektet eller att ha agerat mottagare av det material eller
liknande som projektet tog fram får anses som en mer passiv form av brukarinflytande jämfört med att
ha deltagit i projektets referens-, arbets- eller ledningsgrupp. Enkätstudien visar att det främst är som
deltagare i aktiviteter eller som mottagare av stöd och information som målgruppen funnits med i
projekten. 65 projekt (89 procent) svarade att personer med intellektuell funktionsnedsättning hade
varit mottagare av det som projektet bidrog med och 62 (85 procent) svarade att de hade deltagit i de
aktiviteter som anordnades via projektet. I de projekt där målgruppen inte själva deltagit i aktiviteter (8
projekt) berodde det på att projekten vänt sig till anhöriga eller andra, alternativt att projektet inte
arrangerat några aktiviteter men riktat sig till målgruppen med information. I de projekt där
målgruppen inte varit föremål för stöd eller information (11 projekt) var detta inte heller avsikten, utan
projektet hade andra fokus som kunskapssammanställning.
När det gäller mer aktiv involvering i projektprocessen, som att delta i projektets planering och
beslutsprocess är enkätsvaren osäkra och delvis svårtolkade. Relativt många har exempelvis uppgett
att personer med intellektuell funktionsnedsättning ingått i lednings-, arbets- eller referensgrupp men
det kan av kommentarer och andra svar utläsas att det egentligen handlat om att representanter för t.ex.
FUB har ingått (vilket då kan vara anhöriga och personal). Dock kan konstateras att i 9 projekt (12
procent) hade personer med intellektuell funktionsnedsättning varit anställda i projektet med lön eller
annan ersättning, vilket kan ses som en hög grad av brukarinflytande. I vilken omfattning
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anställningen varit framgår inte, och inte heller om anställning med automatik inneburit inflytande
över projektets innehåll och uppläggning. I några av de fallstudier vi genomfört finns exempel på
projekt där detta studeras närmare (se vidare avsnittet om fallstudier).
Sett över tid kan utifrån analysen konstateras att målgruppen har fått ett större inflytande över
projekten. Ju yngre projekt, desto vanligare att personer med intellektuell funktionsnedsättning ingått i
olika typer av projektgrupper. Anställning förekommer i princip bara i projekt som startat 2006 eller
senare. För de äldsta projekten från perioden 1994–1999 redovisas bara enstaka projekt där någon
form av mer reellt brukarinflytande förekom. Samma förhållande gäller i stort sett också för projekten
genomförda mellan åren 2000–2005. Det är först i projekt genomförda från 2006 och framåt som
brukarinflytandet börjar bli mer synligt. Det är här som deltagande i både projektens ledningsgrupper,
arbetsgrupper, referensgrupper liksom projektanställningar börjar förekomma i någon större
utsträckning.

Påverkan på vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning
I enkäten ombads projektägarna bedöma i vilken utsträckning projektet hade påverkat vardagslivet för
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Flera menar att det inte finns tillräckligt underlag för
att med säkerhet och trovärdighet kunna bedöma dels om det skett några förändringar som är hållbara
över tid, dels om de förändringar som eventuellt skett går att härleda som direkta effekter av projektet
jämfört med annat som sker i personers liv. Med denna gardering i minnet får nedanstående svar
tolkas:
Projektet har bidragit till att personer med intellektuell funktionsnedsättning har 13
1. utvecklat kunskaper och förmågor som har betydelse för deras möjligheter att ha inflytande i
samhället 44 projekt (60 procent)
2. utvecklat kunskaper och förmågor som har betydelse för deras hälsa och välbefinnande
57 projekt (78 procent)
3. utvecklat kunskaper och förmågor som har betydelse för deras psykosociala livssituation
55 projekt (75 procent)
4. utvecklat kunskaper och förmågor som har betydelse för deras möjligheter till arbete
27 projekt (37 procent)
5. fått bättre förutsättningar att utveckla och upprätthålla sociala relationer
53 projekt (73 procent)
6. fått större makt att bestämma över sina egna liv.
55 projekt (75 procent)
Sammantaget kan utläsas att projektägarna gör en positiv bedömning av projektens påverkan på
vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Förändring av attityder
I enkäten tog projektägarna ställning till den eventuella påverkan som projektet haft på attityder hos
allmänheten, professionella och beslutsfattare respektive hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Den största betydelsen bedömdes projekten haft för förändring av attityderna
13

Respondenterna har svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”.
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som personer med intellektuell funktionsnedsättning har på sig själva. I 55 projekt, dvs. 75 procent,
menade man att det stämde helt eller ganska bra att det skett en positiv attitydförändring. Motsvarande
procentsiffror för attitydpåverkan hos professionella och beslutsfattare respektive allmänheten var 63
och 38 procent.

Projektens bidrag till ny kunskapsutveckling
Nästan samtliga enkäter (93 procent) innehöll svaret ”stämmer helt” respektive ”stämmer ganska bra”
på frågan om projektet hade bidragit med ny kunskap. Kunskaperna var kopplade framför allt till
projektets primära syfte och mål, vilket kan illustreras med några citat från enkäterna:14
”Hur andning påverkar olika funktioner som kognitiva samt fysiologiska.”
”Hur personer med intellektuella funktionshinder ska kunna vara egna företagare och utveckla sina
kompetenser att förstå företagandets villkor.”
”Kunskap om vad social integrering betyder för 15-åriga ungdomar.”

Projektens bidrag till nya metoder och arbetssätt
De flesta projekt, 75 procent (55 projekt), har enligt egen bedömning bidragit till att utveckla nya
metoder och arbetssätt för att stödja personer med intellektuella funktionshinder. Några exempel:
”Nya metoder att träna sin balansförmåga har utvecklats.”
”Metoden är att personer med kognitiva funktionshinder själva loggar in på webbplatsen My Life och
själva kartlägger sina kognitiva förmågor utifrån ICF.”
”Upplägg för kurser med personer med intellektuella funktionshinder. Metoder för närstående att
stödja sina barn. Metoder för professionella att bemöta målgruppen.”

Projektens bidrag till utveckling av nya verksamheter eller aktiviteter
48 projektägare (65 procent) bedömer i enkäterna att projekten har bidragit till utveckling av nya
verksamheter och aktiviteter. Det kan exemplifieras med:
”Högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning.”
”Att stall tar emot personer som har behov av daglig verksamhet.”
”Sedan projektet har FUB:s informationsverksamhet utvecklats – inte minst digital information och
information på lättläst.”
”Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) har fått ett regeringsuppdrag att utveckla ett nationellt
kunskapsstöd för anhöriga, företrädesvis, barn och unga med flerfunktionsnedsättningar. Uppdraget
är ett direkt resultat av FUB:s projekt.”
Spridning av projekterfarenheter och producerat material

Spridningen av framtaget material och projektets resultat sker enligt enkätsvaren via olika kanaler som
webbplatser, informationsmöten, konferenser, seminarier, kurser, workshops, utställningar,
föreläsningar, mässor, studiebesök, försäljning, massmedier och nätverk, bland annat sociala medier.
Att medverka under Almedalsveckan på Gotland och informera om sitt projekt, är något som några
respondenter nämner som exempel på en spridningsväg. Mottagare av projektens material och resultat
14

För att inte lämna ut enskilda projekt redovisas i det följande inte vilket projekts enkätsvar som respektive citat är hämtat från.
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är både enskilda individer (målgruppen, anhöriga, professionella, allmänheten), förbund,
intresseorganisationer och föreningar, liksom samhällsmyndigheter inom offentlig sektor.
De flesta respondenter(63 av 73, dvs. 86 procent) rapporterar att det inom projektet har producerats
material som spridits vidare till andra intressenter. Det rör sig främst om skriftligt material i olika
former som böcker, skrifter, rapporter, studiehandledningar, foldrar och broschyrer. Vidare har ett
antal filmer och videoinslag producerats. Bara ett fåtal respondenter (10 stycken) uppger att man inte
tagit fram något material utöver rapporteringarna till Arvsfonden.

Samverkan
En av frågorna i enkäten handlade specifikt om samverkan. De flesta projekt (54 stycken, dvs. 74
procent) uppger att de, åtminstone i viss utsträckning, har bidragit till utveckling av samverkan mellan
olika aktörer, exempelvis mellan handikapporganisationer, föreningsliv, offentlig verksamhet eller
privat verksamhet. Några exempel:
”Handikapporganisationerna RBU, FUB, SRF och DHB. Landskapsarkitekter och stadsplanerare.”
”Genom att samarbeta med offentliga myndigheter från början skapade vi bättre förutsättningar för
en hållbar utveckling. Vi har haft många tjänstemän och politiker på studiebesök genom våra
samarbetspartner, vilket har gjort det möjligt att sprida kunskapen om socialt företagande och
entreprenörskap för alla.”
När det gäller samverkan med andra parter ryms här även samverkan som utvecklats mellan olika
verksamheter som har samma huvudman, vilket följande kommentar illustrerar:
”De olika grupperna på den dagliga verksamheten kom också att samarbeta intensivt för att göra en
vacker utställning.”
25 procent av enkäterna redovisar antingen att ingen samverkan förekommit i projektet eller har
markerat ”stämmer inte så bra” på frågan om projektet bidragit till utveckling av samverkan.
”Projektet hade inga uttalade samarbetspartner, den kommunala organisationen betraktade projektet
med misstänksamhet. Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter och familjerådgivningen var de som stod
oss närmast. Efter projekttiden inledde projektledaren och deltagarna ett nära samarbete med ABF.”
”Projektets mål var att utveckla/kartlägga och informera.”

Offentliga sektorns ansvar
Som tidigare redovisats i dokumentstudien gjordes en bedömning av om det som genomfördes inom
projektens ramar kan betraktas som en del av offentliga huvudmäns ordinarie verksamhetsansvar.
Resultatet från vår skattning pekade på att ett 30-tal projekts innehåll var av sådan karaktär att det
tydligt kan anses rymmas inom offentliga huvudmäns ordinarie ansvarsområden. För ytterligare
information, se sid x.
Enkäten till projektägarna innehöll en liknande fråga om ansvaret för de aktiviteter eller verksamheter
som genomfördes inom projektet. Sammanlagt var det 40 projektägare (55 procent) som ansåg att
deras projekts verksamhet egentligen borde rymmas inom offentliga sektorns ansvarsområde och där
frågan besvarades med antingen ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. Bland projekten, som
ansågs höra hemma inom offentliga sektorn, finns flera som även vi i vår bedömning, ansåg borde
falla inom det offentligas ordinarie ansvarsområden. Exempelvis kan projekt som handlade om olika
former av daglig verksamhet och projekt som var inriktade på uppsökande verksamheter nämnas.
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Respondenternas bedömning av ansvaret för det som genomfördes inom projektet har sannolikt
påverkats av under vilken tidsperiod som projektet var aktuellt. En del av projekten som bedömts falla
inom offentliga sektorns ansvar kan ha beviljats ekonomiskt bidrag från Arvsfonden utifrån
motiveringen att det finns särskilda skäl. Det handlar om bidrag till projekt som bedrivs av offentliga
huvudmän i nära samarbete med ideella organisationer och som syftar till utveckling av verksamheter.
Kraven på nyskapande är särskilt höga för dessa projekt. Just kriteriet nyskapande kan vid
handläggningen av ansökningarna ha bedömts vara framträdande och varit avgörande för att
ekonomiskt stöd har beviljats.

Projektens fortlevnad
I de allra flesta fall finns ett uttalat syfte att projektets verksamhet ska fortsätta efter projekttidens slut.
I enkäten efterfrågades därför om och hur projektet hade fortlevt. Enkätfrågan om projektets
fortlevnad som besvarades av 71 informanter uppfattades på något olika sätt. Det finns respondenter
som både markerat något av påståendena för svarsalternativet ”Projektet har fortsatt” och som även
markerat något av påståendena under alternativet ”Projektet är avslutat och lever inte vidare i någon
form”. Möjligen är det uttrycket lever vidare som varit svårtolkat och som vissa respondenter bedömt
mer handla om att projektets grundidé och själ, fortfarande finns kvar, även om själva projektet är
avslutat. 13 respondenter, 18,3 procent, har lämnat ett slags motstridiga kombinationssvar på
enkätfrågan om projektets fortlevnad. 58 svarade på frågorna om projektens fortlevnad varav nästan
hälften (46 procent) av fallen har projekten fortsatt, lever vidare, i någon form efter projekttidens slut.
Tabell 12. Projektens fortlevnad. (n=71)
Projektet har fortsatt
Projektet har inte fortsatt
Projektet är pågående
Ej tillförlitliga svar

Antal
33
12
13
13
71

Procent
46,5
16,9
18,3
18,3
100

Tabell 3 visar fördelningen av enkätsvaren på frågan om projektens fortlevnad. I det följande
redovisas och kommenteras de olika svarsgrupperna.
Tabell 13. Projektet har fortsatt i någon form. n=33)
Fortsättningsform
Antal projekt
Verksamheten/projektet lever vidare i den ordinarie verksamheten
13
Verksamheten/projektet lever vidare på annat sätt
7
Verksamheten/projektet lever vidare med annan ansvarig
4
Verksamheten/projektet lever vidare inom ramen för ett nytt projekt 1
Kombinerade svarsalternativ
8
Totalt
33
Respondenterna som svarade att projektet har fortsatt i någon form, bedömde att
verksamheten/projektet lever vidare i den ordinarie verksamheten i 13 fall, vilket motsvarar cirka 18
procent av samtliga projekt som besvarat enkäten. I 7 fall bedömdes verksamheten/projektet leva
vidare på annat sätt. 4 respektive 1 respondent angav att Svarsalternativen verksamheten/projektet
lever vidare med annan ansvarig eller inom ramen för ett nytt projekt. Olika kombinationer av
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svarsalternativ avseende projektets fortsättning hade lämnats av 8 projektägare. Exempelvis hade både
alternativet ”verksamheten lever vidare i den ordinarie verksamheten” och ”verksamheten/projektet
lever vidare inom ramen för ett nytt projekt” markerats i 3 svar.
Bland respondenterna som svarat att projektet lever vidare på annat sätt kan följande exempel ges:
”Ninjakollmaterialet har fått en enorm spridning långt utöver den ursprungliga målgruppen och
utanför Sveriges gränser. Det efterfrågas alltjämt och materialet har tryckts om flera gånger.
Materialet används även i andra projekt med samma eller likande målgrupper.” (Läromedel om
vuxenlivet efter gymnasiesärskolan)
”FUB fortsätter arrangera forskarträffar – ibland i större skala, ibland i mindre skala.”
(Genomförande av FoU-dagar)
”För de kommuner som ingick i projektet var detta en del i deras egen kvalitetsutveckling och de
ansvarar själva för hållbarheten och fortsatt utveckling.” (Ett inkluderande nätverk)
I tabell 5 finns de 13 projekt som enligt enkätresultatet lever vidare i den ordinarie verksamheten efter
projekttidens slut.
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Tabell 14. Projektet lever vidare i den ordinarie verksamheten.
Projektnamn, projektperiod
Projektägare
Medel
Hälsokörkort för vuxna med Studieförbundet
2 194 000
utvecklingsstörning, 2007–
Vuxenskolan, Region
2009
Jönköpings län
Projekt LSS – på brukarnas
HSO Skåne
3 376 000
villkor, 1998–2002
Andning och
Svenska
2 799 000
stresshantering hos
Handikappidrottsförbundet
personer med
utvecklingsstörning, 2003–
2006
Rullstolsmobility, 2007–
Specialpedagogiska
1 192 000
2011
Institutet
Ett eget liv, 2004–2008
HSO Skåne
3 157 000
Unga
Studieförbundet
611 000
begåvningshandikappades
Vuxenskolan, Luleå
flickors och pojkars
självbild, 2006–2008
Hur får jag kognitiva
Hjälpmedelsinstitutet
254 000
hjälpmedel? 2007-2008
Nybyggnation av
Kågedalens Ryttareförening
367 000
arbetslokal, 2007–2008
Sol, vatten och vind, 2002–
Studiefrämjandet i Uppsala
1 451 000
2003
Jämspelt i leken, 2003–2006 Hjälpmedelsinstitutet
1 151 000
Webbaserat läromedel,
FUB:s stiftelse ALA
1 269 000
2008–2010
Att upprätta FUB:s
Riks FUB
1 767 000
kunskaps- och
informationsservice, 1998
Filmprojektet; Stora hinder
Riks FUB
200 000
men många möjligheter,
2001–2002
7 av projekten som fortsatt i den ordinarie verksamheten är, enligt Arvsfondens inledande
projektkategorisering, stödprojekt. Av de övriga är 4 informationsprojekt och 2 fritidsprojekt. De
flesta av dessa projekt genomfördes 2005 eller senare, bara 2 projekt som fortfarande lever kvar i
verksamhetens ordinarie verksamhet är från slutet på 1990-talet. Totalt har projekten som fortlevt och
som finns kvar i den ordinarie verksamheten fått cirka 19,8 miljoner i stöd av Arvsfonden.
Cirka 17 procent av projekten som besvarat enkäten (12 stycken) har enligt respondenterna inte
fortsatt efter projekttidens slut. Den vanligaste redovisade orsaken till att projektet upphört är att
projektets syfte är uppnått.
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Tabell 15. Projektet har inte fortsatt efter projekttidens slut. (N=12)
Skäl för upphörande
Antal projekt
Projektets syfte är uppnått
9
Annat
2
Vet ej
1
Totalt
12
I de fall som projektet fortfarande pågick när enkäten besvarades fick respondenterna göra en
bedömning av vad som skulle ske med projekten efter projekttidens slut. De totalt 13 pågående
projekten bedömdes fortsätta som antingen en ordinarie verksamhet (åtta projekt) eller i modifierad
form (fem projekt), vilket utgör cirka 18 procent av det totala antalet enkätsvar.
Tabell 16. Pågående projekt som bedöms fortsätta efter projekttidens slut. (N=13)
Skattad fortsättningsform
Antal projekt
Fortsätta som ordinarie
8
verksamhet
Fortsätta i modifierad form
5
Totalt
13

Faktorer som underlättat projektets genomförande
För att samla de viktigaste erfarenheterna projektägarna har av vad som underlättat respektive
försvårat genomförandet av projektet bad vi om tre faktorer av varje slag. Först redovisas de faktorer
som underlättat projektarbetet.
Engagemang, intresse och kunnighet

Flera respondenter framhöll projektledningens och deltagarnas engagemang och kunskap som en
underlättande faktor för genomförandet av projekten.
”Väl sammansatt projektgrupp med olika kompetenser och många internationella kontakter.”
”Den livskraft och styrka som deltagarna i ett av satellitprojekten bjöd på.”
Några betonade också intresset från samarbetspartner, exempelvis kommuner, skolor och anhöriga,
som betydelsefullt för projektens genomförande.
”Handikappföreningarnas, kommunens och studieförbundens välvilja.”
Tydligt projektinnehåll och upplägg

Förhållanden som har med projektets idé, innehåll och upplägg att göra, redovisades som viktiga
underlättande faktorer för projektets genomförande. Det handlade om att det fanns behov av mer
kunskaper inom området, att projektidén och uppgiften var tydlig och efterfrågad och att projektet var
väl förberett för sin uppgift.
”Stort behov av kunskap och nya metoder.”
”Konkreta mål med projektet.”
”Bra och gediget förarbete.”
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Pengarna och relationen med Arvsfonden

Flera svarande har betonat Arvsfondens betydelse för projektets genomförande, både när det gäller
ekonomi och relationer.
”Finansiering – möjlighet att arbeta med frågorna.”
”Det goda samarbetet och stödet från Allmänna Arvsfonden.”

Faktorer som försvårat projektets genomförande
Nedan följer en sammanställning av de faktorer som projektägarna angav ha försvårat genomförandet
av projektet:
Ekonomisk oro

Flera respondenter framhöll ekonomiska omständigheter som hindrande faktorer för projektens
genomförande.
”På grund av ekonomin behövde vi förlita oss på ideella krafter.”
Nå målgruppen

I en del enkätsvar redovisas svårigheter att komma i kontakt med målgruppen på grund av exempelvis
praktiska faktorer och även avståndstagande från målgruppen.
”Det har varit svårt att nå målgruppen. Det är ju bland annat det som är problemet. Många har
svårigheter att utan stöd ta sig till ett socialt sammanhang utanför familjen.”
”Filter av chefer och personal, svårt att nå ut med information.”
”Målgruppen vill inte alltid identifiera sig med intellektuella funktionsnedsättningar, då är de svåra
att nå.”
Tröghet i organisationerna

Flera lyfte fram organisatoriska faktorer som hinder för genomförandet av projekten. Det rör sig om
svårigheter kopplade till kommunala omorganisationer, om revirtänkande och hög arbetsbelastning
inom offentlig sektor.
”Viss tröghet i de kommunala systemen, hade fått bättre spridning annars.”
”Omorganisationen och bristande förankring för projektets mål i den nya organisationen och de nya
ansvariga personerna.”
Attityder och fördomar

Andra exempel på hindrande faktorer för projektens genomförande som nämns av några respondenter
är okunskap, rädsla och omgivningens fördomar gentemot målgruppen.
”Ingrodda föreställningar om hur ’dessa grupper’ ska behandlas.”
Hög arbetsbelastning

I några enkätsvar redovisas faktorer som har med projektledningens arbetssituation att göra och som
verkat hindrande för projektets genomförande.
”Underdimensionerad projektledning – ytterligare en person på halvtid hade behövts.”
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Projektets fortsättning

Ett par respondenter tar upp offentliga huvudmäns ovilja att överta projektverksamheten efter
projekttidens slut som en försvårande omständighet för genomförandet. Det handlar om
finansieringsosäkerhet och om att undvika att ”allt blir som vanligt igen” när projektet är avslutat.
”Oro för fortsatt finansiering.”
”Se till att slutprodukten förvaltas på bättre sätt. Svårt att engagera brukarorganisationer till framtida
ägande.”
Relationen till Arvsfonden

Också bland redovisningen av försvårande faktorer för genomförandet av projekten finns ett par
enkätsvar som handlar om relationen till Arvsfonden. Någon vill varna för att söka bidrag från
Arvsfonden på grund av det stränga kravet på projektens fortlevnad. Några respondenter har
synpunkter på handläggningen:
”Tänk er noga för när ni söker medel hos Allmänna Arvsfonden. Man måste till 80 % veta att man ror
projektet i land och att det lever vidare i någon form.”
”Lång handläggningstid på Allmänna Arvsfonden. Brister i kontakten mellan ansökningstiden och
beslutet.”
Sammanfattningsvis kan konstateras att projektägarna lyfter fram 3 kategorier av sådant som
underlättat och 7 kategorier av sådant som försvårat projektens genomförande. Det som underlättat
kan sammanfattas i en bra projektidé, kunnighet, engagemang, bra samarbete samt Arvsfondens
ekonomiska stöd och stödjande hållning. Det som försvårat handlar dels om sådant som är direkt
projektrelaterat, upplevd otillräcklig finansiering och bemanning, dels om hinder hos andra
intressenter (attityder, tröga organisationer) men också svårigheter att nå målgruppen som man inte
förutsett. Därutöver har osäkerhet om projektets fortlevnad verkat hämmande liksom Arvsfondens
krav och handläggning.

De viktigaste lärdomarna för projektägarna
Samtliga 73 projektägare som besvarat enkäten har sammanfatta sina tre viktigaste lärdomar av
projekten. Det handlar dels om själva arbetet i projektet men också om effekter och resultat. Nedan
redovisas de erfarenheter som sammantaget varit mest framträdande.
Förankring, planering och uthållighet

Några respondenter berörde vikten av att projektet är ordentligt förankrat i framför allt den egna
organisationen, men också i andra samarbetsaktörers organisationer.
”Förankra, förankra, förankra projekten i den egna organisationen.”
Vikten av bra planering och att gärna starta med en pilotstudie, liksom att ha konkreta mål för
projektet, lyftes av några svarande. Andra råd som framkom var att inte bygga för stora projekt.
Ett par enkätsvar innehöll personliga råd till blivande projektledningar om projektens genomförande.
Det handlade om att inte ge upp, att vara väl förberedd och aldrig ta något för givet.
”Trägen vinner.”
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Det behövs tid

Flera tog upp olika aspekter av tid som viktiga lärdomar av projekten. Det handlade om att det ofta
behövdes relativt lång tid för att starta upp ett projekt och att genomförandet av projekten ofta var mer
tidskrävande än beräknat, bland annat på grund av karaktären på målgruppens funktionsnedsättning.
Några rekommenderade också att projekttiden skulle vara på minst tre år och att projekten skulle
drivas på heltid. Andra lärdomar som lyftes var att projekten gärna skulle kunna vara mindre
omfattande för att hinna påbörjas och avslutas inom planerade tidsramar.
”Planera för en längre uppstartsperiod och uppföljningsperiod.”
Spridningen av resultatet från projektet tar också tid och en tydligare framförhållning behövs, betonas
i ett par svar.
”Extra tid för spridning bör planeras från start.”
Samverkan är A och O

Olika aspekter av samverkan är en viktig lärdom för projekten. En väl fungerande samverkan
framhålls av flera som en mycket viktig faktor för projektets genomförande och resultat. Det gäller
samverkan med samarbetspartner inom projektet, med projektdeltagare (personer med intellektuell
funktionsnedsättning, personal, anhöriga), brukarorganisationer, föreningar, riksförbund, offentliga
huvudmän och andra samhällsmyndigheter samt privat verksamhet.
”Att resultatet kan bli fantastiskt om man lägger ner tid på att få med sig alla runt om ungdomarna
t.ex. föräldrar, fritids.”
”Att samverkan mellan bildningsförbund och intresseorganisationer ökar potentialen för bra resultat.
Enighet ger styrka.”
Det presenteras också lärdomar om samverkan som inte är lika positiva. Det handlar exempelvis om
att det finns brister i samverkan mellan olika aktörer.
”Att myndigheter inte samverkar för att ge brukaren möjlighet att växa på rätt sätt.”
”Svårt att uppfylla allt som önskades beroende på att fem handikapporganisationer deltog och varje
organisation ansåg ha störst behov. Det krävdes med andra ord en viss diplomatisk talang.”
Målgruppen har blivit synliggjord

I flera enkätsvar framkom att målgruppen, personer med intellektuell funktionsnedsättning, hade blivit
synliggjorda för andra genom projektet. Deras utsatta situation och deras behov, liksom deras
utvecklingsmöjligheter, hade blivit uppmärksammade genom projekten.
”Synliggörande av en nästan okänd behovsgrupp på ett modernt och inkännande sätt skapade
förståelse för behoven respektive medel till förbättringar.”
”Målgruppen kan mycket mer bara de får rätt förutsättningar och träna på färdigheterna.”
Målgruppen har stärkts

Ett resultat av projekten som framkommer är den personliga utveckling som målgruppen fått uppleva
till följd av en del projekts insatser.
”Målgruppen har fått mer självinsikt/blivit mer självständig. Målgruppen har blivit mer medveten om
sina rättigheter att ta plats i samhället.”
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”Jätteviktigt för ungdomarna; stärker inför vuxenlivet – vågar säga till. Social gemenskap/nya vänner,
bättre på relationer.”
Projektedaren har utvecklats

Projektets effekt för den enskilde projektledarens kunskaps- och yrkesrollsutveckling lyftes också upp
som en viktig lärdom.
”Framför allt har projektet lärt mig att backa, vänta in och ha tålamod för att verkligen få reda på
vad ungdomarna själva önskar. Om man väntar med att dra slutsatser och har tålamod kan
diskussionerna bli helt annorlunda.”
Sammanfattningsvis är de viktigaste lärdomar som projektägarna redovisar dels projektrelaterade i
form av nödvändighet med förankring, planering, tillräckligt med tid och behovet av samverkan, dels
målgruppsrelaterade vilket uttrycks genom att målgruppen blivit både synliggjord och stärkt.
Dessutom redovisas lärdomar som handlar om den utveckling och kompetenshöjning det kan innebära
för enskild att få fungera som projektledare.

Sammanfattning av enkätstudien
73 projektägare besvarade enkäten (svarsfrekvens 61 procent). Nedan sammanfattas deras uppgifter
och bedömningar:
• Personer med intellektuell funktionsnedsättning och personal som arbetar med målgruppen har
utgjort projektens huvudsakliga målgrupper.
• Målet med projekten har i första hand varit att utveckla arbetsmetoder och stöd, sprida kunskap och
ta fram informationsmaterial.
• Brukarmedverkan i projekten har över tid ökat men det är fortfarande främst som mottagare av
information eller deltagare i aktiviteter som personer med intellektuell funktionsnedsättning
involveras.
• Projekten bedöms ha inneburit positiv påverkan på vardagslivet för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
• När det gäller förändringar av attityder lyfter projektägarna främst de positiva förändringarna hos
personer som lever med en intellektuell funktionsnedsättning.
• Projektägarna anser att deras projekt bidragit med ny kunskap (93 procent), med nya metoder och
arbetssätt (75 procent), nya verksamheter och aktiviteter (65 procent) samt att ha spridit nytt
material (86 procent).
• I 75 procent av alla projekt har samverkan skett med andra aktörer.
• Projektägarna bedömer att mer än hälften av projekten som ingår i enkätsstudien egentligen ligger
under det offentligas ansvar att utföra.
• Flertalet projekt bedöms ha fortsatt i någon form efter avslutad projekttid.
• Det som underlättat projektens genomförande kan sammanfattas i en bra projektidé, kunnighet,
engagemang, bra samarbete samt Arvsfondens ekonomiska stöd och stödjande hållning. Det som
försvårat handlar dels om sådant som är direkt projektrelaterat, upplevd otillräcklig finansiering
och bemanning, dels om hinder hos andra intressenter (attityder, tröga organisationer), men också
om inte förutsedda svårigheter att nå målgruppen. Därutöver har osäkerhet om projektets fortlevnad
verkat hämmande liksom Arvsfondens krav och handläggning.
• De viktigaste lärdomar som projektägarna redovisar är dels projektrelaterade i form av
nödvändigheten av förankring, planering, tillräckligt med tid och behovet av samverkan, dels
målgruppsrelaterade, vilket uttrycks genom att målgruppen blivit både synliggjord och stärkt.
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Dessutom redovisas lärdomar som handlar om den utveckling och kompetenshöjning det kan
innebära för enskilda att få fungera som projektledare.

Jämförelser mellan dokument- och enkätstudien
För att kunna få en uppfattning om utvärderingens reliabilitet, så har resultaten från enkätstudien
jämförts med dokumentstudiens resultat. Dokumentstudien baseras på uppgifter från projektens
aktmaterial som kategoriserats av utvärderarna i en särskilt framtagen kategoriseringsblankett.
(Blanketten finns i bilaga 1.) Enkätstudien redovisar projektägarnas bedömning i ett oftast
retrospektivt perspektiv. För ytterligare information om dokument- och enkätstudien hänvisas till
rapportens metodavsnitt.
De flesta frågeområden finns både i den gjorda kategoriseringen av projektdokumentationen och i
enkäten. Kategoriseringen har grundats på den skattning av projekten som vi gjort utifrån
dokumentstudien och jämförts med projektföreträdarnas svar på motsvarande enkätfrågor.
Frågeområdena som har jämförts är följande: projektets målgrupp, brukarmedverkan projektet,
projektets bidrag till utveckling av nya kunskaper, nya metoder, arbetssätt och verksamheter samt
frågan om projektets verksamhet egentligen ligger under den offentliga sektorns ansvar.
Ett slumpmässigt urval av 7 av de 73 besvarade enkäterna genomfördes. Enkätsvaren med
enkätnummer 3, 13, 23, 33, 43, 53, och 63 ur databasen valdes ut. Jämförelsematerialet omfattar
sammantaget således sju enkätsvar, vilka har jämförts med de tillhörande sju kategoriseringar som
gjorts utifrån dokumentationen, vilket utgör 10 procent av det totala antalet besvarade enkäter.
Enkätrespondenternas svar och våra dokumentationsbaserade bedömningar visar överlag god
överensstämmelse.
Projektets målgrupp

När det gäller vilka som var projektets primära målgrupp uppvisar jämförelsen mellan enkätsvar och
dokumentationsbedömningen relativt god överensstämmelse. I tre fall av sju är
överensstämmelsegraden 100 procent. I ett par fall skiljer bedömningen sig åt något litet, exempelvis
har en respondent svarat att både personer med intellektuella funktionsnedsättningar, anhöriga och
personal är projektets primära målgrupper, medan vi har bedömt att enbart personalen är primär
målgrupp och att personerna själva ska ses som sekundär målgrupp. I ett projekt har bedömningen av
projektets primära målgrupp skilt sig; enkäten uppgav allmänheten medan vi bedömde att det är
personer med intellektuella funktionshinder som är projektets primära målgrupp.
Projektets brukarmedverkan

Det råder en relativt god överensstämmelse mellan enkätsvaren och vår bedömning av brukarnas
medverkan i genomförandet och som mottagare av det som projektet avsåg att utföra. I de flesta
projekt där respektive bedömning av projektets brukarmedverkan varit att brukarna deltagit i
genomförandet. Som mottagare har enkätrespondenterna relativt ofta även svarat jakande på
ytterligare frågor om brukarnas roll och funktion i projektet, exempelvis om de ingått i projektets
arbets- och referensgrupp. I ett par fall skiljer sig dock bedömningarna åt: respondenterna har uppgett
att brukarnas medverkan i projektet förekommer i form av deltagande i aktiviteter och som mottagare
medan vi bedömt att ingen brukarmedverkan varit aktuell i något av projekten.
Projektets bidrag till utveckling av ny kunskap, metoder/arbetssätt och verksamheter

Enkätens frågor om kunskap, metoder/arbetssätt- och verksamhetsutvecklingsområdet motsvaras till
stor del av vår kategorisering av projektets område/inriktning samt mål och syfte. Alla utom en
respondent har svarat att projektet bidragit med både ny kunskap, nya metoder och arbetssätt samt lett
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till verksamhetsutveckling. En avvikande svarande menade att den kunskap som projektet bidragit till
inte var ny i sig, även om den kanske varit det för många som projektet vände sig till.
Så gott som total överensstämmelse råder mellan enkätsvaren och vår bedömning. I vår kategorisering
framträder som viktiga områden/inriktningar för projektet att det handlar om fritid,
arbete/sysselsättning, utveckling av stöd, utveckling av metoder, modeller och verksamheter,
personlighetsutvecklande/identitetsstärkande, utbildning, kunskapsspridning och information.
Projektets mål och syfte bedöms vara att bidra till social samvaro/delaktighet, att stärka
individer/självkänsla, empowerment, sprida kunskaper, genomföra aktiviteter och att utveckla stöd. I
likhet med respondenterna har vi alltså också bedömt att projekten är inriktade på och har som mål att
bidra till utveckling av ny kunskap, nya metoder och verksamheter.
Offentliga sektorns ansvar för det som genomfördes genom projektet

Respondenternas syn på om de aktiviteter eller verksamheter som genomfördes inom projektet
egentligen är ett offentligt ansvar att driva och utveckla stämmer överens med vår bedömning. Här
råder mycket god överensstämmelse mellan erhållna resultat. Det är bara i ett projekt som
bedömningarna tydligt skiljer sig åt. I övrigt är vi överens om att de projekt som ingår i jämförelsen
egentligen är ett offentligt ansvar att driva och utveckla.
Sammanfattning av jämförelsen mellan enkät- och dokumentstudiens resultat

En jämförelse har gjorts mellan resultaten från 7 enkäter och tillhörande 7 projektkategoriseringar. Det
sammanfattande resultatet från jämförelsen pekar på att det råder en förhållandevis god
överensstämmelse mellan den bedömning som gjordes av projekten i samband med kategoriseringen
av desamma och de enkätsvar som redovisats. Inom 3 av de jämförda områdena finns en hög grad av
överensstämmelse mellan resultaten: projektets målgrupp, projektets bidrag till utveckling av nya
kunskaper, nya metoder och nya verksamheter samt offentliga sektorns ansvar för drift och utveckling
av det som genomfördes inom projektet. Det är bara ett projekt vardera inom två av områdena där
resultaten går isär. Det gäller bedömningen av offentliga sektorns ansvar för projektets verksamhet
respektive vilka som är projektets primära målgrupp.
Överensstämmelsen mellan vår bedömning respektive respondenternas svar är inte lika framträdande
för projektets brukarmedverkan. Här finns exempelvis 2 projekt där vår bedömning av
brukarmedverkan inte alls delas av respondenterna. Inom detta område komplicerades också
förutsättningarna att göra säkra jämförelser främst på grund av olika konstruktioner och formuleringar
i kategoriseringsblanketten jämfört med enkäten.
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Sju fördjupande fallbeskrivningar
Avsnittet innehåller fördjupande beskrivningar av 7 projekt. Syftet med fallstudien har varit att ge en
utförligare beskrivning av intressanta projekt och lyfta fram de viktigaste lärdomarna. 2 projekt var
pågående och 3 hade nyligen (2013) avslutats när studierna genomfördes. De övriga 2 projekten var
äldre: det ena avslutades 2001 och det andra 2011. Projekten har haft olika inriktningar, olika
projektägare, vänt sig till delvis olika målgrupper och varit spridda geografiskt över landet.
Vi har främst använt intervjuer och träffat personer som på olika sätt varit involverade och medverkat i
projekten. Det har varit projektledare och deltagare och även andra som berörts, personal som varit
anställd samt i ett projekt, arbetsgivare och stödpersoner som involverats i ett projekt om arbete.
Framför allt har deltagarna utgjort viktiga informanter i de projekt som var pågående. Intervjuerna
spelades in och har transkriberats. Totalt har 27 personer intervjuats.
Även övrig dokumentation om projekten har använts som underlag för fallbeskrivningarna. Främst har
akterna bidragit till detta men även information från projektens egna webbplatser och Arvsfondens
communityportal, där några projekt beskrivit sina projekt och olika aktiviteter, har använts.
De fördjupande fallbeskrivningarna som presenteras på kommande sidor följer till vissa delar samma
struktur. Men projektens specifika karaktär och frågor har fått styra redovisningens innehåll, struktur
och omfattning, och därför skiljer sig texternas upplägg också åt. För samtliga projekt ges en
bakgrund, där uppkomst, organisation, idé, syfte och verksamhet beskrivs. Faktorer som verkat
försvårande respektive underlättat för genomförandet beskrivs.
I redovisningen har vi avidentifierat alla personer på så vis att namnen är antingen fingerade eller
borttagna helt. Detta har vi gjort för att vara konsekventa i texten. Några av deltagarna i projekten som
intervjuades ville inte framträda med sina namn.
Några områden som blir särskilt belysta är målgruppens medverkan och inflytande i projekten,
kriteriet nyskapande och utvecklande verksamhet, ansvarsfördelningen för verksamheten gentemot
offentliga huvudmäns uppgifter och gränsdragning mellan forskning och utvecklingsarbete. Viktiga
kunskaper och lärdomar som projekten gett lyfts fram, liksom hur kunskap eller verksamhet som
utvecklats lever vidare efter projekttidens slut. Det resoneras även om särskilt intressanta och specifika
förhållanden i projektet som påverkas av rådande kriterier och utvecklad praxis för Arvsfondens
bedömningar av projektansökningar.
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Mötesplats Tian, Heltäckande stöd till personer med utvecklingstörning med
sociala och psykosociala problem och Medborgarskap och inflytande
I samband med institutionsavvecklingen och kommunaliseringen av ansvaret för utbildning och stöd
och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning på 1990-talet uppmärksammades
förekomsten av social problematik (Tideman 1994). Framför allt gällde det unga vuxna som hade en
bakgrund i särskolan och som inte alls eller mycket begränsat var aktuella för särskilda omsorger och
LSS-insatser. I denna grupp fanns till exempel ensamhetsproblematik, erfarenheter av ekonomiskt
utnyttjande och arbetslöshet. Detta ledde till att Riksförbundet FUB ansökte om bidrag från
Arvsfonden för att utveckla en verksamhet särskilt riktad till den här målgruppen. Sammantaget blev
det tre sammanhängande Arvsfondsfinansierade projekt15 under en tioårsperiod (1998–2008). Idag
finns verksamhet kvar, bland annat inom ramen för Alfa-verksamheten i Laholm. Kommunen ansvarar
för verksamheten som finansieras av Europeiska socialfonden.
De tre projekten är utvalda att ingå i fallstudien utifrån att de har en tydlig inriktning på empowerment
och brukarmedverkan. De aktualiserar också frågor om offentliga huvudmäns ansvar för
verksamhetsutveckling och projektens fortlevnad efter projekttidens slut.
Under hösten 2013 besökte vi Alfa ochintervjuade en av deltagarna i projektet, som nu arbetar som
informatör vid Alfa. Vi kallar honom här Lars. Vi har också använt information som inhämtats från
intervjun med representanterna för Riks FUB samt dokumentation ur Arvsfondens akter och uppgifter
som kom fram i enkätsvaren från projekten. Forskare vid Högskolan i Halmstad har tidvis varit
involverade i projekten, som handledare och utvärderare, och vid olika tidpunkter analyserat
verksamheten, något som också har kunnat tas tillvara i sammanhanget (se t.ex. Svensson & Lundgren
2002, Svensson & Tideman 2007, Tideman & Svensson (2013).
Det har varit spännande att följa upp projekten, inte minst eftersom projekten levt kvar inom ramen för
andra verksamheter under relativt lång tid, 15 år, om än i varierade och modifierade former. Under de
år som projekten pågått har det övergripande gemensamma målet varit att bygga upp verksamheter för
personer med intellektuella funktionsnedsättningar med tydlig deltagar- och brukarorientering.

De tre olika projekten
Projekten Heltäckande stöd till personer med utvecklingsstörning med sociala och psykosociala
problem och Mötesplats Tian startade 1998. Projekttiden omfattade åren 1998-2001 och projektet fick
ca 3,2 miljoner i bidrag. Det tredje projektet, Medborgarskap och inflytande (också kallat Alfaprojektet) är en vidareutveckling av, och till viss del en fortsättning på, de två först nämnda. Projektet
pågick 2005–2008. Alfaprojektet ingick i sin tur i ett större projekt, Deltagarorienterat FoU-center
med totalt fyra s.k. satellitprojekt som drevs under samma tid. Sammanlagt har de tre projekten fått
cirka 8,4 miljoner i bidrag från Arvsfonden, men då är även bidrag till de tre andra satellitprojekten
inom projektet Deltagarorienterat FoU-center inräknade. Riksförbundet FUB var projektägare för
samtliga projekt.

De första projekten: Mötesplats Tian och Heltäckande stöd till personer med
utvecklingsstörning
När de två första projekten (som i praktiken blev ett och samma projekt) startade 1998 i Halmstad
handlade det om att starta en mötesplats för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Mötesplats Tian blev en arena för utveckling av sociala relationer och stöd till personer med
företrädesvis lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Av projektdokumentationen kan utläsas att
15

Enligt Arvsfondens egen kategorisering: ett stödprojekt, ett informationsprojekt och ett fritidsprojekt.
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mötesplatsen hade öppet ett par kvällar i veckan och alla intresserade var välkomna. Flera av
besökarna hade omfattande och mångfasetterade behov av stöd när det gällde sociala frågor. Det
handlade exempelvis om stöd i att hantera vardagsproblem, ekonomiska problem, problem i relationer
till föräldrar, syskon, partner och arbetskamrater. En grupp kvinnor hade fått sina barn omhändertagna,
vilket ledde till att en samtalsgrupp initierades och pågick en tid under ledning av en familjerådgivare.

Nyskapande och utvecklande verksamhet
Med stöd av två projektledare utvecklade deltagarna verksamheten. I fokus stod deltagarnas inflytande
och medverkan i aktiviteterna. Målgruppen betraktades som en jämbördig part istället för mottagare av
projektverksamhet. Verksamhetens nyskapande ambition innebar att man försökte bygga på
deltagarnas involvering och på demokratiska arbetsformer. Alla som ville kunde, genom stormöten
och beslut i vardagen, delta i utformandet av verksamheten. Gemenskap med andra i samma situation,
liksom delaktighet i beslutsfattande och utförande av aktiviteter, bidrog till ökad självkänsla och
självförtroende bland deltagarna.

Svårigheter och hinder
Av akten och enkätsvaren framgick att det var svårare än förväntat att rekrytera deltagare till projektet
Mötesplats Tian. Det handlade bland annat om att nå fram med information om mötesplatsen och att
en del av målgruppen inte ville ingå i sammanhang som vände sig till personer med
utvecklingsstörning.
När projekttiden närmade sig sitt slut hade verksamheten hittat sina former och innehåll och en
fortsättning bedömdes som önskvärd. Det visade sig dock vara svårt att få någon offentlig huvudman
att överta och ansvara för mötesplatsen efter projekttidens slut 2001. Halmstad kommun var
exempelvis inte intresserade. Som en tillfällig lösning fick Mötesplats Tian efter projekttidens slut
hålla till i ABF:s lokaler i Halmstad, med begränsade öppettider och aktiviteter.
Under intervjun med representanter för Riks FUB, (som redovisas närmre under avsnittet xx, på sid x i
rapporten), kom ansvarsfrågan för Mötesplats Tians fortsättning upp till diskussion. Det framkom att
nedläggningen av mötesplatsen hade upplevts problematisk för deltagarna:
Jag tänkte på en sak med det här med Tian. För det är ju som jag fattar det,
att det var ju många av de som var med på träffpunkten, de hade ju väldigt
dåliga erfarenheter av samhället så att säga och det tog lite tid innan man
fick upp förtroendet. Och sedan när man hade fått det här förtroendet,
då man vågade släppa in mer och mer. Det tycker jag att man ska ha
garanti för när man gör sådana här projekt, att de kommer att fortsätta i
framtiden för ”nu blev jag sviken en gång till i livet, fan också.”

Det andra projektet Alfa
2003 flyttade verksamheten (Möteplats Tian) till Laholm, där kommunen stod för lokalkostnaderna.
Det var i det sammanhanget som Lars kom med i projektet. I och med att Arvsfonden beviljade bidrag
till Alfa-projektet 2005 kunde projektledare, tillika coacher till deltagarna, anställas. Av dokumenten i
akten framgår att Alfa-projektet startade med målet att deltagarna, genom arbete med
medborgarskapsfrågor, skulle få en stärkt självbild och utifrån den påverka politiker och andra till en
större förståelse för personer med funktionsnedsättning. Projektet avslutades planenligt 2008. Därefter
övertog Laholms kommun hela ansvaret för Alfa-verksamheten.
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Det nuvarande Alfa
Det nya Alfa kom att bestå av två delar. En del som innebar sysselsättning för ett antal personer,
daglig verksamhet med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), inom
kommunen. Den andra delen, Föreningen Tian, som kan ses som en fortsättning på Mötesplats Tian.
Laholms kommun står för lokalerna som inrymmer bägge verksamheterna.
Lars berättade i intervjun om Alfas nuvarande organisation, finansiering och uppgifter. På Alfa finns
tre informatörer med intellektuell funktionsnedsättning, anställda av Laholms kommun på halvtid och
två heltidsanställda coacher. Coacherna fungerar som stöd till deltagarna, såväl till informatörerna som
till dem som deltar i den dagliga verksamheten. Informatörernas och coachernas löner bekostas av
Europeiska socialfonden.16 Informatörerna jobbar bland annat som vägledare för den så kallade
delaktighetsmodellen, en strukturerad metod för att starta diskussioner om självbestämmande och
inflytande bland brukare inom exempelvis daglig verksamhet. De är också ute och föreläser på skolor
och andra organisationer om sina egna erfarenheter av funktionsnedsättning.
Föreningen Tian, som utgör den andra delen av Alfa, är en medlemsstyrd fritidsförening som driver en
mötesplats på kvällstid för intresserade personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lars berättar
att föreningen har styrelsemöte en gång i månaden. Tian ingår som en förening i Riksföreningen
Grunden Sverige (se separat fallbeskrivning) och är representerad i deras styrelse, liksom i det
kommunala handikapprådet i Laholm. Föreningen har anlitats som referensgrupp till olika projekt,
exempelvis projektet Fördom och Stolthet, som finansierats av Arvsfonden (se separat
fallbeskrivning). Föreningen Tian anordnar kvällsaktiviteter för sina medlemmar, varav några har varit
med sedan starten i Halmstad. Just för tillfället var det ett minskat intresse för att delta i aktiviteterna,
berättade Lars, och det behövs nya initiativ för att verksamheten inte ska dö ut.
Lars berättade att några av Tians medlemmar har fått andra jobb och lämnat Alfa. Exempelvis har helt
nyligen ett socialt företag etablerats i kommunen, där några personer blivit medlemmar och har sitt
arbete förlagt.
Tidigare har föreningen Tian haft omfattande aktiviteter med många engagerade medlemmar.
Exempelvis bjöds i samband med valrörelsen 2006 representanter från de politiska partierna i Laholm
in till diskussioner. Nu ligger denna typ av samhällspåverkande verksamhet på is. Viss kontakt
förekommer med socialnämndens ledamöter i kommunen, dock inte den senaste tiden, enligt Lars.

Målgruppens medverkan och inflytande i projektet
Av dokumentationen i akten framgår att Alfa har fokus på att personer med intellektuell
funktionsnedsättning ska ta plats i samhället som aktiva medborgare och bestämma mer över sina egna
liv och få mer inflytande i samhället. Demokrati och delaktighet har varit ledstjärnor. Lars berättade
att alla deltagarna är med och beslutar gemensamt. Besluten tas på arbetsplatsmöten, som äger rum en
gång i veckan. Vid exempelvis anställning av nya coacher, vilket skett nyligen, görs
anställningsintervjuer, där informatörerna och deltagarna i den dagliga verksamheten deltar.
Om vi ser att den här personen inte passar i det här yrket,
så anställer vi inte personen.
16

Europeiska socialfonden (ESF) är det främsta verktyget för Europeiska unionen när det gäller att finansiera de strategiska
sysselsättningspolitiska målen. I över 50 år har man investerat i program för att utveckla kompetens och anställbarhet. Programmen
planeras av medlemsstaterna i samarbete med Europeiska kommissionen, och genomförs i form av ett flertal projekt där både offentliga
och privata organisationer deltar. Mellan åren 2007 till 2013 satsade Europeiska socialfonden ungefär 75 miljarder euro runtom i EU för att
uppnå dessa mål, varav cirka 6,2 miljarder kronor i Sverige.
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Tidigare har det funnits diskussioner om coachernas arbetssätt, att de ville bestämma för mycket. Det
var inget Lars kände igen som ett aktuellt problem. Han menade att det idag fungerade bra. Alla beslut
tas av gruppen tillsammans och beslut som berör verksamheten kan inte fattas av någon enskild coach
eller informatör.

Kunskaper och lärdomar
Av akterna och enkätsvaren framgår att projekten bedömdes ha bidragit till en utveckling av
demokratiska arbetsformer för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Målgruppen har
utvecklat kunskaper och förmågor som har haft betydelse för deras möjligheter till inflytande i
samhället, att utöva sitt kommunmedborgarskap. De har fått redskap för att få större makt att
bestämma över sina egna liv, liksom fått bättre förutsättningar att utveckla och upprätthålla sociala
relationer.

Svårigheter och hinder
Enligt Lars fanns det praktiska svårigheter för medlemmarna att ta sig till mötesplatsen, eftersom
lokalerna låg i ett industriområde i utkanten av Laholm. Det kan vara en förklaring till att intresset för
deltagandet har minskat den senaste tiden.

Offentliga sektorns ansvar eller civilsamhällets?
Vem ansvarar för den här typen av verksamhet – kommunen eller civilsamhället? De projektansvariga
som besvarat enkäterna menade att det egentligen är kommunerna som har ansvaret för att driva och
utveckla den typ av aktiviteter och verksamhet som bedrivs inom Mötesplats Tian och Alfaprojektet.
Det hänvisas till både socialtjänstlagen och LSS som reglerar kommunens skyldighet att bedriva
uppsökande verksamhet, informera samt erbjuda stöd och hjälp. Efter tio års verksamhet, varav åtta år
med stöd från Arvsfonden, är det sedan 2008 Laholms kommun som driver verksamheten. Europeiska
socialfonden, står för lönerna till informatörerna och coacherna.

Fortlevnad
Mötesplats Tian och Alfaprojektet är en verksamhet som funnits i 15 år, om än i lite olika former och
innehåll. Efter sommaren 2014 är det dock osäkert med den fortsätta finansieringen. Det diskuteras
inom Laholms kommun om ett fullständigt kostnadsövertagande, men inget är klart i nuläget (hösten
2013), enligt Lars.

Sammanfattning av Mötesplats Tian och Alfaprojektet
Projekten har handlat om att skapa mötesplatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning
för att stärka deras möjligheter att bestämma över sina egna liv, att ha inflytande i samhället och att
utöva sitt medborgarskap. Demokrati- och delaktighetsfrågor har stått i fokus. Mötesplats Tian pågick
1998–2001 och Alfa-projektet 2005–2008. Riks FUB har stått som projektägare för projekten och fått
totalt cirka 8,4 miljoner från Arvsfonden. I den summan ingick även bidrag till tre andra så kallade
satellitprojekt.
Projekten beskrivs ha utvecklat och skapat förhållningssätt grundat på deltagarnas aktiva deltagande i
beslutsfattande och utförande av aktiviteter. Anställningen av coacher liksom av målgruppen som
informatörer anses ha utvecklat verksamheten och bidragit till ökad delaktighet. Målgruppen uppges
ha fått redskap för att bättre och enklare utöva rätten och makten att bestämma över sina egna liv.
Vid genomförandet av projekten beskrivs att målgruppen för projektet har haft en aktiv roll. Inom
nuvarande Alfa tas exempelvis samtliga beslut på arbetsplatsmöten, där alla deltar.
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Under årens lopp har projekten ställts inför olika svårigheter och utmaningar. Inledningsvis uppges det
ha varit komplicerat att rekrytera deltagare till Mötesplats Tian. Inte minst arbetet med att etablera
kontakt med presumtiva besökare har beskrivits ta avsevärt längre tid än vad som hade förväntats.
Aktiviteternas inriktning och omfattning liksom antalet deltagare i verksamheten har varierat under
åren. En faktor som beskrivs försvåra aktivitetsgraden är att de nuvarande lokalerna ligger i ett
industriområde i utkanten av orten.
En annan svårighet som kantat projekten, har varit den kortsiktighet som projektformen innebär. Det
har återkommande funnits osäkerhet kring om verksamheten skulle kunna drivas vidare efter avslutad
projekttid och vilken huvudman som skulle kunna överta det ekonomiska och organisatoriska ansvaret
för verksamheten. Det ena projektet har efterträtt det andra. Alfas framtid framställdes fortfarande som
osäker. Efter sommaren 2014, när Europeiska socialfondens finansiering av Alfas informatörs- och
coachtjänster upphör, vet ingen vad som kommer att ske. Förhoppningen står till att Laholms kommun
driver verksamheten vidare.

57

Ge plats för tjejer
”Ta chansen att spela innebandy! – Innebandy är en fartfylld lagsport. Alla kan ha kul med
innebandy oavsett hur bra man är på att få spela. Du kommer att få chansen att spela
innebandy tillsammans med andra tjejer och med tjejer som ledare.”
Uppmaningen ovan finns med i ett informationsmaterial från projektet Ge plats för tjejer, ett projekt
som riktade sig till tjejer med intellektuell funktionsnedsättning.17
Det treåriga projektet avslutades hösten 2013 och har fått 2 590 000 kronor i bidrag från
Arvsfonden.18 Svenskt utvecklingscenter för handikappidrott (SUH) har varit huvudansvarig och
samarbetat med Svenska Innebandyförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges
paralympiska kommitté med dess innebandyförbund. Utöver dessa föreningar har ytterligare
samverkanspartner funnits med i arbetet, bland annat ett antal idrottsklubbar och föreningar där
innebandylag för målgruppen startats. Geografiskt har projektet främst genomförts i Västerbotten,
Gästrikland och Stockholm, men även andra delar av landet har berörts och deltagare har kommit från
i princip hela landet till de läger som arrangerats inom projektet.
Projektet tillhörde ursprungligen den kategori som Arvsfonden kallade fritidsprojekt. Exemplet
illustrerade väl hur de olika kategoriseringarna överlappar varandra. Arenan för aktiviteten utgjordes
av en traditionell fritidsaktivitet, men målsättningen var vidare än så och handlade om förändrad och
förbättrad livsstil och hälsa på individnivå.

Projektets bakgrund
Projektet Ge plats för tjejer syftade till att tjejer med intellektuell funktionsnedsättning skulle få
möjlighet att spela innebandy på sina villkor.
Innebandy är en idrott som växer stort och har många utövare. I projektansökan framgick att det fanns
begränsade möjligheter för tjejer med intellektuell funktionsnedsättning att utöva sporten. Det fanns få
lag för dem och det saknades seriesystem där de lag som fanns kunde möta andra lag. Alternativen var
att spela med killar eller i ordinarie tjejlag. Utgångspunkten för projektet var att de alternativen passar
en del men långtifrån alla. Man menade att det till och med kunde vara kontraproduktivt för en del
tjejer och leda till negativa upplevelser för dem. Därför ville man utveckla innebandyn och skapa
möjligheter för tjejer med intellektuell funktionsnedsättning att spela innebandy i lag med tjejer med
liknande funktionsnedsättning.
I bakgrundsbeskrivningen till projektet görs flera jämförelser mellan personer med intellektuell
funktionsnedsättning och (antar vi) personer utan funktionsnedsättning. I utdraget nedan ser vi att flera
olika problemområden identifierats:
”När man idag jämför personer med och utan utvecklingsstörning så kännetecknas personer
med utvecklingsstörning av få sociala kontakter och en fattig fritid, där man är involverad i få
eller inga fritidsaktiviteter. Vidare är problem till följd av övervikt och brist på fysisk aktivitet
idag mycket omfattande. Fritiden och med särskilt fokus på fysisk aktivitet är alltså något

17

I projektets namn och dokumentation användes ordet tjejer för att beskriva projektets målgrupp. Därför
används tjejer i den här fördjupade beskrivningen av projektet.
18
Slutrapporten var dock inte färdigställd under tiden för den här utvärderingen.
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mycket viktigt för personer med utvecklingsstörning.”
(http://www.arvsfondsprojekten.se/node/7421/info)
Utgångspunkten för projektet var alltså en mängd olika bristområden, och en slutsats som drogs var att
det fanns ett omfattande behov av att utveckla utbudet av fritidsaktiviteter och motion för personer
med intellektuell funktionsnedsättning. I förlängningen förväntades det bidra till en positiv utveckling
för enskilda individer, främst genom fler (och bättre) sociala kontakter, meningsfull fritid och även en
bättre hälsa.
Det känns angeläget att kort kommentera påståendena om livssituationen som användes som
bakgrundsbeskrivning i projektansökan. Det är både olyckligt och felaktigt att påstå att personer med
utvecklingsstörning kännetecknas av få sociala kontakter och en fattig fritid. Det leder till att fördomar
befästs och föreställningar om att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en homogen
grupp. Det finns ett visst stöd för de problemområden som lyfts ovan, men det är viktigt att
understryka att det saknas omfattande och aktuella vetenskapliga studier på området som styrker
påståendena. Det är också viktigt att betona att studier som genomförs på gruppnivå också måste
hanteras på gruppnivå.
SUH är bildat av och representeras av Svenska Handikappidrottsförbundet, Gymnastik- och
idrottshögskolan, Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen i Gävleborg, Bollnäs kommun och regionala
idrottsorganisationer i Gävleborg. Organisationen har ytterligare två pågående projekt, som även de
finansieras med bidrag från Arvsfonden.19 Utöver att fokusera på förbättrad idrott och hälsa som ett
medel för en bättre livssituation för personer med funktionshinder så framgår av föreningens
webbplats att SUH också arbetar ”för att skapa ett inkluderande synsätt inom såväl skolan som
idrottsrörelsen”. Det medförde att målet i projektet var att de särskilda lag som tjejer med intellektuell
funktionsnedsättning spelade i skulle finnas i traditionella idrottsföreningar och klubbar. Man ville på
så sätt inkludera de ”särskilda” tjejlagen i ”vanliga” idrottsföreningar. När jag pratade med
projektledaren så förstod jag att detta var en stor utmaning, men också ett viktigt mål att uppnå. Dels
för att de lag och verksamheter som startat skulle ha möjlighet att överleva efter projekttidens slut,
men framför allt därför att inkludering var grundläggande i SUH:s verksamhetsidé. En idé som har
stöd i konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (Socialdepartementet 2008).

Projektets målsättning och genomförande
Projektets mål har delvis preciserats i projektplanen och därmed gjorts mätbart för en uppföljning och
utvärdering efter projektets slut:
• Ge tjejer med utvecklingsstörning en ny möjlighet att idrotta/bedriva fysisk aktivitet (innebandy).
• Ge tjejer med utvecklingsstörning möjlighet till fler och bättre sociala kontakter, meningsfull fritid
och bidra till bättre hälsa.
• 500 tjejer med utvecklingsstörning ska ha provat på att spela innebandy.
• Vid projekttidens utgång ska det finnas minst åtta tjejlag med tränings- och tävlingsverksamhet.
• Vid projekttidens utgång ska minst 150 tjejer träna innebandy regelbundet.
• Etablera seriespel i innebandy för tjejer med utvecklingsstörning.
I projektet har man arbetat på flera olika sätt. Man riktade främst sina insatser på att nå målgruppen
direkt, men för att skapa en stabilitet och utveckling på sikt har även andra intressenter involverats.
19

Hälsoinspiratörsprojektet och Balansförmåga hos personer med utvecklingsstörning.
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Det kan beskrivas som strategiska och utbildningsinsatser. Huvudspåren i projektets genomförande har
varit:
• Målgruppen ska nås med information om innebandy och erbjudas möjligheter att prova på
idrotten. Här vände sig projektledaren till gymnasiesärskolor och kunde inom ramen för deras
verksamhet erbjuda tjejerna prova-på-dagar på skoltid. Utöver detta har man genomfört två stora
sammandragningar där cirka 30 tjejer har träffats under två olika tillfällen för att träna och spela
innebandy tillsamman.
• Föreningar ska påverkas att starta lag för målgruppen inom deras ordinarie verksamhet. Projektet
har stöttat utvecklingen genom att bidra med utbildningsinsatser.
• Förbunden ska påverkas att se värdet av en inkluderande satsning och organisera seriespel för
lagen.

Svagheter och hinder för genomförandet
En svårighet har varit att hitta kvinnliga ledare och tränare för lagen. Strax innan projektet var avslutat
hade man i stort löst det och ledarna genomgått utbildning. Men ledarfrågan uppfattades av
projektledaren som en kritisk punkt. Ledare byts ut och förutsättningar måste finnas för att lagen inte
ska vara sårbara om ledare hoppar av. Ansvarsfördelningen som man i projektet propagerade för var
att föreningarna skulle ansvara för grundläggande tränarutbildning och SUH skulle stödja med
kunskap och utbildning om intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser.
En annan svårighet var de lite olika förhållningssätt som SUH och SHIF hade om inkludering. SUH
har en tydligare inriktning mot att personer med funktionsnedsättning, i så hög utsträckning som
möjligt, ska ges möjlighet till delaktighet i föreningar och klubbar som vänder sig till andra i samma
åldrar och med liknande intressen. Man strävar därmed mot att lagen och spelare med
funktionsnedsättning ska ingå i ordinarie klubbverksamhet. SHIF argumenterar inte mot det, men
många menar att SHIF också ser ett värde i att bevara verksamheter och organisationer som
organiserar personer med specifika funktionsnedsättningar. Dessa två olika synsätt speglar väl de
synsätt som finns i samhället i stort.

Målgruppens medverkan och inflytande i projektet
I projektplanen och delrapporterna användes begreppet ”brukarinitierat” för att beskriva målgruppens
medverkan i projektets utformning. Flera tjejer hade uttryckt att det saknades innebandylag för tjejer
med intellektuell funktionsnedsättning. Målgruppen har inte medverkat eller haft någon roll i
projektets genomförande på ett sätt som gett dem mer formaliserat inflytande över projektets
utformning eller innehåll. Så här hanterades i projektplanen frågan om målgruppens delaktighet i
projektet:
”Dessa tjejer med utvecklingsstörning har inte utformat projektet, men däremot har de väldigt
tydligt angett behov av: att få spela innebandy, att få hålla på med lagsport, att ha ’en egen
spelplan’ och av att synliggöras.” (Ur projektplanen 2010-05-04)
Projektet följer därmed en ganska traditionell struktur för hur en verksamhet utvecklas, där
målgruppen involveras i verksamhetens genomförande som utövare av aktiviteten. Detta har historiskt
sett varit vanligt när det gällt verksamheter som vänt sig till personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Det är nog ingen överdrift att säga att det också är en relativt traditionell form av
inflytande när det gäller idrottsaktiviteter i stort.
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Att målgruppen har saknats i projektets organisation betydde inte att projektledningen saknade intresse
av att ta del av målgruppens erfarenheter eller önskemål. Tvärtom uppfattade vi att det fanns en stor
lyhördhet och vilja att utveckla verksamheten med utgångspunkt från deltagarnas viljeinriktning och
uttryckta behov. Men det innebar en annan typ av inflytande och delaktighet i projekten. När
inflytandet inte är formaliserat, så innebär det också lägre grad av makt och inflytande ur ett
organisatoriskt och verkligt perspektiv. Målgruppens delaktig i projektets genomförande beskrevs på
följande sätt i delrapporten för år två:
”De är delaktiga såtillvida att de provar på innebandy och tycker till om det. Det är väldigt viktigt för oss att
veta målgruppens åsikter om projektet för att kunna utveckla oss och bli så bra som möjligt.” (Ur redogörelse
för projektår två, 2012-08-15)

Bilden av att deltagarna i projektet gav återkoppling, men inte deltog på ytterligare sätt i projektets
genomförande bekräftades även i intervjuer med deltagare. Här är ett exempel:
I 20

Pratar ni någonting om hur ni vill ha det – typ på såna här läger?

D

Nej, vi pratar inte så mycket om det.

I

Känner du att ni får vara med och bestämma något när det är såna här helger och ni ska
träffas?

D

Nej, inte så där jättemycket.

Skälet till att vi vill uppmärksamma och problematisera detta, i ett i övrigt väl genomfört projekt, är att
det framgår tydligt av Arvsfondens kriterier att personer i målgruppen ska vara involverade i
projektens genomförande, i högre grad än att vara mottagare eller deltagare i en verksamhet. Här
tycktes det dock som att Arvsfonden hade har tonat ned kravet eller gjort en annan bedömning, i ett i
övrigt bra projekt.

Tjejernas röster
Inom projektet genomfördes två stora sammankomster där tjejer bjöds in till helgläger. Ett ägde rum
på Bosön utanför Stockholm och ett i Eskilstuna. Vid den sista gemensamma sammankomsten som
hölls i september 2013 deltog en av oss utvärderare och fick då möjlighet att ta del av både träning och
den gemenskap som fanns mellan tjejerna. Under två dagar träffades cirka 30 tjejer för att träna
innebandy, spela matcher, lära sig taktik och träningsmetoder och därutöver leva träningslägerliv
tillsammans. De flesta tjejer var mellan 18–25, men här fanns också de som var äldre och yngre. Några
hade stor erfarenhet av idrott generellt och av innebandy i synnerhet. En del hade spelat sedan de var
små, både i traditionella lag och i lag tillsammans med killar. Andra var relativt nya i sammanhanget
och deras intresse för innebandy hade väckts genom projektet.
Deltagarna kom från hela landet och några hade rest långt. Ett fåtal hade stöd av en assistent som följt
med. Den främsta orsaken tycktes vara att de behövde stöd i sociala sammanhang och med en del
praktiska saker som var förknippade med att sova borta. På planen och i innebandyaktiviteterna
behövdes inte något särskilt stöd för att delta i aktiviteterna, dessa var planerade och genomfördes
anpassade till var och en. Några av deltagarna uttryckte att lägerhelgen var som att komma på
semester från småbarn de hade hemma.
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I=Intervjuare, D=Deltagare.
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Utöver att följa aktiviteterna i idrottshallen under dagen fick jag tillfälle att genomföra intervjuer med
deltagare och projektledare. Jag presenterade mig i samband med morgonens samling och genomgång
och berättade bland annat att jag gärna ville veta mer om deltagarnas erfarenheter och tankar om
innebandy och hur de kommit i kontakt med projektet. Fyra av deltagarna erbjöd sig att berätta för mig
om sina erfarenheter. Jag genomförde intervjuer som spelades in på band och skrevs ut.
Två av deltagarna hade varit med vid tidigare läger och spelat innebandy sedan de var små. En av dem
gick nu på Hälsoinspiratörsprogrammet 21 på Högskolan i Gävle. Ytterligare en hade spelat fotboll
under många år innan hon genom projektet kommit i kontakt med innebandy.

Innebandy och gruppering
Syftet med projektet var att erbjuda tjejer med intellektuell funktionsnedsättning ett alternativ till att
spela i lag med tjejer utan samma funktionsnedsättning eller att spela tillsamman med killar med
intellektuell funktionsnedsättning.
De tjejer jag pratade med hade alla tidigare erfarenheter av idrott och sport. De hade tidigare spelat i
lag med killar. Två av dem hade också spelat i tjejlag som inte särskilt vände sig till tjejer med
funktionsnedsättning. De resonerade om för och nackdelar med de olika grupperingarna och
organisering. Så här berättade en av deltagarna: 22
Eva

I början då spelade jag ju i rent tjejlag, alltså ett sånt där riktigt lag. Sen blir det att man spelar
med killar. I det lag där jag spelar nu där är jag ensam tjej också. Så jag är van att spela med
killar. Det är roligt också för jag tycker om att spela tufft. Fast det kan vara skönt att spela med
tjejer också det kan vara lite roligare.

Intervjuare

När du säger att det var ett riktigt lag där du spelar nu är det …?

E

Det är också så, men det var inte de som har gått på särskolan. Det var inte inom handikapp då.

I

Det här att spela med de som har gått på sär är det annorlunda?

E

Nja det är stor skillnad för det blir inte lika allvarligt så. I varje fall inte i de lag som jag har
spelat i. Det är lite lugnare, man kan ha kul och så. Det blir lite mer att träffa folk och så, för
det kan bli hela dagar ibland. Då får man ju chans att träffa nya kompisar och sånt.

Det var fler av deltagarna som resonerade om att det fungerade lite olika i olika grupper. Att spela med
tjejer som gått i särskolan tycktes innebära att det inte var så prestigefyllt och gav en större möjlighet
till social samvaro. Här kan det vara bra att känna till att matcher i seriesystemet för lag med spelare
med bakgrund i särskolan, spelades i distriktssammandragningar, vilket innebar flera matcher under
samma dag. Det medförde att deltagarna fick tid mellan matcherna att umgås och träffa spelare från
andra lag.
I citatet ovan ser vi också hur Eva gjorde ytterligare en distinktion mellan lagen. Laget hon tidigare
spelat i talade hon om som ett riktigt lag. En konsekvens av detta skulle kunna vara att hon inte
uppfattar laget med spelare från särskolan som ett lag på samma sätt. Eva har en lång bakgrund som
innebandyspelare och möjligen kan hennes distinktion ha handlat om att det ena laget var mer
resultatinriktat och de andra mer socialt orienterade. En annan tolkning är att då laget vände sig till
personer med funktionsnedsättning så var det en kontrast till de föreställningar som finns om på hur ett
21
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Ett annat av SUH:s Arvsfondsfinansierade projekt.
Namnet är liksom de övriga namnen fingerade.
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lag i en lagidrott ser ut. Verksamheter och aktiviteter som byggs upp vid sidan om det som anses som
det vanliga och ”normala” uppfattas sällan som en del av helheten. Transformationen försvåras av att
särskilda epitet används. En aktuell jämförelse är att fotboll används för herrar och damfotboll för
kvinnor. Ytterligare ett exempel utgörs av skola som består av olika skolformer där särskolan utgör en.
Många elever som går i särskola upplever att de inte är en del av skolan på samma sätt som elever i
grundskolan (se t.ex. Mineur 2013, Szönyi 2005).
Efter den utvikningen återgår vi till det aktuella materialet. De personer som intervjuades är
naturligtvis inte representativa för hela gruppen tjejer som kommit i kontakt med projektet. Men det är
intressant att alla informanter hade en ganska nedtonad bild av att det skulle vara problematiskt att
spela med killar. Så här svarade en av informanterna när jag ställde en direkt fråga om hur hon
upplevde att spela med killar:
”Skitkul! Det var samma i Södertörn. För då tränade jag med elit och då kunde de säga att: ’ja
tänk på att det kommer att vara tufft då, och så kommer de och puttar en i ryggen och
verkligen kör hårt med en’. Men jag bara: ’men kan du inte bättre?’ Så jag är så van vid det här
hårdhänta liksom.”
Citaten ger oss en annan bild än den mer problemorienterade som lyftes fram i projektplanen, både när
det gällde att spela tillsammans med tjejer utan funktionsnedsättning och att spela med pojkar. Detta
ska tolkas som att bilden är mer mångfasetterad än vad man först får uppfattningen av, men den
betyder inte att det inte finns behov av lag med enbart tjejer för målgruppen.
I projektet fanns, som nämnts tidigare, ambitionen att lagen skulle involveras i befintliga
innebandyklubbar. Genom den organiseringen förväntades spelarna uppleva sig inkluderade i en
klubbgemenskap. I intervjuerna var det ingen av tjejerna som uttryckte att de i alla skeden föredrog att
spela tillsammans med andra med funktionsnedsättning. I exemplet nedan beskrev Maria hur hon
tänkte om olika alternativ:
Intervjuare Om det skulle vara med tjejer som inte har gått i särskolan, hur tror du att det hade
varit då?
Maria Jag tror nog att de skulle greja det också. Det skulle vara lite blandat med vanliga tjejer och …
Ja men, de måste ju lära sig hur vi är. Den nivån som vi är på. Vissa kan inte och vissa kan. Jag
menar det skulle vara lite roligt om de tjejerna skulle ha varit med också.
Det är intressant att ta del av Marias resonemang eftersom hennes funderingar handlade om hur de
andra, dvs. tjejer utan funktionsnedsättning skulle klara av utmaningen. Här gav hon även exempel på
hur ett inkluderande lag skulle kunna bidra till ökad kunskap och acceptans för olikheter mellan
individer.

Innebandy en social arena
Det som tycktes genomsyra erfarenheterna från projektet och deltagarnas övriga erfarenheter av idrott
och sport var att det var något lustfyllt. Lättast var det att ange de sociala värdena av lagidrott. I den
bemärkelsen så tycktes de dela upplevelsen av att lagkamrater och social gemenskap var den viktigaste
ingrediensen av idrottandet, med flera kända idrottare. Så här svarade Lena på frågan om vad som var
den största behållningen av att spela innebandy:
”Jag tycker bara att det är allmänt kul – man träffar ny vänner också.”
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Kim beskrev det så här:
”Man träffar andra personer. Man vill liksom träffas och spela matcher tillsammans. Det är det
man vill. Men vi är så få tjejer där på Krokö. Vi måste försöka fixa mer så att vi kan spela med
tjejer bara.”

Fortlevnad, spridning och spår
Projektet pågick fortfarande när vi avslutade insamlingen av underlag för denna utvärdering och vi kan
därför inte säga vad som hände efter projekttidens slut. Av samtalet med projektledaren och de
delrapporter som vi haft tillgång till kan vi dra slutsatsen att projektet nått ut med information till
målgruppen och antalet deltagare i de olika prova på-dagarna har nått upp till de mål man haft för
projektet.
Det tycktes som man med stöd av projektet lyckats etablera sig inom flera klubbar, där man nu har lag
för tjejer med intellektuell funktionsnedsättning. Där finns även utbildade kvinnliga tränare.
När det gäller de mer individrelaterade målen som inbegrep sociala mål och hälsomål är de svårare att
bedöma hur väl projektet lyckats skapa den förändring som framskymtade i projektplanen. Den typen
av bedömningar kräver relativt avancerade metoder, med före- och eftermätningar och
konstanthållanden av olika variabler. De är också svåra att mäta därför att målen är normativt
definierade och bygger på antaganden om personer med intellektuell funktionsnedsättning som en
relativt homogen grupp.
Gemensamt för flera av de projekt som av Arvsfonden kategoriserat som fritidsprojekt var att projektet
gick ut på att skapa möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning att utöva en idrott
som hittills inte varit tillgänglig för dem. Det som beskrevs som nyskapande var alltså att skapa
förutsättningar för målgruppen att delta på sina villkor, i lag som var särskilt organiserade för tjejer
med intellektuell funktionsnedsättning. I projektplanen och delrapporterna för projektet Ge plats för
tjejer beskrevs det nyskapande vara just utvecklade möjligheter för tjejer med intellektuell
funktionsnedsättning att spela innebandy tillsammans med andra tjejer med liknande
funktionsnedsättning.
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På väg
Ett antal projekt i utvärderingen har arbetat med att utveckla stöd, strategier och metoder för att
förbättra möjligheterna till arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi bedömde att
16 projekt har haft inriktning mot arbete och sysselsättning. Projekten genomfördes på lite olika sätt
och hade olika syften. Några syftade till att skapa arbetstillfällen inom projektet, till exempel genom
socialt företagande, medan andra ville skapa möjligheter till arbete utanför projektet.
Vi har valt att titta närmare på projekt På väg, som genomfördes av Klarälvdalens folkhögskola i
Sunne, Värmland. Projektet avslutades 2012. De har fått 1 718 000 i bidrag från Arvsfonden för två
inledande år och beviljades därefter bidrag för ytterligare ett år.
Projekt På väg har genom en modell med fyra på varandra följande steg arbetat med individuellt stöd
till ett tiotal deltagare. Fallstudien genomfördes under projektets tredje och avslutande år. Fyra
deltagare fanns då kvar i projektet och praktiserade på olika arbetsplatser. Fallstudien bygger på möten
och intervjuer med projektledarna, de fyra deltagare som fanns kvar i projektet samt fyra handledare
på arbetsplatserna där deltagarna praktiserade. I samband med intervjuerna blev intervjuaren även
introducerad på de olika arbetsplatserna och fick därigenom konkret ta del av hur arbetssituationen såg
ut för deltagarna.
Projektdeltagarna som intervjuades var tre män och en kvinna mellan 20 och 35 år. De hade alla varit
med i projektet sedan starten. De båda projektledarna har arbetat på folkhögskolan nio respektive
tretton år. Handledarna på de olika praktikplatserna har olika bakgrund, men alla tycktes vara väl
införstådda och kunniga inom området.
Den fördjupade fallbeskrivningen genomfördes delvis inom ramen för ett examensarbete inom ämnet
arbetsvetenskap (Szönyi 2012). Examensarbetets syfte var att öka kunskapen om möjligheter och
hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning att med stöd få en anställning på den
reguljära arbetsmarknaden. Uppsatsen hade ett bredare syfte än Arvsfondens utvärderingsuppdrag och
har därigenom möjliggjort att belysa och relatera projektets metodutveckling till teorier inom området
och andra aktuella metoder. Följande två frågeställningar från examensarbetet har varit särskilt
angelägen för denna utvärdering: För det första hur stödinsatserna inom projekt På väg utformats och
hur projektdeltagarna upplevt stödet och för det andra deltagarnas, handledarnas respektive
projektledarnas erfarenheter av projektet i stort.

Arbetsmarknaden för personer med intellektuell funktionsnedsättning
Det är väl känt och dokumenterat att personer med intellektuell funktionsnedsättning har stora
svårigheter att få ett lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden (SOU 2009:93, Lindqvist & Hertzler
2004). Enligt tillgänglig kunskap är det för många en utopi. Socialstyrelsen visade i en kartläggning
från 2008 att 95 procent av personer med intellektuell funktionsnedsättning stod utanför den reguljära
arbetsmarknaden (Socialstyrelsen 2008). Som en konsekvens av att antalet personer som kategoriseras
som utvecklingsstörda och andelen elever i särskolan och i gymnasiesärskolan ökat, blir också
gruppen som hamnar utanför arbetsmarknaden större (se även beskrivning i introduktionsavsnittet om
förändringar av målgruppen).
Elever som fått sin utbildning inom särskolan och gymnasiesärskolan har i hög utsträckning både
förmågor och ambitioner att få utvecklas genom arbete och av den sociala gemenskap som finns bland
arbetskamrater på en arbetsplats. De har även en önskan om att bidra till kollektiva uppgifter, försörja
sig själva och vara delaktiga i samhället. Samtidigt har kraven på arbetsmarknaden hårdnat och
arbetsuppgifter som tidigare krävde mindre av kognitiva funktioner har i stor utsträckning försvunnit.
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Arbetets betydelse i vårt samhälle har fler funktioner än att enbart säkra en inkomst. Arbete fungerar
också som markör och skapar tillhörighet. Det finns flera studier som belyser arbetets roll för
socialisation, delaktighet och tillhörighet generellt i samhället (se t.ex. Toivanen & Vinberg 2012). För
personer med funktionsnedsättning finns en rad hinder som har uppmärksammats och lösningen blir
ofta att säkerställa den ekonomiska tryggheten, genom bidrag, men i mindre omfattning skapas
möjligheter till deltagande i arbetslivet. Det var den delaktigheten som personerna som deltog i det här
projektet ville uppnå och som också var ett av målen för projektet.

Projektets genomförande
Klarälvdalens folkhögskola har en lång tradition med kurser som vänder sig till personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Svårigheter som de studerande haft med sig ut på arbetsmarknaden
har uppmärksammats och projektidén uppstod i samtal mellan lärare och studerande med intellektuell
funktionsnedsättning när de tillsammans diskuterade varför det var svårt att få arbete. Tillsammans
med deltagarna utarbetade lärarna (sedermera projektledarna) en modell som de arbetat efter.
Modellen innehöll till en början tre olika steg. Under det avslutande året utvecklades ett fjärde steg.
Antalet projektdeltagare har varierat under projekttiden och projektledarna uppskattade att drygt tio
deltagare har varit med under hela eller delar av projektet. När projektet var inne på sitt avlutande år
var fyra deltagare fortfarande ute på praktik.
När vi tagit del av allt material om projektet så ser vi att det fanns flera olika syften och mål. Ett sätt
att reda ut dem är att placera målen på en skala från individuella mål för deltagarna i projektet vid
projekttidens slut till mer övergripande och långsiktiga mål som man hoppades på att projektet skulle
kunna bidra till på sikt. Den här glidningen över tid mellan olika mål förekom i de flesta projekt i
utvärderingen, och blev tydligt när vi tog del av dokumentationen i akterna. Det kan vara bra att det
finns möjlighet att anpassa projektmålen efter hand i arbetet, men det kan också skapa otydlighet, både
för de som är utanför projekten och för de som på olika sätt är involverade i arbetet.
Projektet har strävat efter mångfald, delaktighet och jämlikhet och att personer med
funktionsnedsättning ska vara en naturlig del i arbetslivet. När projektet startade var ett konkret mål att
minst en deltagare skulle få ett varaktigt arbete med någon form av anställning. Antalet deltagare som
deltagit samtidigt har varierat mellan en till fem personer. I intervjuerna med projektledarna framkom
att projektets målsättning förändrades under projektets genomförande och anpassades vartefter de fick
mer kunskap och erfarenheter. Ambitionen att få arbete med lön ersattes med att få arbete eller praktik
med ersättning. Projektledarna menade att projektet gett positiva resultat och kunskap utöver det som
från början var huvudsyftet.
Genom att utveckla en modell för stöd till och i arbete ville man i projektet underlätta för personer
med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Praktik kombinerat med ett individuellt
stöd utgjorde de viktigaste momenten för att nå projektmålet. I projektplanen framgick att det var
arbete med lön som avsågs när man inledningsvis redogjorde för projektets mål att skapa
arbetstillfällen. Det var också den typen av arbete som de studerande på folkhögskolan så tydligt
uttalade som sina egna mål. Även i intervjuerna framgick tydligt att det var lönearbete som
eftersträvades och flera av deltagarna berättade att det var en stor dröm för dem.

Sammanfattande beskrivning av modellen för stöd som utvecklades i projektet
Tillsammans med deltagarna har projektledarna utarbetat en modell för stöd. Utgångspunkten har varit
att olika typer av stöd behövs vid olika tidpunkter under en period som kan sträcka sig över flera år.
Modellens fyra steg innehåller olika moment och aktiviteter och de följer en kronologisk ordning. När
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projektet inleddes fanns en idé om de olika stegen. Hur modellen sen kommit att utformas byggde
vidare på erfarenheter som utvunnits i projektet. I utformningen har också deltagarnas erfarenheter och
synpunkter spelat en roll.
I modellens första steg lades stort fokus på hur deltagarna såg på sin framtid, på arbete och hur de
skulle kunna nå dit de ville. Här fördes diskussioner om varför ett arbete var viktigt för dem samt vad
ett arbete skulle kunna innebära. Deras egna önskemål om vilken arbetsplats de ville vara på
diskuterades. I det första steget fanns även ett stort utrymme avsatt för grupp- och samarbetsövningar
med fokus på socialt samspel, att förstå sig själv och sin funktionsnedsättning. Här förbereddes även
deltagarna för arbetslivet genom att utveckla sin kunskap om aktuell lagstiftning inom området.
Rättigheter och skyldigheter som arbetstagare respektive arbetsgivare har på en arbetsplats gicks
igenom.
I modellens andra steg närmade sig deltagarna arbetslivet mer konkret. Bland annat genomfördes
studiebesök på potentiella praktikplatser. Besöken gjordes antingen i grupp eller enskilt med en
handledare. Därefter påbörjade deltagarna sin praktik. Under praktikperioden upprätthölls kontakten
mellan projektledaren, praktikplatsen och deltagaren. Projektledarna fanns kvar som ett stöd till både
deltagaren och praktikplatsen. Samtal fördes också mellan praktikplatsen, deltagaren och
projektledarna om hur det fungerar och vilka önskemål och möjligheter som fanns för att utöka tiden.
Det tredje steget påbörjades när deltagaren funnit sig tillrätta på praktikplatsen. Då inleddes en
långsiktig planering av framtiden på arbetsplatsen, vilka arbetstider som passade och om deltagaren
behövde någon utbildning. När deltagaren börjat sin praktik fortsatte stödet både från projektledarna
och från handledare på praktikplatsen.
Det fjärde steget, som pågick under tiden för denna utvärdering, tillkom därför att projektledarna
uppmärksammat att det behövdes ett fortsatt stöd till arbetsplatserna och till de personer som där
fungerade som handledare. Det handlade främst om ekonomisk ersättning som kompensation för tid
som avsattes för planering och handledning. Under året som det fjärde steget pågick anordnades även
öppna föreläsningar runt om i regionen för företagare och andra intresserade för att få flera att skapa
praktikplatser och anställa personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Erfarenheter från projektet
Samtliga deltagare som intervjuades uttryckte att de var nöjda med det stöd som de fått i projektet och
menade att det har varit en viktig faktor för att skapa en bra situation för dem på de arbetsplatser de
befunnit sig på. De hade alla erfarenheter av tidigare misslyckande, vilket innebar att de hade en
referenspunkt att jämföra med när de resonerade om sin nuvarande situation och projektets olika delar.
Framgångsfaktorer som lyftes fram kan sammanfattas som: stödets innehåll, flexibilitet, kvalitet och
kvantitet.
Social utveckling och stöd

Vid intervjuerna framgick att projektet bidragit till en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende hos
deltagarna. De menade själva att det fått dem att må bättre, både på arbetet och på sin fritid. I
projektets två inledande steg arbetade man inriktat mot självkänsla och självförtroende. Det
uppfattades av projektledarna som viktiga delar för att öka förutsättningarna för att deltagarna skulle
lyckas på sin praktik och i ett arbete. En av projektledarna uttryckte i intervjun att syftet med de
inledande aktiviteterna var att visa att det går att genomföra det man vill och att en
funktionsnedsättning inte spelar någon roll.
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Under projektets inledande delar ställdes deltagarna inför utmaningar där de gemensamt tog ansvar för
alla moment i olika evenemang som de genomförde. De har tillsammans genomfört arrangemang som
rockfester, stadslopp och discon. Gruppen har även genomfört egna utmanande aktiviteter, bland annat
vandring och övernattning vid Kebnekaise. Projektledarna menade att deltagarna genom dessa
aktiviteter var bättre rustade inför praktikperioden och att det skapade bättre förutsättningar för dem att
genomföra praktiken på ett lyckat sätt. Det innebar i sin tur att förberedelsefasen blev relativt lång. För
några av deltagarna var det först under det tredje året som praktiken började på allvar. Oskar berättade
om hur han tycker att han utvecklats under projektet:
”Jag måste säga att under tre år så har jag verkligen utvecklats totalt, från att ha varit på
gränsen till depression så har man ju verkligen, och även har det väl hänt att man har bytt
bekantskaper och sånt då men det har blivit bättre.”
Kajsa berättade att hon fått möjligheten att göra många olika saker. Att prova olika aktiviteter och
ställas inför nya situationer har varit det bästa med projektet:
Det har också varit roligt tycker jag med att samlat in grejer och sånt för att kunna ge bort
liksom. Det har varit till olika affärer och bett om saker. Och varit med och ordnat maten och
lånat såna här plastmöbler då och ordnat liksom. Väldigt mycket runt omkring och det har
också vart jättekul. Men det kommer nog inte bli något mer nu alltså, alltså vi kommer inte
ordna något mer.
Kajsa berättade också att projektet har varit bra för att hon fått social träning. Genom praktiken har
hon fått stå i kassan och då mött många olika människor.
Olika former av stöd

Kajsa praktiserade ett och ett halvt år i ett socialt arbetskooperativ som drev en second hand-butik.
Under den inledande praktiken provade hon även en annan praktikplats, men upplevde det svårt att
hantera den stressiga miljön och återvände därför till second hand-butiken. Här illustreras hur Kajsa
stegvis har fått känna sig för och bli trygg i den nya miljön:
”För att Kajsa skulle våga gå in i butiken under de första veckorna på praktikplatsen var Maja
(projektledaren) med vid varje tillfälle. Vid det första tillfället när Kajsa skulle gå dit själv dök
hon inte upp och Maja fortsätta därför att följa med ytterligare en tid. Efter ytterligare ett par
veckor vågade Kajsa stanna ytterligare en timme, samtidigt som Maja lämnade henne själv. Nu
arbetar Kajsa trettio timmar i veckan och beskrivs av Anna (handledare på arbetsplatsen) som
ett stöd och en mentor åt några av sina arbetskamrater.”

Oskar behövde annat stöd än Kajsa. Det tog längre tid innan han visste var han ville praktisera. Han
behövde mycket stöd under projektets inledande steg och för att förbereda sig inför praktiken. Men när
han väl var på praktik behövde han mindre stöd av projektledarna. Under praktiken har projektledarna
bara varit på besök vid ett par tillfällen. Varken Oskars handledare eller projektledarna ansåg att det
har behövts mer stöd. Oskar berättade däremot att han saknade lite uppföljning och att han gärna velat
att någon uppmärksammat hans utveckling mer.
Precis som Kajsa uttryckte Oskar hur mycket handledaren på praktikplatsen betytt. Bland det viktigast
var att få hjälp att hitta passande arbetsuppgifter. Oskar menade att om han inte får det stödet blir han
lätt passiv och lite uttråkad. Oskar hade också många berättelser och exempel på tidigare situationer
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där han varken fått tillräckligt stöd eller ett bra bemötande. Dessa delar beskrev Oskar som den
viktigaste skillnaden mellan hans tidigare erfarenheter och projektet. Även Markus, som var Oskars
handledare på praktikplatsen, var positiv till projektledarnas arbetssätt och upplevde att han fått bra
stöd och information både innan och under Oskars praktik.
Praktik eller arbete?

Alla deltagare tycktes ha positiva erfarenheter av projektet och reflekterade över sin egen utveckling.
Målet för deltagarna var emellertid att få ett lönearbete. Deltagarna upplevde att skillnaden var stor
mellan å ena sidan praktik eller arbete i kombination med aktivitetsersättning och å andra sidan ett
arbete med lön. Så här uttryckte sig Peter om hur han trodde att det skulle vara att ha ett arbete med
lön:
”Ja, det skulle ju kännas bra faktiskt. Eftersom att jag har vart här nu i fem år. För ICA:s del är
jag ju gratis arbetskraft skulle man kunna säga, i och med att jag inte har fått någon lön. Men
det skulle faktiskt vara kul att ha en riktig lön eller liksom att man kände att man får en lön.
Eller mitt mål är ju att kunna bli anställd så småningom. Ja, för det första skulle det vara kul att
bli det. För då vet man att man blir mer uppskattad i det man gör här. Visst jag känner mig
uppskattad nu också, men jag känner mig ännu mer uppskattad i så fall. Eftersom att man
liksom får en riktig lön.”
Även Oskar uttryckte en längtan efter en anställning:
”Praktik är ju alltid praktik och sen får man ju se i långa loppet vad som blir. Men här är det ju
toppen. Det är ju det. Man vill ju testa olika och som så har det ju varit att praktik är ju
någonting som man har tillfälligt. Drömmen för mig är att man blir fast på ett företag.”
För deltagarna var en anställning med lön förknippat med flera saker. Dels handlade det naturligtvis
om förbättrade ekonomiska villkor som en anställning kunde medföra. Den ersättning som de fick
genom olika ersättnings- och bidragssystem var förhållandevis låg. Utöver förändrade ekonomiska
förutsättningar var det tydligt att ett arbete har också handlar om erkännande och identitet.

Strukturella problem
I samband med att möjligheter till anställning diskuterades mer konkret för några av deltagarna
uppmärksammades strukturella problem som påtalas på många håll i samhället idag. Det handlade om
hur försörjningsstödet skulle påverkas om en eventuell anställning skulle avslutas. Det visade sig att
det aktuella stödsystemet saknar flexibilitet, vilket kan medföra att en anställning paradoxalt nog för
den enskilde deltagaren skapar en otrygghet och en osäkerhet inför framtiden. Detta problem berörde
flera deltagare. Om de genom möjligheter till ett lönearbete avstod sin aktivitetsersättning men sedan
av något skäl inte fick möjlighet att behålla arbetet eller inte fick förlängning på en tidsbegränsad
anställning, måste en ny prövning av aktivitetsersättning ske. För en deltagare uppstod möjligheten till
anställning, men på grund av en osäker framtida prognos vågade varken deltagaren eller företaget ta
steget. Företaget hade dessutom velat betala deltagaren lön under praktiktiden. Man menade dock att
detta omöjliggjordes på grund av att maxbeloppet hade överskridits för vad en person med
aktivitetsersättning får tjäna utan att ersättningen minskas. Reglerna innebar att deltagarna bara kunde
praktisera fem timmar i veckan med bibehållen aktivitetsersättning om de fick lön. Ersättningen de
kunde få från praktikplatsen kunde bara uppgå till en åttondel av deras normala inkomst. De kunde
ansöka om vilande aktivitetsersättning, vilket skulle innebära att de kunde arbeta upp till två år med
avtalsenlig lön utan att riskera aktivitetsersättning. Men om de efter den tiden skulle förlora sitt arbete
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måste en ny prövning göras mot de regler som är aktuella. Istället stannade deltagaren kvar på
företaget som praktikant.

Projektets koppling till teorier och andra metoder för stöd till arbete
Under senare år har olika metoder och modeller för stöd uppmärksammats som sägs öka
förutsättningarna för arbetstagare med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning att få möjlighet
till arbete. Det finns begränsat med vetenskapliga studier om dessa metoder, men de utvärderingar och
de dokumenterade erfarenheter som finns visar på att de metoder som gett bäst resultat fokuserar på ett
långvarigt och individuellt utformat stöd till individen. Supported employment är den mest omtalade
metoden för att arbeta på detta sätt.
Supported employment kan beskrivas som både ett teoretiskt perspektiv och en arbetsmetod. Genom
flera vetenskapliga studier har en teori utvecklats om faktorer som möjliggör för personer med
omfattande svårigheter/funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete. Dessa faktorer blev grunden
för den metod som arbetades fram på 1970-talet och nu alltså kallas för supported employment. 2008
slog Socialstyrelsen fast att ett individuellt baserat stöd var det enskilt viktigaste medlet för att öka
andelen personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, och att den mest frekvent
förekommande metoden som motsvarade dessa krav var supported employment.
Supported employment är trots allt ett relativt nytt begrepp och det visar sig bland annat genom att det
saknas en generell överenskommelse om en entydig definition. En del anser att supported employment
bör förstås som ett paraplybegrepp som rymmer en mängd varianter av metoden. Den centrala
utgångspunkten är att alla har en potential att arbeta, sökandet efter arbete ska gå snabbt, den sökandes
egna önskningar ska värderas högt, det ska finnas individuellt stöd över tid, man ska sträva efter ett
arbete på den reguljära arbetsmarknaden och de arbetssökande ska erbjudas personlig rådgivning om
rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. En framgångsfaktor tycks vara att snabbt komma ut
på en arbetsplats istället för att genomgå arbetsträning och andra insatser i en skyddad miljö
(Markström m.fl. 2011). Att tidsaspekten blivit central i beskrivningarna beror på att tidigare metoder
innebar träning i skyddade miljöer under lång tid, ofta flera år.
Den modell som projektet utvecklat för stöd i arbete har, med något undantag, många likheter med
utarbetade och dokumenterade metoder som funnits sedan länge, samt med flera projekt som
finansierats av Europeiska socialfonden (ESF), kommuner, Arbetsförmedlingen eller
Försäkringskassan. Det gjordes inte någon koppling i projektets dokumentation eller av projektledarna
under intervjuerna till den teoribildningen eller praktiktraditionen. Det är förvånande eftersom
projektmodellen och metoderna ligger så pass nära varandra. Likheterna utgjordes av strävanden efter
att deltagarna skulle få och behålla en anställning med samma anställningsvillkor som på den reguljära
arbetsmarknaden. Utgångspunkterna i samtliga metoder är att alla ska få möjlighet att arbeta och att
arbetsmarknaden ska vara öppen för alla. Individuellt stöd genomsyrar samtliga metoder och är hela
tiden det mest centrala. Genom föreläsningar och annan information påverkas och stöds företag att
anställa personer med funktionsnedsättning. Genom vägledande samtal med deltagarna identifierar
man vilka intresseområden deltagaren har och i vilken omfattning personen har möjlighet att arbeta.
Dessutom förbereds deltagaren för arbete genom att få ordentlig kunskap om rättigheter och
skyldigheter på arbetsmarknaden samt hur de olika stödsystemen ser ut.
På några punkter skiljde sig metoderna åt och det mest intressanta gällde förberedelsetiden inför
praktik. Inom supported employment menar man att det är att föredra att komma ut på en arbetsplats
så snart som möjligt. Det är i samband med arbetsplatsen som stödet ska utvecklas, inte som en
långsiktig förberedelse inför arbete. I intervjuerna med projektledarna framhåller de dock att en
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framgångsfaktor har varit just att det fanns utrymme för förberedande arbete innan de påbörjade sin
praktik. Det visar sig dock att det främst handlat om en person, som snarare hade svårt att komma på
var han ville praktisera än att det krävdes förberedelse för att han skulle klara av det.
Trots att projektet skiljde sig något från arbetsmetoden supported employment är det rimligt att tro att
kunskapen om supported employment hade underlättat projektets arbete och att vissa problem som
projektledarna ställts inför hade kunnat undvikas. Det är också rimligt att tro att projektet hade kunnat
bidra till kunskapsutvecklingen av stöd till arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning i
högre grad om man byggt vidare på vedertagna teorier som utvecklats inom området och praktisk
erfarenhet som dokumenterats av andra.
Liknande exempel på bristande koppling till tidigare kunskapsutveckling fanns bland många av
projekten i utvärderingen.

Utvecklande av kunskap – en grannlaga uppgift
Utan tvekan har projektet medfört positiva effekter. På orten har flera arbetsplatser uppmärksammats
på möjligheten att få introduktion och stöd om de tar emot praktikanter med intellektuell
funktionsnedsättning. Projektledarna redogör i sin slutdokumentation för att de fått uppmärksamhet
och förfrågningar om den modell för stöd som de utarbetat och använt.
Det som blir oklart är dock hur stor betydelse de olika stegen haft i det praktiska genomförandet av
projektet. Med stöd av den fallstudie som genomfördes finns det anledning att fundera över om det
verkligen var utvecklingen av stegen som fick störst betydelse för deltagarna i projektet. Det empiriska
materialet tyder istället på att det var flexibilitet och möjligheten att forma stödet utefter var och ens
behov och förutsättningar som tycks vara den röda tråden genom projektet. Projektledarna har haft tid
att följa med deltagarna vid introduktioner och funnits på plats så länge som det har behövts. I andra
situationer har deltagarna fått hjälp med struktur, och tillsammans har de planerat för olika evenemang
och utflykter. För deltagarna innebar detta sammantaget att de fått tillgång till stöd som de tidigare
saknat.
Vi menar att det finns anledning att fundera över om det är de fyra stegen som skapat kvalitet i arbetet.
En annan slutsats skulle kunna vara att det var möjligheten till ett kvalitativt och kvantitativ stöd med
stor flexibilitet som var avgörande för den utveckling som tycks ha skett i projektet. Den distinktionen
är viktig att göra, särskilt vid kunskapsöverföring till andra. Risken är att andra anammar modellen i
tron att det är de olika stegen i modellen som utgör stödet, när de i själva verket bara är relativt lösa
ramar. De viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt stöd kan därmed förbises. Det skulle vara
olyckligt, men är inte alls ovanligt när modeller saknar en tydlig teoretisk grund att stå på.

Framgångsfaktorer
Stöd var det mest centrala temat i intervjuerna. Förutom att påvisa stödets centrala roll syntes en tydlig
förändring av stödbehovet över tid. Stödet en deltagare behövde som ny på en arbetsplats handlade
initialt om att skapa trygghet i den nya situationen och i den nya rollen på arbetsplatsen. Av
intervjuerna framgick att stödet kunde innebära konkreta instruktioner och vägledning i vad som
behövde göras, hur arbetet skulle utformas och om arbetsplatsens rutiner. Efter hand minskade
behovet av stöd, den egna färdigheten utvecklades och egna initiativ var lättare att ta. Men det var
ändå en trygghet att veta att det fanns möjlighet till stöd.
En framgångsfaktor i projektet som lyftes upp vid intervjuerna var att stödet, i samtliga steg,
utformades individuellt efter de behov som deltagarna hade. Flexibilitet och anpassat stöd efter
deltagarens behov i kombination med de förutsättningar som arbetsplatsen erbjöd underströks särskilt
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av projektledarna. Tidpunkten för när deltagarna gick från ett steg till nästa samt praktikens
omfattning i tid varierade stort mellan deltagarna. Förutom det stöd som deltagaren fick av
projektledaren var det viktigt att det fanns en handledare på praktikplatsen som kunde ge deltagaren
stöd. Handledaren fick i sin tur stöd av projektledarna.

Resultat kopplat till den inledande målsättningen
Vid tiden för fördjupningsstudien hade projektet inte uppnått målsättningen att få deltagare till
anställning med lön, men projektet var heller inte avslutat. En av deltagarna har därefter fått möjlighet
till en tidsbegränsad projektanställning på Sunne kommun som Värmlandsambassadör. Arbetet
innebär att dokumentera hur arbetsmarknaden ser ut för personer med funktionsnedsättning. Det var
dock oklart hur lång tid den anställningen skulle sträcka sig.
Liksom för många av projekten i utvärderingen kan man konstatera att både projektledarna och
deltagarna i projektet uttalade sig positivt när de berättade om sina erfarenheter. Alla som kommit till
tals i fallstudien (deltagare, projektledare och handledarna på arbetsplatserna) har uttryckt att projektet
bidragit till en utveckling för deltagarna. I den bemärkelsen var detta en mycket lyckad och
framgångsrik satsning. Ur ett utvärderingsperspektiv bör man också ha kompletterande och mer
problematiserande frågor som handlar om ifall detta är den metod eller strategi som är den mest
lämpliga för att nå målet.
Projektledarna skriver i sin slutrapport att de själva bedömer att de lyckats med målet att skapa
anställning utifrån de möjligheter som finns idag. Vi har även här visat på att det finns många
strukturella hinder som försvårar möjligheterna att nå arbetsmarknaden för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Genom den sammanställning som finns i projektrapporterna och den
intervjustudie som genomfördes kan vi konstatera att de flesta deltagare provat på olika praktikplatser
med kortare eller längre praktikperiod som följd. När det gäller att skapa varaktighet och även arbete
med lönebidragsanställning eller vanlig lön tycks det dock som att den utvecklingen tar längre tid.
Enbart för några få av deltagarna hade lönebidrag aktualiserats med en mer varaktig anställning som
följd. Flera av deltagarna hade sedan tidigare sysselsättning på samma arbetsplats, så det är svårt att
dra slutsatser om hur stor del som projektet haft.
Vid olika tidpunkter under våren och hösten 2013 hade vi kontakt med en av deltagarna. Då frågade vi
hur deltagaren såg på projektet så här i efterhand och vad projektet betytt på lite längre sikt för
möjligheten till arbete. Vid båda tillfällena uttryckte deltagaren ungefär samma sak:
”Projektet var helt okej, men jag kom inte vidare och är fortfarande arbetslös.”
”Jo, jag tycker att konceptet av projektet var bra, dock är jag fortfarande arbetslös.”

Ekonomiskt stöd
Det fjärde steget i projektet kom till för att projektledarna konstaterat att det behövdes ytterligare stöd
på praktikplatserna. Stödbehovet handlade om ekonomisk kompensation för handledarnas arbete. Man
bedömde att det gick åt tid för både planering och handledning som var svårt för mindre företag att
klara av. Ekonomisk kompensation till personligt biträde kan företag dock få från Arbetsförmedlingen,
eftersom det behövs tid för handledning eller stöd för att utföra arbete (SFS 2000:630, SFS 2012:987).
Sedan flera år finns även insatsen SIUS i Arbetsförmedlingens regi som arbetar med supported
employment och ska fungera som extra stöd åt personer i arbetslivet.
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I slutskedet av projektet hade majoriteten av deltagarna ekonomiskt stöd i form av
aktivitetsersättning.23 I den sista delen av projektet fick man även möjlighet genom Arvsfondsmedel
att betala ut en liten ”lön” till deltagarna.

Könsfördelning
Fördelningen bland deltagarna i projektet var två kvinnor och åtta män. Att män med intellektuell
funktionsnedsättning i betydligt större utsträckning än kvinnor med samma funktionsnedsättning
aktualiseras för anställning på öppna arbetsmarknaden, ligger i linje med resultat från pågående
forskningsprojekt. 24

Brukarmedverkan
Den modell som arbetats fram bygger på ett nära samarbete med deltagarna i alla olika delar av
processen. På så vis har målgruppen medverkat och varit delaktiga i projektaktiviteten. Däremot tycks
målgruppen inte ha varit med i den formella projektorganisationen där beslut fattas.

Fortlevnad
Projektledarna menar att projektet lever kvar på så vis att de har skapat kontakt med företag som sagt
sig vara positiva till att ta emot fler personer. Problemet som företagen anger är dock att det inte får
krävas för mycket handledning, eftersom företagen inte har möjlighet att ställa upp med den tiden.

Sammanfattning
Projektet På väg hade som mål att utveckla en modell för att på olika sätt stödja personer med
intellektuell funktionsnedsättning i deras väg till ett arbete. Några av de framgångsfaktorer som lyftes
upp i projektet var att stödet, i samtliga steg, utformades individuellt efter de behov som deltagarna
hade. Stödet har erbjudits på ett flexibelt sätt under hela projektet. Tidpunkten för när i projektet
deltagaren gick från ett steg till nästa och praktikens omfattning i tid varierade stort mellan deltagarna.
Förutom det stöd som deltagaren fått av projektledaren var det viktigt att det fanns en handledare på
praktikplatsen som kunde ge deltagaren stöd. Handledaren fick i sin tur stöd av projektledarna. De mer
konkreta effekterna för deltagarna efter avslutat projekt är svåra att bedöma.

23

Aktivitetsersättning betalas ut av Försäkringskassan till personer som är mellan 19 och 30 år, bland annat till
personer med funktionsnedsättning om det bedöms att de inte kommer att ha möjlighet att arbeta heltid inom
ett år. De får arbeta högst fem timmar i veckan och ha en lön motsvarande som mest en åttondel av en normal
inkomst, om de ska kunna ha sitt bidrag kvar. Man kan ansöka om att få ha sin aktivitetsersättning vilande
under högst två år.
24
Forskningsprojektet Särskolan och sen? följer drygt 12 000 f.d. gymnasiesärskolelevers övergång från skola
till arbetsliv.
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Fördom och stolthet
I inledningen av detta projekt ställdes tre övergripande frågor:
(1) Hur är det att vara icke-heterosexuell och ha en intellektuell funktionsnedsättning?
(2) Hur ser fördomarna mot hbtq-personer 25 ut bland vård- och omsorgspersonal?
(3) Ser villkoren för annorlunda ut för de människor som är beroende av sin personal i sin vardag?
Projektet har inte haft ambitionen att gå systematiskt till väga för att besvara frågorna. Man kan
snarare säga att projektledarna redan inledningsvis, genom sina egna erfarenheter, hade bilden relativt
klart för sig. Projektet innebar däremot att det kunnat fokusera på frågeställningarna, fördjupa sig i
dem, involvera målgruppen i diskussioner samt utveckla metodmaterial som skapar möjligheter till
normkritiska samtal om kärlek, kön och sexualitet. Projektets främsta mål var att väcka diskussion om
sexuell identitet och normer i samhället, bland målgruppen och personal omkring dem.
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan beviljades 4 917 000 kronor i bidrag fördelat på två år för att
genomföra projektet. De beviljades senare bidrag för ytterligare ett år.
Projektet hade nyligen avslutats när jag 2013 träffade Kim som varit projektledare under projektets
senare del. 26 I samtalet deltog även Alva. Hon var väl initierad i projektet och i de frågor som man
arbetat med trots att hon bara medverkat i några delar av projektet.
Intervjuns fokus var naturligtvis på erfarenheterna från projektet, men samtalet kom även att handla
om föreningen Forum SKILL, som i praktiken haft huvudansvar för projektets genomförande. Forum
SKILL driver även projektet Mamas Retro27 som också det finansierats av Arvsfonden. Kim berättade
att Forum SKILL fått bidrag från Arvsfonden för ytterligare ett projekt. Det kommer att anknyta till
delar av projektet Fördom och stolthet, men med mer fokus på sex och samlevnad på praktiknivå och
ska utveckla ett normkritiskt metodmaterial. Alva kommer att ha en viktig och ledande roll i det
projektet.
Forum SKILL är en relativt nyetablerad förening som består av och drivs och drivs av fyra personer.
Så här berättade Kim:
”Vi kallar oss projektkollektiv. Vi kallar oss en förening som jobbar utifrån mänskliga
rättigheter och jobbar dels med den här målgruppen i fokus men också andra.”

Varför projektet valdes ut
Projektet Fördom och stolthet var ett av få projekt som lyft fram och arbetat utifrån flera
diskrimineringsgrunder, utöver funktionsnedsättning. De hanterade dessa utifrån ett normkritiskt
perspektiv och i ett samlat grepp, vilket betyder att de fokuserat på innebörden av att ha en
funktionsnedsättning och dessutom utmana könsnormer i samhället. Komplexiteten belyste Kim på
följande sätt: Att ha en funktionsnedsättning innebär att individen är normbrytare i avseende på
normer och förväntningar på människors funktionsförmåga. I den omsorgsverksamhet som många
med intellektuell funktionsnedsättning befinner sig i finns en kultur som domineras av uppfattningen
att individer bör sträva efter att leva upp till de normer som majoriteten i samhället delar. Det
begränsar individens utrymme att göra andra val och gå utanför normerna.

25

Förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner.
Namnen är här, liksom tidigare, fingerade.
27
Mamas Retro är en secondhandbutik som drivs som ett socialt företag. De riktar sig till kvinnor som haft svårt
att komma ut på arbetsmarknaden p.g.a. intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller andra skäl.
26
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Det är i det spänningsfältet projektet har genomförts och synliggjort en problematik, utvecklat
kunskap, spridit kunskap och utvecklat ett material.

Vad har utvecklats i projektet?
Som projektets primära målgrupp anges personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller
kognitiv funktionsnedsättning. Personal som arbetar med målgruppen blev även de en viktig grupp att
nå, även om de ska förstås som projektets sekundära målgrupp. Det var dock i stor utsträckning genom
personal som man nådde personer med funktionsnedsättning och dessutom var professionellas
kunskap och attityder avgörande för hur målgruppen bemöttes och vilken kunskap och stöd de får i
frågor om hbtq. Det handlade både om att förstå frågorna på ett mer allmänt plan och att stärka
personernas egen utveckling och identitet.
Som stöd för samtal har ett metodmaterial utvecklats. Detta utgörs av ett spel som ska stimulera till
samtal och diskussioner samt en handledning. Utöver detta har en film producerats och en
fotoutställning genomförts. Materialet har tagits fram i samverkan med personer som tillhör
målgruppen. Det har presenterats och använts vid de omfattande utbildningsinsatserna och workshopar
som genomförts inom projektets ram.

Bakgrund till projektet
”Grunden till att projektet startade var ju att vi som startade hade upplevt att i de
verksamheter där vi jobbade var det väldigt heteronormativt och det var väldigt mycket
normer kring sex och tabu kring hbt.28 Det fanns överhuvudtaget inte. Det fanns en
heteronormativitet som var förlamande stark. Det var en attityd att den här målgruppen
inte har sexualitet – men har de någon så är den heterosexuell. Det är en stark påverkan på
de här personerna, som vi kanske alla utsätts för eftersom vi lever i ett samhälle som är
väldigt heteronormativt, och förväntas träffa en partner med motsatt kön och vi förutsätts
tillhöra två olika kön.”
Citatet ovan är från projektledaren Kim. Hon och initiativtagarna till projektet har erfarenheter av
arbete inom olika verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inom
folkbildning, daglig verksamhet, gruppboenden och brukarorganisationer. De hade då uppmärksammat
att de förbättrade villkor för hbtq-personer som ägt rum i samhället i övrigt inte omfattade hbtqpersoner med intellektuell funktionsnedsättning. Detta hängde samman med attityder till och
föreställningar om sexualitet och sexuell identitet som var djupt rotade inom olika
omsorgsverksamheter. Projektledarna berättade om sina erfarenheter av att personal uppfattat personer
med intellektuell funktionsnedsättning som asexuella. De hade även mött personal och
personalgrupper som menade att personer med intellektuell funktionsnedsättning var översexuella.29
Naturligtvis fanns även andra parallella mer positiva föreställningar bland personalen, men det
vanligaste tycktes ändå vara att sexualitet av personal uppfattades som ett problem, när det rörde
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inte som något lustfyllt, kärleksfullt och dessutom en
rättighet. Ett annat konstaterande var att heteronormativitet inte bara utgjorde den dominerande
normen, utan i princip var den förhärskade. Personalgrupper reflekterade ytterst sällan över andra
sexualiteter eller att det förekom andra könsuttryck bland målgruppen. Dessa var främmande och
osynliggjorda.

28
29

Inledningsvis omfattade projektet hbt men kom efter hand att utökas till hbtq.
Något som var en vanlig beskrivning under första delen av 1900-talet.
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Kim och Alva resonerade om orsaken till detta osynliggörande. De menade att det fanns flera grunder.
Dels handlade det om föreställningar om personer med funktionsnedsättning som asexuella, men de
menade att det också bottnade i det man brukar kalla välvilja, något som är mer komplext.
Resonemanget kan kortfattat illustreras på följande sätt: Att ha en funktionsnedsättning innebär att
vara normbrytare. Detta ställer höga krav på individen och kan i sig begränsa möjligheterna till vara
delaktig i samhället. Att också bryta mot samhällets normer och förväntningar genom en
normbrytande sexualitet och identitet, uppfattades av anhöriga och personal som en ytterligare
påfrestning som de, av hänsyn till individen själv, ville skona denne från. Så här beskrev Kim det:
”Och attityden hos personal och hos anhöriga är ju att man vill personerna och målgruppen
det bästa. Vi har träffat på föräldrar, till exempel under projektet, som säger att: ’Min son
har Downs syndrom – räcker inte det? Ska han behöva vara bög också? Det är tillräckligt för
att vara avvikande.’ Fast vi säger vara normbrytande på ett plan. Och det är jobbigt att vara
normbrytande.”
Kim menade att den här inställningen har bidragit till att personer med intellektuell
funktionsnedsättning inte fått det stöd och den vägledning de behöver och som de har rätt till för att
hitta och utveckla sin egen sexuella identitet. Detta strider mot Världshälsoorganisationens program
för sexuell och reproduktiv hälsa. I den framhålls allas rätt till begriplig sexualundervisning genom
hela livet.
Enligt Kim saknas både samlad kunskap om hur man stödjer personer med intellektuell
funktionsnedsättning i deras sexuella identitetsskapande och pedagogiskt material att använda i ett
sådant stöd. Personer med intellektuell funktionsnedsättning som bryter mot rådande normer saknade
ofta stöd från sin omgivning. Innan projektets start hade de identifierat att det saknades personer för
målgruppen att prata med och få stöd och bekräftelse från samt tillgång till relevanta texter och annat
material. I projektet insåg man att de behövde möta behoven på flera olika sätt: dels genom att nå
personal som arbetade med målgruppen, dels genom att nå ut till målgruppen själva. Det mest basala
var att nå målgruppen för att berätta om att det finns alternativ till heteronormen:
”Så vad vi ville göra var ju ett material som talade om att det finns andra sexualiteter. Att
informera om det. Vi tyckte inte att det fanns material som var tydligt i de här sakerna. Så
det var grunden.”

Organisering – projektägare
Kvinnohögskolan stod bakom ansökan och fick bidrag från Arvsfonden för projektet Fördom och
stolthet. Därigenom var de formellt ansvariga för projektet. Av intervjun och den dokumentation vi
tagit del av framgår emellertid att det i praktiken varit föreningen Forum SKILL som initierat och
ansvarat för projektet, både i dess genomförande och dokumentation. Att Kvinnohögskolan blev
projektägare berodde till stor del på att Forum SKILL hade funnits alltför kort tid för att ha kvalificerat
sig för att söka bidrag från Arvsfonden. 30 Det är viktigt att nämna att samverkan med
Kvinnohögskolan inte bara var en administrativ konstruktion. Inledningsvis fanns gemensamma planer
på en nära samverkan mellan organisationerna, men de personer på skolan som initialt varit
tongivande i samarbete hade slutat efter en tid:
”Kvinnofolkhögskolan var med vid starten. Samarbetet var lite större från början, men sedan
har det ju hänt saker under de här tre åren. De som fanns då, den läraren som jobbade där
30

Enligt Arvsfondens regler måste en förening ha varit verksam i ett år för att kunna söka bidrag.
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då och som också initierade det här samarbetet, de har slutat och ersatts av andra som har
ersatts av andra. Så där har vi vuxit ifrån varandra lite. Från början fanns det till och med
planer att på folkhögskolan starta någon form av daglig verksamhet – och då hade det ju
kunnat gå att samarbeta mer.”

Utmaningar projektet har ställts inför
Målgruppen
I likhet med många projekt som denna studie omfattar, ville man påverka föreställningar och fördomar
som omgärdar personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det man i dagligt tal brukar kalla
attityder.
Utöver utbildning och stöd till personal som arbetar i verksamheter som riktar sig till personer med
intellektuell funktionsnedsättning ville de även nå målgruppen direkt och ta del av deras erfarenheter
och åsikter. Dels ville man engagera dem i utvecklandet av det material som togs fram inom projektet,
dels involvera dem direkt i aktiviteter, workshopar och samtal om hbtq-frågor. Målgruppen kom
därmed att ha olika roller i projektet.
Kim berättade att de under projektets genomförande mött ett betydande gensvar och ett stort antal
människor. Trots det menade hon att det också varit svårt att nå fram med information och
inbjudningar om workshop och utbildningar som projektet erbjudit. De vände sig med inbjudningar till
omsorgsverksamheter och boenden för att nå målgruppen men också för att nå personal.
Inbjudningarna mötte olika respons från personal och ledningspersoner. Från ett stort engagemang och
intresse till en återhållsam attityd som Kim uppfattade stod för ett ointresse för de områden och frågor
som projektet berörde. Det innebar att informationen inte nådde fram till målgruppen.
Svårigheterna att bli insläppt och få tillträde till olika arenor var större än de inledningsvis räknat med.
”Det är många som vi inte har fått möjlighet att träffa, eftersom det finns en attityd hos
personal, enhetschefer, rektorer om att det här inte är relevant för de personer som man
jobbar med. Väldigt mycket fördomar och generaliseringar om barn: ”Tänk om det blir
barn”, ”Dom ska inte veta något om sex” och ”Vi vill inte väcka den björn som sover” och så
vidare. Så det här med att träffa målgruppen var inte så lätt som vi hade trott.”
Erfarenheten från projektet var att inbjudningar som de skickade till chefer eller administrativ personal
många gånger inte fördes vidare. Projektledarna uppfattade att det i högre utsträckning brast när det
gällde arrangemang och utbildningsdagar som rörde sexualitet och i synnerhet när det fanns ett hbtqperspektiv involverat. Detta ledde till att de utvecklade andra strategier för att nå ut med
informationen. För att nå ut med inbjudningar och information om studiedagar lades mycket tid på att
nå ut direkt till individer eller grupper som arbetade med personer med intellektuell
funktionsnedsättning och andra nyckelpersoner, t.ex. genom direktkontakter och telefonsamtal.
Men man konstaterade också att det fanns ett stort engagemang för frågorna. Liksom i många andra
sammanhang fanns det personer som av olika anledningar drevs av ett intresse för frågorna och som
skapade handlingsutrymme. Projektets egen förklaring till intresset för utbildningsdagarna som
erbjöds var att det fanns en medvetenhet om att de frågor som projektet berörde var viktiga, men att
sexualitet och normbrytande identitet var svåra områden för många personalgrupper att handskas med
och prata om.
Personal har erbjudits utbildning för att öka sin kunskap inom hbtq-området och om hur de i sitt arbete
ska kunna vara ett bättre stöd i ungdomar och vuxnas identitetsarbete. Många gånger var det enstaka
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individer på skolor som drivit att skolan måste utveckla sin kompetens. Mer eller mindre på eget
initiativ har de deltagit i utbildningstillfällen och workshopar som genomförts.
Under projektet så annonserade vi väldigt mycket om våra workshoppar, att nu finns det
tillfälle – vi kommer och håller workshop gratis en heldag. Och då var det ju eldsjälarna som
nappade och som har gjort det möjligt att genomföra workshopar på olika platser i Sverige.
Och då kunde de vara den enda kämpen på sin särskola eller gymnasiesärskola som tycker
att det här är relevant. På en skola så var det en lärare som var träslöjdslärare men som
hade personlig övertygelse om hur viktigt det här var. Han hade några allierade men nästan
resten av kollegiet ifrågasatte varför det här skulle vara med på schemat. Så han var otroligt
glad när vi kom. Och det är många individuella och erfarna där ute som tycker att det här är
viktigt, men som säkert kan ha haft jättemycket motstånd.
Behov av stöd viktigare än diagnos

Som vi nämnt tidigare hade projekten ofta en mer pragmatisk och bredare målgruppsbeskrivning än en
strikt medicinsk kategorisering. Också i detta projekt var målgruppen bredare än att enbart omfatta
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det framgår tydligt i dokumentationen av projektet
där projektets målgrupp definierades som personer med intellektuell funktionsnedsättning eller
kognitiva svårigheter. I redogörelsen nedan framgår att fokus varit på att ge stöd till grupper och
individer, snarare än att definiera specifika diagnosgrupper.
”Målgruppen för Fördom och stolthet och sexprojektet är personer som har intellektuell
funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter. I kognitiva svårigheter så innefattas en del
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, adhd, asperger osv. Och det är ju inte så att man
har det ena eller det andra, utan man kan ju ha både och. Och vi tänker att det är en grupp
som kanske behöver information levererad till sig på ett annat sätt än det som finns runt de
flesta av oss. Visst, målgruppen blir ju lite större då.”
Projektmedarbetarna berättade att materialet används för flera grupper och fungerade som ett stöd i
samtal om normer och sexualitet för många, oavsett funktionsnedsättning. Diagnostillhörigheten var
sekundär och diagnos var inte heller något de frågat efter när de träffat personer som deltagit eller
medverkade i projektet.
Målgruppens medverkan och inflytande i projektets genomförande

När vi resonerade om medverkan och inflytande i projektet för personer med intellektuell
funktionsnedsättning gjorde vi det med utgångspunkt från Arvsfondens riktlinjer. Av dessa framgår att
projektens målgrupp ska vara mer än objekt eller mottagare av det som projekten erbjuder.
Målgruppen ska även ha inflytande över projektets genomförande.
I projektet har målgruppen funnits representerad i fyra referensgrupper. Dessa grupper har fungerat
som samtalsgrupper som påverkat utformningen av projektet både implicit och explicit. Dels har
samtalen handlat om referenspersonernas egna upplevelser, erfarenheter och tankar kring hbtq, dels
om hur ett material som skulle fungera som stöd i samtal om hbtq -frågor skulle kunna se ut. Här var
referensgruppen alltså en grupp som hade synpunkter på form och innehåll.
”Vi har ju testat nästan alla övningar på dem (referensgrupperna), så de har fått tycka till:
Hur funkar det och vad skulle behöva ändras? Är det här lättförståeligt? Sedan har
materialet granskats av personer ur målgruppen alltså: Är det lättläst? Förstår man vad som
står? Är det tillgängligt?”
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Under projektets gång involverades personer med bakgrund i särskolan, som på ett mer aktivt sätt kom
att medverka i projektet, bland annat vid de workshopar som anordnades.
”Och sedan är det en person som hette Sofia som från början jobbade på Mammas Retro, som
har gått i särskola, som har gått på folkhögskola. Sofia har blivit mer och mer delaktig i det
här projektet och tillhör målgruppen och fått upp ögonen för de här sakerna. Hon säger själv
att hon visste ingenting om hbtq innan och nu vill hon bli sexolog. Hon har blivit så otroligt
engagerad i de här grejerna. På slutkonferensen höll hon i flera punkter själv, Fräcka fredag
till exempel – ett panelsamtal på scen.”
Projektledaren beskrev den betydelsefulla roll referensgrupperna haft under hela genomförandet.
Redan de inledande träffarna och samtalen med referensgrupperna signalerade att projektledaren
behövde stanna upp för att samtalen skulle kunna föras där deltagarna befann sig.
”Det vi upptäckte när vi började träffa målgruppen i referensgruppen då när vi pratade om
’homosexualitet vad är det?’ och ’känner ni någon som är homosexuell?’ Så kom det upp så
här att Jonas Gardell, Mark Levengood och så. Kanske det var någon till känd som tillkom.
Men för en del var de för abstrakt och ’vad innebär det? ’ och ’vad är det? ’ och ’Men har ni
inte bild på någon homosexuell?’ Aha, bilder! Och då kom vi på att vi skulle ta porträtt på
olika människor.”
Som framgår av citatet blev det vid samtalet med målgruppen tydligt för projektledarna att det
behövdes något konkret att ha som utgångspunkt för samtal om normbrytande identitet och beteende.
Det ledde fram till att de utformade ett material som byggde på foton på olika personer. Bilder på
kända och okända personer med synliga funktionsnedsättningar och utan. Det var personer med olika
sexuell identitet, män och kvinnor etc.
Genom att visualisera och resonera om bilder som föreställde andra personer kunde deltagarna tala om
olika frågor, men samtidigt hålla en viss distans från den egna personen. Något som i
referensgrupperna visade sig vara ett bra sätt för att närma sig mer personliga samtal, men i den takt
som passade respektive individ. Kim beskrev framtagandet av materialet som en process där
referensgrupperna varit involverade och bildernas användning prövades i grupperna. Hon slog fast att
målgruppens medverkan haft en stor betydelse för kvaliteten i projektet.
Personer från referensgrupperna, och även andra från målgruppen, medverkade vid konferenser och
utbildningstillfällen som projektet ansvarade för. Bland annat så anordnades en tvådagarskonferens i
april 2013, med namnet Fördom & Stolthet – om kärlek och sexualitet. Över hälften av de
medverkande föreläsarna, utställarna och artisterna var personer med intellektuell
funktionsnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning. Så här uttryckte sig en av de medverkande
om sina erfarenheter från sitt deltagande i projektet:
”Vi har haft ett samarbete med Forum SKILL om projektet. Jag tror vi har det fortfarande.
Bland annat har vi varit med på deras avslutande konferens i Göteborg. Karin var med och
föreläste. Samarbetet har funkat. Vi har inte varit med och bestämt i projektet, det gjorde de,
men vi var en referensgrupp, det fungerade bra. Det har varit ett bra projekt som belyser
väldigt många saker. De gjorde bland annat en fotoutställning i Göteborg, där Karin var
med. Det var mycket folk på konferensen, de hade dragshow.”
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På flera plan så tycks målgruppens delaktighet i projektet varit hög. Jämfört med många andra projekt
kan den betecknas som mycket hög. Framför allt handlade det om att projektledarna skapade utrymme
för samtal och diskussioner där det har funnits ett stort intresse av att fånga in synpunkter och tankar
från målgruppen och en genuin tilltro till personerna.
Av dokumentationen framgår att formerna för målgruppens medverkan i projektet utvecklades efter
hand. Det fanns flera förklaringar till det. En var att nätverken växte och fler personer intresserade sig
för projektet och därigenom uppkom också nya idéer om hur man kunde samverka. Kunskapen och
engagemanget ökade successivt bland målgruppen under projektets genomförande. Det innebar att de
kunde ta en mer aktiv roll, till exempel vid planeringen och genomförandet av projektet. Utvecklandet
av formerna för målgruppens involvering och delaktighet i projektet var en process i sig. Och det finns
poänger med att inte slå fast från början hur samverkan ska se ut.
På ett mer formaliserat plan saknades dock målgruppen i hög utsträckning. Vi har inte kunnat se att
målgruppen varit representerade i någon formell projektgrupp eller ledningsgrupp. Den tycks heller
inte ha medverkat vid framtagandet av projektplanen eller ansökan till Arvsfonden. En person från
målgruppen som ”praktiserade” i projektet under dess avslutande halva har beskrivit sin medverkan
och erfarenheter i projektets avslutande rapport.
I relation till de uppsatta kriterier som Arvsfonden har för målgruppens medverkan och inflytande i
projekt och dess genomförande så tycks personer med intellektuell funktionsnedsättning ha haft ett
begränsat inflytande. Utifrån ett maktperspektiv så kan man konstatera att projektledarna hade makt
över beslut och genomförande, och personer med intellektuell funktionsnedsättning har haft en mer
rådgivande roll i särskilda frågor.

Intersektionalitet och normalitet
Det är anmärkningsvärt få projekt som på ett tydligt sätt tagit sig an och berört någon annan
diskrimineringsgrund än den som funktionsnedsättning utgör. Projektet stolthet och fördomar är det
enda som lyft hbtq-frågor.
Projektledarna var väl initierade i teorier och forskning om diskriminering generellt och de som
specifikt rörde hbtq. Ambitionerna var högt ställda när det gällde att involvera ytterligare
diskrimineringsgrunder i projektets arbete. Relativt snart blev det dock tydligt att det var svårt att
fokusera på fler områden än de två diskrimineringsgrunder som varit utgångspunkten initialt, dvs.
funktionsnedsättning och hbtq. Bedömningen som gjordes efter projektets start var att det skulle ha
blivit för komplext och omfattande att inom projektets ramar och begränsade tid omfatta ytterligare
perspektiv:
”Vi hade tänkt få med religion och klasstillhörighet också för att få det intersektionelt också.
Men det blev alldeles för svårt. För religion är för många en ickefråga och för en del inte. Men
det tappade sin relevans. Och även klass är svårt för många, särskild dom från målgruppen.
Vi är många i det här samhället som inte brottas med frågor kring klass. Men för många
andra är det viktigt så klart. Men det valde vi bort för att tyngdpunkten skulle få ligga på
sexuell identitet.”
Kim menade det hade behövt ske ett fördjupat arbete i referensgrupperna om de olika begreppen för
att det skulle ha varit möjligt att utveckla materialet till att omfatta ytterligare diskrimineringsgrunder.
Det hade visat sig att det var viktigt att ägna tid åt begreppsliggörande och fördjupande samtal där
individernas egna värderingar och erfarenheter hamnade i fokus. Den begränsade projekttiden medgav
inte en sådan fördjupning. Alternativet till att inte begränsa materialet hade varit att snedda förbi
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referensgrupperna och det ville man inte göra. Om de hade hållit fast vid den tidigare ambitionen,
menade projektledarna att risken varit stor att de inte fått fram ett så utvecklat material som de nu
kunnat presentera, samt att de riskerat att tappat fokus på hbtq-frågorna.
Exemplet ovan visar hur tiden är en aspekt som inte får underskattas. Genom ett prövande och lyhört
förhållningssätt så anpassades och utvecklades i projektet ett arbetssätt som tycktes vara relevant för
den målgrupp som det var tänkt för. Ambitionen att handskas med flera diskrimineringsgrunder
samtidigt visade sig vara för omfattande för att kunna genomföras inom projektet.

Normöverträdande och normaliseringsprincipen
Normaliseringsprincipen (Nirje 2003) bygger på principen om allas rätt att leva ett liv under normala
livsvillkor. Den fick sitt genombrott för snart 40 år sedan. Vad som är normalt beskrevs som de
livsbetingelser som majoritetsbefolkningen lever under.
Idag finns en del invändningar mot normaliseringsprincipen och kritiken handlar om att det är svårt att
förena dessa tankegångar med ett normkritiskt förhållningssätt. Vi menar att dessa invändningar
främst bygger på ett felaktigt sätt att förstå normaliseringsprincipen. Det man ville åstadkomma var att
alla människor skulle få möjlighet att leva under liknande sociala och ekonomiska villkor, utifrån vars
och ens behov, inte att alla ska vara lika. (Rätten att göra egna val och fatta beslut om hur man ska
leva sitt liv skulle förmodligen funnits med som en punkt om man idag formulerat de olika punkterna
som låg till grund för normaliseringsprincipen.)
Alva förde ett resonemang om normaliseringsprincipen där hon, tvärtom mot principens intentioner,
menade att dessa utgjorde ett incitament som minskade möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att vara normbrytare och utmana befintliga normer. En snäv och delvis felaktig
tolkning av normalitetsprincipen kan alltså leda till att man utgår från råd om hur människor bör leva
och inte från människornas önskemål om hur de vill leva.
”För om personal har haft ambitionen att nu ska de få leva så normalt som möjligt så har ju
det varit väldigt begränsande för de som inte befinner sin i den normen.”
Ett sätt att sammanfatta detta är att projektet synliggjorde att normaliseringsprincipen inte handlar om
individers sätt att fungera, utan om omgivningsfaktorer och deras påverkan på människors livsvillkor.
Projektledarna menade att de sett många exempel på hur personal har haft ett snävt
normalitetsperspektiv som inneburit krav på att individer ska anpassa sig till rådande majoritetsnormer
för att bli accepterade. Strävan efter normalitet har illustrerats i åtskilliga studier, och sociologen
Goffman myntade det numera klassiska begreppet ”passera som normal” för att belysa detta fenomen
(Goffman 1963). Det betyder inte att Goffman menade att alla skulle vara lika, eller att idealet för
individen var att vara som alla andra. Istället ville han belysa hur samhället tycks sträva efter
konformitet och hur det påverkar individer, både i sin strävan att uppfattas som normala av andra och i
sitt eget identitetsarbete.
Goffmans tidiga arbete och teorier kan hjälpa oss att förstå personalens förhållningssätt. En slutsats
man skulle kunna dra av det resonemanget är att det är viktigt att ha ett normkritiskt förhållningssätt i
personalgrupper för att de ska kunna vara ett stöd för målgruppen. Inom projektet erbjöd man därför
utbildning i form av workshopar där man utmanade personalens mer privata normer och
föreställningar om sexualitet och gav stöd för ett professionellt förankrat förhållningssätt. Ett
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normkritiskt förhållningssätt innebär i ett sådant resonemang att utveckla ett professionellt
förhållningssätt till normalitet, utöver att utmana de privata normerna.

Kunskaper och lärdomar som har kommit fram i projektet
I den enkät som projekten fick besvara frågade vi efter de tre viktigaste lärdomar som projekten
bidragit med. Vi har i avsnittet om enkäten problematiserat detta, bland annat att många lyft fram
lärdomar i relation till sin egen kompetens. Det innebar att deras egen kunskapsnivå inom området
utgjorde referensen för vad som var ny kunskap.
I projektet beskrevs att en lärdom handlade om att det finns ett stort engagemang och intresse för
frågorna. Många önskade utveckla sin kunskap och hitta former att arbeta med stöd till personer med
intellektuell funktionsnedsättning. En följd av detta var att det fanns en stor efterfrågan på
metodmaterial.
En annan lärdom, som är viktig att ta med sig vid utveckling av metodmaterial, planering och
genomförande av samtal och diskussioner, är att det ställs höga krav på formuleringar när man både
ska uttrycka sig normkritiskt och lättförståeligt. Det är lätt hänt att utelämna sådant man tror är oviktig
information i sin ambition att uttrycka sig lätt, men inte sällan så missar man då viktiga nyanser och
även möjligheten för individer att fatta självständiga beslut. Detta uppmärksammades i arbetet med
referensgrupperna och en konsekvens av detta är att det behövs tid för att kunna gå på djupet med
olika begrepp som uppfattas som komplexa.
Ytterligare en kunskap som lyftes fram var hur framgångsrikt arbetssättet med sammanhållna
workshopar varit. Detta arbetssätt, där man haft gemensam workshop med personer med intellektuell
funktionsnedsättning, personal, chefer och andra aktörer, beskrivs i slutrapporten som banbrytande.

Har projektet nått målgruppen?
Den primära målgruppen för projektet var personer med intellektuell funktionsnedsättning och
personer med kognitiva svårigheter. Personal ingår som en sekundär målgrupp.
Av slutrapporten och intervjun framgick att det ibland varit svårt att nå målgruppen och att man inte
gjort det i den utsträckning som man från början planerat. Oftast går vägen till målgruppen genom
personal och det har därmed varit upp till dem att avgöra om projektet haft relevans för målgruppen.
Svårigheten har varit som störst i gymnasiesärskolan. I den avslutande rapporten står följande:
”Denna problematik har genomsyrat kontakten med målgruppen inför medverkan i film, bok,
workshops samt studiecirklar. Det har alltså varit upp till chefer och personal att avgöra om
målgruppen är intresserad eller inte, personal och chefer har således fungerat som ett slags
informationsfilter.” (Slutrapport s. 18)
Trots att projektledaren upplevde att projektet inte nått målgruppen i den omfattning som de
inledningsvis önskade, måste man konstatera att många människor nåtts. I slutrapporten framgick att
närmare 3 000 personer kommit i kontakt med projektet genom föreläsningar, handledning, medverka
på mässor och festivaler. Metodmaterialet har sålts i 400 exemplar. Därtill har projektet samverkat
med ett stort antal föreningar.

Projektets fortlevnad
Projektet har rört sig inom ett område där det tidigare funnits stora brister i kunskap, metoder och
strategier för stöd till målgruppen. När vi närmar oss frågan om vilken betydelse resultatet av

82

projektets arbete kan få framöver så handlar det i stor utsträckning om hur kunskapen och
metodmaterialet når ut.
Inom projektet har man arbetat aktivt för att nå verksamma praktiker. Man menade att det är genom att
få spridning och fäste hos dem som arbetar med stöd till målgruppen som förändring kan få genomslag
och bli varaktig.
Man har lyckats nå många verksamheter, men osäkerheten var stor om hur man efter projektets avslut
ska kunna fortsätta sprida kunskap, sitt material och budskap.
Erfarenheten var att det var relativt lätt att nå de som upplevde att det fanns ett behov av metodstöd i
dessa frågor. För att nå dessa personer räckte det med information om att materialet fanns. Men många
barriärer behöver forceras innan man når fram till dem som inte uppfattar att frågor om hbtq behöver
utvecklas i verksamheter där man arbetar med stöd till personer med intellektuell
funktionsnedsättning. För att nå fram krävs mer än information.
”Om enhetscheferna inte tycker att det är ett ämne som ligger på daglig verksamhets bord så
faller det lätt mellan stolarna.”
Av intervjun framgick att materialet som tagits fram inom projektet kommer att säljas av Föreningen
SKILL, men det saknas resurser för att på ett mer offensivt sätt marknadsföra och sprida information
och materialet efter projekttidens slut. Kostnaden för materialet som tagits fram lyftes fram som ett
problem för spridandet.
I det informationssamhälle vi lever i är konkurrensen stor och projektet har svårt att enbart genom
informationsinsatser konkurrera med de som har stora informationssatsningar att tillgå. Projektledaren
berättade att de försökt få hjälp av myndigheter att sprida information:
”Vi har ju uppvaktat Skolverket, vi har uppvaktat DO, vi har uppvaktat alla de som man tänker
är de som kan sprida information. De som är större. Vi är en förening med tre medlemmar,
fyra–fem kanske, så vi är pyttesmå. Vi är inte ens FUB, vi är inte Grunden. Vi är ju väldigt små.
Och vi har ju liksom inte möjlighet att sprida det här på det sättet som skulle önskas. Det är ju
inte ens i Göteborg möjligt att informera om det här. Även om vi informerar om att nu är det
gratis föreläsningar och nu är det gratis workshopar så fastnar ju informationen hos
enhetscheferna, som får så mycket mejl så de inte hinner läsa den. Det är jättesvårt. Om nu
Arvsfonden ställer sig bakom och tycker att det är bra, vilket de gör, så skulle man ju verkligen
önska att de kunde pusha eller att man tillsammans kunde.”
Som vi ser så är det en stor utmaning förknippade med att nå ut med ett material. Trots att projektet
fått bidrag från staten genom Arvsfonden och trots att de kunnat visa på stora brister i hur
verksamheter lever upp till lagstiftning som betonar rätt till information, uppfattade man att det var
svårt att nå ut med kunskaper och det stödmaterial som utvecklats. Det väcker naturligtvis många
frågor om ansvar för projekts fortlevnad och möjligheterna att sätta spår.
Inom projektet skapade man många kontakter och nätverk och förhoppningen var att detta skulle
generera en fortsatt samverkan i någon form. Av den avslutande projektrapporten drar vi slutsatsen att
det finns en del planer, bland annat med Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen, men att inga
beslut var fattade om ett mer långsiktigt engagemang.
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Arvsfondens betydelse för projektets genomförande
Projektledarnas slutsats var att det inte hade varit möjligt att genomföra projektet utan stöd från
Arvsfonden, även om de ansåg att utvecklingsarbetet låg inom ramen för det offentligas ansvar. Att
arbeta i projektform med externa medel skapade dock en frihet och ett handlingsutrymme som varit
värdefullt.
”Arvsfonden, det är så lyxigt att det finns och ett så smart sätt att använda de här pengarna.
Nyskapande och så.”
Samtidigt ansåg man att Arvsfonden skulle kunna ta ett större ansvar när det gällde att sprida kunskap
och material som utvecklats inom projekten. Tankegångarna byggde på att när Arvsfonden stöder
utvecklingsarbete genom att fördelade medel, så borde det även vara i deras intresse att kunskapen når
ut till andra på ett effektivt sätt.
Kunskapens fortlevnad kanske är ett bättre sätt att formulera frågan om projektens fortlevnad. Det som
är intressant att följa är vad som händer med det som utvecklats inom projektet.
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Webbaserat läromedel – PUSS
Titeln på detta projekt var inledningsvis Webbaserat hjälpmedel. Den ändrades under projektets gång
till Webbaserat läromedel. Förändringen markerade att det material som utvecklades också skulle
kunna användas som pedagogiskt läromedel. Till det webbaserade materialet utarbetades också en
handledning. Läromedlet fick namnet PUSS – om kroppen, känslor & sexualitet.
Projektet startade maj 2008 och pågick i två år. Riksförbundet FUB har ansvarat för projektets
genomförande och flera olika samarbetspartner har funnits med. Bland annat har Specialpedagogiska
skolmyndigheten bidragit med sakkunskap om läromedel och specialpedagogisk kompetens, och
ungdomsmottagningar har medverkat med sakkunskap om sexualitet och samlevnad.
Arvsfonden bidrog med 1 269 000 kronor till projektet. Specialpedagogiska skolmyndigheten har
bidragit med resurser i form av kompetens och finansiellt bidrag till utvecklande av läromedel.31
Tanken var initialt att läromedlet skulle vända sig till ungdomar mellan 16 och 20 år med intellektuell
funktionsnedsättning. Efter hand har det visat sig att materialet fått spridning till en större målgrupp
och används idag även av unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
Vi träffade hösten 2013 projektledaren för projektet. Vi har även fått underlag till denna fördjupade
fallbeskrivning genom samtal med ansvarig på Riksförbundet FUB. Därutöver har vi tagit del av det
material som utvecklats och övrig dokumentation.

Bakgrund
Bakgrunden till projektet var en uppmärksammad brist på tillgänglig och bra information om
sexualitet och relationer som var tillgänglig för elever i gymnasiesärskolan. Många ungdomar hade
frågor de ville ha svar på, men de läromedel som erbjöds fungerade inte för målgruppen beroende på
att innehållet inte var anpassat. De material som ofta användes hade ett barnsligt tilltal, informationen
var ofta föråldrad och riktade sig inte åldersmässigt till målgruppen. Information och läromedel om
sexualitet och relationer till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning var också i hög grad
problemorienterade och varnade för faror och risker snarare än lyfte fram kärlek och sexualitet som
lustfyllt och en naturlig del av livet.
Samhällets föreställningar och beskrivningar av personer med intellektuell funktionsnedsättning har
historiskt sett pendlat mellan att betrakta individer som översexuella och att uppfatta dem som
”könlösa” i den bemärkelsen att de inte skulle har någon könstillhörighet och inte heller en sexualitet.
Även i vår tid kan vi se många exempel på att den dominerande föreställningen om sexualitet och
personer med intellektuell funktionsnedsättning är problemorienterad.
Mot denna bakgrund såg man inom FUB att det fanns ett behov av ett stödmaterial om sex, samlevnad
och om kroppen som sänder andra signaler. Kärlek, sex och lust skulle beskrivas som lustfyllt och
glädjerikt. Även ungdomars tankar och funderingar om svåra val och oro skulle tas på allvar. Detta var
viktigt att framhålla eftersom samlevnad och sexualitet ofta har osynliggjorts eller hanterats som något
problematiskt, när det rört personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Utvecklandet av ett läromedel
I projektet ville man utveckla ett läromedel som både tilltalade ungdomar och var lätt för dem att hitta
och att använda. Därför valde man att utveckla en webbplats. En av flera fördelar, som lyftes fram av
31

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har som ett av sina uppdrag att fördela bidrag för framställning av
tillgängliga läromedel

85

projektledaren, var att ingen skulle behöva ha en tryckt skrift, som en del ungdomar kunde uppleva
som pinsamt, om andra skulle upptäcka den.
I projektet betonades att det var ett läromedel som utvecklats, inte enbart en informationsskrift som
eleverna själva skulle navigera i. Läromedlet utgörs av en webbplats med en tillhörande
lärarhandledning. I lärarhandledningen ges grundläggande kunskaper bland annat om intellektuell
funktionsnedsättning och hur lärarna kan stödja eleverna genom olika övningar som utgår från
frågeställningar om sexualitet och relationer. Det framgick att projektet främst vänt sig till ungdomar
med lindrig och måttlig utvecklingsstörning.
I projektgruppen fanns en idé om att det var viktigt att skapa ett material som ungdomar kunde ta del
av själva. Risken finns annars att de frågor ungdomarna bär på, men inte vill ställa i en stor grupp och
inte ens till någon kompis eller vuxen person, förblir obesvarade. Medan andra ungdomar själva letar
reda på svaren på webbplatser eller i böcker, kan ungdomar som har svårigheter att ta del av
komplicerade texter förbli okunniga.
Materialet på webbplatsen är indelad i följande teman: Kroppen, Känslor och Hur gör man? Texterna
är informativa och relativt kortfattade. Illustrationerna fungerar som stöd till texterna. Alla texter är
dessutom inlästa och går lätt att lyssna till från webbplatsen. Projektledaren berättade att det på sidan
också finns en ”panikknapp”. Det var något som ungdomarna som fanns med som referensgrupp
uppskattade mycket. Panikknappen är tänkt att användas av den som läser på en webbsida och inte vill
visa det för någon annan. När man trycker på knappen, om någon till exempel kommer in i rummet, så
ersätts sidan omedelbart av en mer neutral sida.

En helhet
Webbplatsen och lärarhandledningen utgör en helhet. Läraren eller annan person är tänkta att
introducera materialet för eleverna eller andra användare. Användaren ska få stöd i att förstå hur man
tar del av sidornas innehåll, hur sidorna är uppbyggda och hur de kan söka och hitta information.
Många elever klarar att navigera och ta del av innehållet på egen hand medan andra behöver tydligare
och mer långvarig vägledning. I lärarhandledningen finns förslag på arbetssätt som kan användas i
grupper eller för att skapa förutsättningar för att eleverna enskilt ska använda webbplatsen på ett sätt
som passar dem.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning i projektet
I projektets styrgrupp har en person från Klippan varit representerad.32 Kontinuerligt under projektets
gång inhämtades synpunkter på webbplatsen från målgruppen. I projektredovisningen framgår att det
funnits en referensgrupp till projektet inom U.N.G, en verksamhet för ungdomar och unga vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning inom Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting. 33 Till
projektet knöts även ett antal testskolor. Där har eleverna provat webbplatsen under dess uppbyggnad
och kommit med reflektioner och synpunkter på innehåll och på tillgänglighet.
Vi har i denna rapport återkommit till frågor som handlat om på viket sätt målgruppen varit involverad
i projekten. Vi har sett att målgruppens delaktighet ofta haft olika innebörder i skilda projekt. I det här
projektet utgjordes referensgruppen av deltagare i en befintlig verksamhet. Det var alltså inte en grupp
som sattes samman primärt för att fungera som referensgrupp. Projektledaren var tveksam till om man
kunde kalla U.N.G. för en referensgrupp till projektet. Snarare har man använt sig av synpunkter från
32

Klippan är en del av FUB som består av personer som själva har en funktionsnedsättning (ur delredovisningen
för år 1).
33
Ungdom. Nätverk. Grupp (U.N.G.).
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olika befintliga grupper. Idéer och material har testats på dem och de har återkopplat med värdefulla
synpunkter. Enligt projektledaren har gruppen främst gett synpunkter på formuleringar av de texter
och bilder som skulle användas på webbplatsen. Ofta presenterades olika förslag till texter där gruppen
fick välja ut den text som de tyckte fungerade bäst:
I:

Kände de som var med i grupperna att de hade inflytande och kunde påverka det här?

P:

Ja det tror jag, för i flera fall så hade jag två versioner av texter och så fick de läsa och tycka
till om vilken de tyckte var bäst. Och även några med bilder så fick de vara med och tycka
vilken de tyckte var bäst. Det är alltid lite svårt med en grupp som man känner. Hur mycket är
det att de vill göra mig glad eller säger de vad de tycker? Men där tror jag att det var ganska
bra. Men det blir ett problem när man bara frågar: Vad tycker ni om den här texten? Men när
de fick välja så får man ju fram vad de tycker. Så det kändes värdefullt. Sedan vid några
tillfällen så gjorde vi det gruppvis. Men då kunde de tycka att det var oerhört pinsamt eller så
där att ha det i grupp. Så då fick man göra det med de som ville.

Projektledaren menade att det ibland kunde vara svårt att fånga in synpunkter i gruppen, eftersom en
del av materialet upplevdes som intimt och privat och därför svårt att prata om i en grupp.
Målgruppen för projektet var elever i gymnasiesärskolan, det betyder elever i åldern 16–20 år. De
personer som varit involverade i projektet hade en större åldersmässig spridning än så. Personerna som
tillfrågades om synpunkter i U.N.G. var 18–25 år. Även testskolorna bestod av äldre elever och
studerande. Där ingick några gymnasiesärskolor, två folkhögskolor och även särvux. Skälet till att
projektet också vände sig till äldre personer, än de som ursprungligen utgjort en tilltänkt målgrupp för
projektet, var att de äldre ansågs kunna bidra med synpunkter mer reflekterat. På ett distanserat sätt
förväntades de återge vilken kunskap och information som de, så här i backspegeln, upplevde att de
saknat i sin egen utbildning:
P:

Några av grupperna var väl lite äldre. För vi tänkte att det kunde vara bra att ha de som är mitt
i, men det kan också vara bra att ha de som har lite distans till det, och kan fundera över att
”det här skulle jag ha velat veta”.

Även den person från Klippan, som representerade målgruppen i projektets styrgrupp, var äldre än
målgruppen. Kanske var det därför som projektledaren menade att han inte varit den representant för
målgruppen som de inledningsvis hade förväntningar sig:
P:

Och i övrigt så var det ju en kille eller en ung man från Klippan som satt med i styrgruppen.
Han var inte med i projektgruppen, där hade vi ingen. Men det kändes väl (lång paus) ... Ja, jag
vet egentligen inte. Alltså det känns kanske inte som något representativt för att målgruppen.

I:

Han hade inte den rollen riktigt?

P:

Jo, men han var väl med på möten och kom väl med någon åsikt lite grann. Men ibland kunde
det väl kännas som att det var för formens skull [som han var med]. Vi hade väl trott att han
skulle kunna komma med mer input än vad han gjorde.

I:

Var han lite äldre än målgruppen?

P:

Ja, och det var väl de flesta. I referensgrupperna var det väl också så där.

I projektet tycktes man främst ha involverat personer som var något äldre än de som ursprungligen
beskrivits som projektets målgrupp. Det betyder inte att kvaliteten i den slutliga produkten

87

nödvändigtvis skulle ha blivit bättre eller annorlunda om synpunkter inhämtats från yngre elever. Men
det väcker naturligtvis intressanta frågor om hur målgrupper ska ringas in och beskrivas, och en
problematisering kan behövas om vad Arvsfonden avser med målgruppens medverkan i projektets
genomförande. Målgruppen i detta projekt hade avgränsats, inte enbart i funktionalitet. Utöver det
fanns en åldersmässig avgränsning som inte avspeglade sig i referensgrupper och i testskolorna.

Synpunkter från målgruppen
De synpunkter referensgrupperna gett på webbsidorna berörde både materialets innehåll,
tillgängligheten i text och bild och om webbsidornas struktur. Projektledaren menade att en hel del
viktiga synpunkter handlade om begripligheten i texterna:
”Vissa saker hade man inte förstått av texterna. Sedan var det något med att det var lite rörigt
att hålla reda på var man var. Och det var något som vi jobbade med. Vi hade ju begränsat
med resurser så rent tekniskt så gick det ju inte att göra så bra som man skulle vilja göra. Men
vi gjorde så att det blev lite lättare att se i vilket kapitel man var.
I PUSS var det inget som kom så där att jaha så där borde vi göra. Däremot så var det just att vi
blev bättre på att skriva enkelt, att det skulle vara luftigt på sidorna. Det var absolut något som
de bidrog till, men innehållsmässigt tror jag inte att det var något.”
Projektledaren lyfte fram hur viktig det var att göra bilderna begripliga. Här fick de mycket bra och
viktig respons från referenspersonerna. En sådan viktig utmaning, som var lätt att gå förbi, men där de
blivit uppmärksammade på problemet, handlade om att skapa begriplighet i detaljbilder på kroppen.
Många i målgruppen har svårigheter att förstå abstrakta bilder, det kan handla både om detaljer och att
förstå att bilderna inte är avbildade i verklig storlek och att skalan ändras. Projektledarna fick mycket
hjälp av målgruppen för att förstå hur viktigt det var att sidorna är uppbyggda på ett sätt som bidrar till
att innehållet blir tydligt.

Hur lever projektet vidare
Webbplatsen PUSS är inte öppen för alla. För att komma åt den behövs en kodnyckel. Riksförbundet
FUB distribuerar och säljer kodnycklar för 1 400 kronor. Kodnyckeln ger tillgång till webbplatsen och
en lärarhandledning.
Materialet var ursprungligen tänkt att användas främst i gymnasiesärskolan, men den ansvariga på
FUB berättade att materialet har fått större spridning än så. Även daglig verksamhet och
gruppboenden har köpt kodnycklar. I en uppdaterad information om materialet framgår att det vänder
sig elever, unga vuxna och vuxna med utvecklingsstörning.
I december 2013 hade 152 kodnycklar sålts. Eftersom koderna inte är personliga går det inte att veta
exakt hur många som har tillgång till webbplatsen eller hur många som använder den. Tanken är att en
verksamhet, skola eller ett gruppboende ska kunna använda samma kod till alla användare. Ett
exempel är Norrköpings kommun som köpt en uppsättning var till samtliga sina gruppboenden, med
handledningsmaterial och kodnyckel. Flera projekt som drivs med stöd av Arvsfondsmedel har utan
kostnad fått tillgång till webbplatsen för att använda den i sina projekt och för att inspireras av arbetet.
Det finns även en fortsatt efterfrågan på föreläsningar om materialet, och från FUB uppskattar man att
man anordnar cirka 10 föreläsningar per år. Störst är efterfrågan bland personal på boende eller daglig
verksamhet.
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Att materialet presenteras i webbformat innebär att det finns möjlighet att kontinuerligt göra
uppdateringar av innehållet. Än så länge har Riks FUB bedömt att materialet inte behöver förändras
utan fortfarande är aktuellt. En av projektledarna menade dock att vissa uppdateringar skulle göra
materialet mer aktuellt.
När projektet inleddes saknades specifikt material som riktade sig direkt till ungdomar med
intellektuell funktionsnedsättning. Under 2013 har Utbildningsradion producerat ett antal program
som heter Sexbyrån. De har visats på SVT och finns på SVT:s webbplats. Målgruppen för
programmen var även här ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. FUB har
bidragit i SVT:s satsning med kunskap från projektarbetet och dessutom har PUSS-materialet använts
när programinnehållet tagits fram.
I samtalet med projektledaren framgår att det även funnits svårigheter med att nå ut med materialet till
målgruppen. Det bekräftades också av slutrapporten från projektet.
Ett av problemen hänger samman med det format som valts. Webbsidor förutsätter tillgång till datorer
och en väl fungerande teknik. Projektledaren berättade att PUSS-materialet användes i lite omfattning
i U.N.G.s gruppverksamheter i dag. En orsak var att formatet ställde till problem eftersom datamiljön
inte var tillräckligt bra:
”Eftersom det är inloggning och datorn är seg. Det tar tid att koppla upp och ’var är
användarnamnet och lösenordet?’”
Att materialet går att nå på webbplatsen innebär att man kan använda teknikens många fördelar. Men
det ställer också krav på att skolorna och de andra verksamheterna där det är tänkt att användas
tillhandahåller bra tekniska förutsättningar. Och erfarenheterna tyder på att det skiljer sig från olika
skolor. Projektledaren menade också att en del av materialet upplevdes privat och intimt och att
texterna ibland upplevdes så utmanande att de inte fungerade, varken att titta på eller samtala om i en
större grupp.
”Jag var och visade det i några skolor och det är lite svårt i en klass känner jag att använda det.
Det är mer att visa att här kan man hitta: ’Gå och sätt er med de här uppgifterna vid era
datorer och jobba’. Så tror jag att det funkar jättebra. Men jag tror inte på att stå och ”nu ska
vi”. Jo, vissa delar. Mensfilmen kan man ju titta på i helklass. Men annars så tror jag att det är
… Att gå igenom texterna om hur man gör – nej, det tror jag inte att det riktigt funkar. Mer att
introducera och jobba enskilt eller i smågrupper, det tror jag.”
För att eleverna ska kunna använda webbplatsen i skolor ställs krav på att de har möjlighet att sitta
enskilt i skolan med varsin dator och att de har tillgång till dator i hemmet. Problemet är att en del
elever saknar dator hemma, och det kan också kan vara svårt för många att hålla reda på
inloggningsnyckeln.
”Tanken är ju att i skolmiljön så ska ju alla elever, om man nu köper, att alla elever ska få
inloggning så att alla elever ska kunna komma åt det hemma och så och inte i skolan. Där har
man ju verkligen inte en aning om hur det följs.”
I enkätsvaren från projektansvariga från FUB framkom att mediet som läromedlet presenterats i har
varit projektets svagaste länk och det handlade om tillgängligheten. Dels så fanns ett motstånd hos
lärare och annan personal, som inte var vana vid datorer, att använda läromedlet. Här poängterade man
även att en bristande tillgång till datorer för målgruppen har varit ett problem. Det är en viktig
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erfarenhet och något som bör uppmärksammas. För att ett webbaserat material och teknikutvecklingen
ska ha en positiv betydelse för målgruppen förutsätts att de har tillgång till den i sitt vardagsliv och i
undervisningen. Annars riskerar tillgängligheten och likvärdigheten att begränsas istället för att
utvidgas. En slutsats av detta projekt skulle kunna vara att det webbaserade materialet kan behöva
kompletteras av en tryckt text.
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Sinnlighet, interaktion, delaktighet (SID-projektet)
SID-projektet är ett 3-årigt stödprojekt, som genomförts med Föreningen Furuboda som projektägare.
Sammanlagt har projektet fått cirka 5 miljoner från Arvsfonden. Projektet startade i juni 2010 och
avslutades tre år senare. Projektet valdes ut att ingå i den fördjupade fallbeskrivningen för att det var
ett av förhållandevis få projekt som vände sig till barn med omfattande intellektuella
funktionsnedsättningar. Det innehåller också ett gränsdragningsproblem mellan det som definieras
som forskning, och därmed faller utanför Arvsfondens område, och utvecklingsarbete, som kan
berättiga stöd.
En omfattande skriftlig dokumentation fanns i projektakten: både en detaljerad ansökan, kompletterad
med mejlväxling mellan projektledare och Arvsfondens handläggare, som utförliga redovisningar från
de två första projektåren. Slutredovisningen var inte klar vid intervjutillfället och inte heller när den
sista avstämningen av akterna gjordes, hösten 2013.
Intervjuer har genomförts med projektledare, projektets interaktionsdesigner och en arbetsterapeut,
som var en av sex medverkande personal i projektet. Projektledaren var anställd vid Föreningen
Furuboda och vid Lunds tekniska högskola, institutionen för designvetenskaper, avdelningen för
rehabiliteringsteknik (Certec). Interaktionsdesignern i projektet hade en doktorandanställning vid
Certec. Projektledaren och interaktionsdesignern intervjuades tillsammans vid ett tillfälle. Intervjun
med arbetsterapeuten genomfördes på Safirens Hus i Malmö, en av projektets tre medverkande
verksamheter.

SID-projektets bakgrund
SID-projektet handlade om att vidareutveckla snoezelenmetoden för att skapa nya förutsättningar för
barn med omfattande intellektuell funktionsnedsättning att kunna utnyttja dagens interaktiva
möjligheter. Snoezelen är en metod som utvecklades i Nederländerna på 1970-talet, ursprungligen av
arbetsterapeuter. 34 Metoden går ut på att skapa en upplevelsemiljö rik på sinnesstimulering som ger
intryck med ljus, luft, färg, doft och taktila kvaliteter. I centrum står en inkännande, kravlös och
erkännande pedagogik och relationen mellan barnet och personalen.
Initiativtagarna till SID-projektet var projektledaren, här kallad Leif och designern Sven. Leif hade
tidigare erfarenhet av att driva projekt med stöd av Arvsfonden. Den ideella föreningen Furuboda var
projektägare med lång erfarenhet av att driva projekt. 35 Utöver SID-projektet bedrevs parallellt
projektet Den digitala kontaktboken. Tidigare har också projektet Det andra samspelet – samspel på
lika villkor fått bidrag från Arvsfonden. Arvsfonden har genom åren varit en viktig finansiär för
Furuboda, berättade Leif.

Projektets mål och genomförande
På projektets webbplats framgår att målen med SID-projektet har varit att vidareutveckla och
komplettera dagens snoezelenmetod genom att designa och utveckla interaktiva
snoezelentillämpningar, men inte att ersätta eller skapa ett nytt snoezelen. Genom ökade inslag av
interaktivitet i upplevelserummen ska möjligheterna för barnen att få återkoppling på sina egna
handlingar öka.

34

Metoden har spridits bland annat till Sverige och här har flera upplevelserum skapats inom verksamheter som riktar sig till personer med
omfattande funktionsnedsättningar.
35
Föreningen Furuboda bildades 1960 och bedriver följande verksamheter: Kompetenscenter, Assistans AB, Arbetsmarknad, Folkhögskola
och Föreningsforum.
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Ett 20-tal barn i åldern 6–16 år, med omfattande intellektuell funktionsnedsättning har besökt
snoezelenverksamheterna varje vecka. Varje tillfälle har dokumenterats med videokamera. Ett antal
upplevelserum rika på stimulering av sinnena genom intryck av ljus, luft och färg har stått till
förfogande. Barnen har besökt snoezelenrummen tillsammans med personal från verksamheten som
även var kopplade till projektet. De har fokuserat på barnets interaktion och intresse för
upplevelsetingen i rummen. Besöken dokumenterades med video. Videofilmerna har sedan diskuterats
och analyserats av personalen tillsammans med Sven, som regelbundet besökt verksamheterna. Det
var också han som tillsammans med Leif utvecklade och designade de interaktiva tingen, produkterna.
Själva byggandet sköttes av en särskild tekniker. Ett stort antal prototyper har byggts som barnen och
personalen har kunnat prova som ”den levande knappen”, ”den knådbara kudden”, ”den aktiva
gardinen”.
I Malmö var det praktiska genomförandet av projektet förlagt till Safirens upplevelsehus. Anna,
arbetsterapeut vid en daglig verksamhet som var inrymd i samma hus som Safirens upplevelsehus,
hade hand om utförandet. Hon var tillsammans med och interagerade med barnen i upplevelserummen
och skötte samtidigt videofilmandet av det som skedde i rummet och barnens interaktion med tingen.
Efteråt redigerade Anna filmerna. Anna hade utöver stödet från Sven och Leif och de andra
snoezelenverksamheterna också kontakt med Sun, en specialpedagog, som fungerade som Annas
medhjälpare. Sun ingick i projektets projektgrupp, men avlönades inte genom projektet. Projektet stod
för 30 procent av Annas lön, vilket motsvarade 12 timmar i veckan. Motsvarande ersättning fick den
medverkande snozelenverksamheten i Lund, förlagd till Habilitering och Hjälpmedel, Region Skåne.
Den tredje verksamheten, i Gentofte, finansierades inte genom projektet.
Leif berättade att tankar på att starta SID-projektet hade växt fram ur hans tidigare erfarenheter inom
området Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). I dessa sammanhang hade han
kommit i kontakt med snoezelenmetoden. Leif har vidare sysslat med datorspel och andra former av
interaktiva upplevelser och gemensamma aktiviteter, bland i annat i samarbete med en
snoezelenverksamhet i Bollnäs. En annan viktig bakgrund till projektet var att Leif och Sven fick
kontakt med varandra. Sven hade sedan tidigare en etablerad kontakt med snoezelenhuset i Gentofte i
Danmark. Han kunde konstatera att det inte hade hänt mycket med metoden sedan starten på 1970talet. 36
”Pedagogiken har utvecklats, men teknologin är ungefär som på 70-talet.
För kompetensen finns inte inom den här praktiken. Det är ett så litet område,
det är så speciella användare, så inget hade hänt …. För oss var det
tydligt att teknologin kunde så mycket mer och kunde utveckla praktiken och
det skulle ske utifrån och i samverkan med barnen.”

Projektets ledning
SID-projektet har letts av en projektgrupp bestående av Leif, Sven och representanter från
medverkande snoezelenverksamheter. Gruppen har träffats tre eller fyra gånger per år för
gemensamma projektworkshopar. Gemensamma månadsmöten, förlagda till Malmö, anordnades för
samtlig snoezelenpersonal som medverkade i projektet. Därutöver har träffar hållits i de lokala
verksamheterna, där framför allt berörd personal och Sven deltagit.
Av akten framgår att projektet haft en styrgrupp med representanter från Föreningen Furuboda, FUB i
Lund och Certec vid Lunds tekniska högskola. Utöver styrgruppen har också en referensgrupp varit
36

Citat hämtade från Sven, återges på svenska trots att han pratade danska i intervjun.
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knuten till projektet med representanter från bland annat Svenska snoezelennätverket, Mälardalens
högskola och den danska intresseföreningen LEV. 37

Målgruppens medverkan och inflytande i projektet
Informanterna menade att den primära målgruppen för projektet var de 24 barnen som deltagit i
snoezelverksamheten. Utöver att de hade en intellektuell funktionsnedsättning som primär
funktionsnedsättning så var de inte någon homogen grupp. Flera hade ytterligare funktionsnedsättning,
till exempel rörelsehinder.
En intressant fråga handlar om på vilket sätt barn med omfattande funktionsnedsättning kan få
inflytande och involveras i ett projekt eller i en aktivitet. Leif och Sven resonerade om detta och
menade att barnen, även om de inte deltagit i initieringen, planeringen eller utvärderingen av projektet,
i hög grad påverkat och haft inflytande i aktiviteterna och i projektet. Genom sitt görande har de
värderat och väglett den vidare design- och teknikutvecklingen. SID-projektet har, enligt Leif och
Sven, haft ett barncentrerat förhållningssätt och utgått från barnets erfarenheter av de olika
produkterna. Samverkan med barnet har varit det unika med projektet, även om barnen själva inte varit
medvetna om att de deltagit i en designprocess. På så sätt har det varit ett tydligt brukarinflytande i
projektet, poängterade Leif och Sven. Fokus har legat på barnens förmågor och kompetenser, på det de
gör och inte på det som de inte kan göra:
”Vi skapade ting som de här barnen kan påverka, som ger utslag för barnens
egna handlingar. På så sätt får de inflytande ... Många snoezelenverksamheter förutsätter, trots goda intentioner, ett passivt barn och att personalen
är aktiv. Vi ger barnen större möjligheter att ta del i samspelet, men man
kan inte säga att de blev empowered i designprocessen, men får påverka tingen
runt dem.”

Projektet har också haft som mål ökad delaktighet i samhället, vilket ligger nära inflytandefrågorna.
”Det finns ett rättighetsplan i detta. Där alla andra barn gör massor av erfarenheter
av interaktivitet på olika sätt i vardagen. Så bland annat i projektansökan så lyfter vi fram att
det också finns en rättighetsfråga bakom det här, rätten att dra nytta av den
teknikutveckling som finns i samhället.”

Anna instämmer i att brukarinflytande varit framträdande i projektet. Produkterna har utvecklats
utifrån vad barnen har gjort och resonemangen kring lämpliga responser:
”Sven sa en gång: ’Vi bygger flygmaskinen medan vi flyger.’ Det är nog så det har
varit. Vattensängen har vi utvecklat vartefter, testat och gjort om. Vad gör barnet?
Vilken typ av respons det skulle vara? Sådana ljud eller sådana ljud? Hela tiden
byggdes det på utifrån vad barnen gjorde och vad som intresserade och
förändrades vartefter.”

Nyskapande och utvecklande verksamhet
SID-projektet har bidragit till utvecklingen av snoezelenmetoden, genom att lyfta in designforskningen
i det pedagogiska området, vilket kan få betydelse också för andra verksamheter, utanför snoezelen,
framhöll Leif och Sven. Det som projektet tillfört är interaktiva ting, produkter, som barnet har kunnat
samspela med. Genom skapandet av interaktiva teknologier har barnen fått möjligheter att
handgripligen och kroppsligen påverka och interagera med sin omgivning.
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Leif och Sven pekade vidare på att projektet bidragit med nytt mindset själva designprocessen, med
fokus på barnens aktiva roll och ett nära och interaktivt samspel med personal och med ting i
snoezelen. Teknikanvändandet har bidragit till en vidareutveckling av snoezelenmetoden genom att
möjligheterna till interaktivitet i upplevelsemiljöerna ökat.
Det som är unikt med projektet är den här nära samverkan med barn. Och även
om de inte varit medvetna om att de varit inne i en designprocess precis, så har
vi på vår kant insisterat på det som barnen gör ... och att hela tiden lyfta tillbaka resonemangen till det barnen gör.

Ansvarsfördelningen mellan offentlig sektor och civilsamhället
Att ha ett visst mått utveckling ligger i varje verksamhets intresse, men för att kunna arbeta med
interaktivt snoezelen krävdes ett större samarbete som inte kan sägas ligga inom det offentligas ansvar,
menade Leif.

Gränsdragning forskning och utvecklingsarbete
SID-projektet finansierades av bidrag från Arvsfonden och fakultetsbidrag från Lunds universitet.
Svens doktorandanställning finansieras till 60 procent av Arvfonden och till 40 procent av Certec. Vid
intervjun med Leif och Sven diskuterades gränsdragningen mellan projektets mer forskningsinriktade
respektive utvecklingsinriktade delar.
”Jag har funderat väldigt mycket på det här med forskning och utveckling inom
vårt område, så tycker jag, att de projekt som jag varit inblandad i, som varit mest
spännande är de som varit forskning och utveckling (FoU). Men så ser inte
finansieringsvärlden ut. Om vi skulle vända oss till någon av forskningsråden med
vår ansökan, så är det alldeles för mycket utvecklingsarbete i SID. Bara byggandet av
dialogen med barnen, skulle göra att vi inte kunde konkurrera med de mer rena
forskningsuppläggen. Samtidigt som när vi vänder oss till Arvsfonden, så får dom
inte lov att finansiera forskning. Så det finns två stuprör ett för F och ett för U.
Det finns ju en flytande gräns mellan ett slags strukturerat utvecklingsarbete,
som finns på det här kontiniumet, som gör att det plötsligt mer liknar forskning.
Men det är ju inte en tvär gräns utan en flytande gräns.”

Utan Arvsfondens stöd hade inte SID-projektet kunnat genomföras, tror Leif och Sven. De resonerade
om att en dialog och samverkan mellan forskningsfinansieringsaktörerna och Arvsfonden skulle gagna
och utveckla båda verksamheterna. Idag saknas denna dialog, vilket är olyckligt. Ett ömsesidigt
samarbete mellan berörda parter efterlyses.
”Skulle önska att samarbetet mellan forskningsfinansiärerna och Arvsfonden
vore mer ömsesidigt och att också forskningsfinansiärerna börja fundera över
hur ska vi samarbeta med Allmänna arvsfonden? Kanske skulle vi få se fler
initiativ som har både F och U i sig. Det skulle vara en mycket spännande
utveckling.”

Utmaningar och möjligheter
Informanterna berättade om de inledande svårigheterna med att rekrytera en tekniker till projektet.
Teknikerns ansvar var att bygga de produkter som designades av Sven tillsammans med barnen och
personalen vid snoezelenverksamheterna. Det gjorde att projektets start försenades.
Rekryteringen av barn till projektet var också en utmaning. I Malmö rekryterade man via de skolor där
barnen gick. Något som underlättade genomförandet av SID-projektet i Malmö var att skolpersonalen
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var positiv och behjälpliga vid transporterna till och från snoezelenhuset i Malmö. Anna beskrev
skolpersonalens engagemang:
”Personalen på skolorna måste tackas. De har hjälpt till och varit ihärdiga.
Åkt resor fram och tillbaka varje vecka. Det behövs en vän på skolan som
hjälper till. Det är mycket praktiskt att ordna, att komma iväg, beställa
resorna och ha personal med.”

I Lund fungerade det på annat sätt. Där fick man ingen hjälp från skolan eller annan organisation med
organiserandet av barnens deltagande i aktiviteterna, berättade Anna. Besöken på
snoezelenverksamheten, som var förlagd till Habilitering och Hjälpmedel i Lund, samordnades ofta
med andra besök som barnen gjorde på habiliteringen, vilket ställde stora krav på framför allt
föräldrarnas medverkan och engagemang. Habiliteringen i Lund har hela Skåne som
upptagningsområde, vilket också medförde långa resvägar för några av barnen. Mot slutet försvann
Lund allt mer ur projektet.
Under en period var det ekonomiska faktorer som verkade hindrande för projektets genomförande i
Malmö, sa Anna. Under några månader var det bara barn från en av de två medverkade skolorna som
kunde delta i projektet. Den andra skolan ansåg sig inte längre kunna bekosta resorna till och från
snoezelenverksamheten, eftersom den inte bedömdes vara relaterad till skolans verksamhet. Lösningen
blev att barnen istället kunde använda färdtjänstresor till och från verksamheten.
Vidare fördes ett resonemang om hur projekttidens längd påverkar möjligheten att genomföra ett
lyckat projekt. Genomförandet av SID-projektet underlättades av att projektet fick stöd under tre år.
Leif tidigare erfarenheter visade att det varit svårt att genomföra ettåriga projekt. Inte minst
Arvsfondens kriterium att målgruppen ska vara delaktig i projektets samtliga faser ställer ökade krav
som är tidskrävande.
”Jag brukar alltid säga att jag hellre har ett mindre men längre projekt.
Det är väldigt svårt att ge människor en ärlig chans att vara med i
till exempel ett ettårigt projekt. Min erfarenhet är att det har en klar negativ
påverkan på delaktigheten i projektet. Ting tar tid, som Bodil Jönsson 38
brukar säga.”

Byggandet av prototyper som barnen sedan har kunnat prova har varit en positiv och viktig
framgångsfaktor för projektet, menade projektledaren. På så sätt har barnens synpunkter kunnat tas
tillvara. Projektgruppens flerdisciplinära sammansättning har också underlättat genomförandet, bland
annat för tolkningar av barnens görande.

Kunskaper och lärdomar
Enligt Leif och Sven har SID-projektet bidragit med olika typer av ny kunskap: att barn även med
omfattande funktionsnedsättning kan delta i designprocesser, kroppens roll för engagemang i
aktiviteter, snoezelen, och interaktiv teknik i upplevelsemiljöer. Projektet har fört fram ”interaktiv
snoezelen” och visat på möjligheterna med modern teknik, och har därmed bidragit till en
vidareutvecklad snoezelenpraktik.
Vidare, menade Leif, har projektet blivit ett viktigt bidrag till forskningen inom designområdet,
eftersom upplägget utmanar mycket av det som sker under beteckningen participatory design.
Samarbetet mellan de medverkande snoezelenverksamheterna och projektledningen har varit
omfattande och betydelsefullt, inte minst för personalens kunskapsutveckling, menade informanterna.
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Gemensamma månadsmöten i Malmö gav tillfälle att, utifrån videoklippen, diskutera
snoezelenmetoden och tankar om tingen och idéer om hur de kunde användas. Detta var viktigt för
kunskapsutvecklingen, liksom de gemensamma workshoparna som anordnades om design av ting som
var i blivande.
Projektets betydelse för de deltagande barnen diskuterades med Leif, Sven och Anna. Anna betonade
att det var svårt att bedöma om det enbart berodde på snoezelen att barnenn blivit mer öppna att göra
saker eller om det fanns andra faktorer som var för sig eller tillsammans påverkade. Barnen upplevdes
trygga med Anna och de vågade undersöka och testa sakerna. Hur bestående det sedan är var svårt att
uttala sig om, menade Anna:
”Sedan om det bara är en byggkloss i deras livspussel för att bli en mer
öppen och nyfiken och utforskande individ som får fler möjligheter
att utvecklas.”

För Anna har projektet gett en fördjupad kunskap och förståelse för snoezelen och hur man kan arbeta
med den. Inte minst förhållningssättet hos den medföljande personalen i rollen som möjliggörare har
utvecklats. Projektets inriktning på delaktighet och interaktivitet har tillfört en extra dimension till det
som sker i rummet menade Anna:
”Det här att något kan vara något mer, att kunna påverka,
få mycket eller lite att hända, det ger en ytterligare
utmaning till barnet.”

Anna har också blivit mer förtrolig med att använda teknik, videofilma och redigera, och därmed har
hon blivit mindre teknikrädd. Hon lyfte också fram det positiva i att få uppmärksamhet.
Tidningsreportagen, intervjuerna och arbetet med SID-projektets webbplats har berikat Anna, i arbetet
och kampen med att slåss för målgruppens rätt.
”Människor som skulle gömmas undan och glömmas … Till att även
de kan vara intressanta i forskningssammanhang.”

Fortlevnad, spridning, spår
SID-projektet avslutades den 30 juni 2013. Två av snoezelenverksamheterna kommer till viss del att
fortsätta för de barn som deltagit i projektet. Det gäller några av barnen i Gentofte och vissa av barnen
i Malmö. På den ena skolan i Malmö får barnen på skolans bekostnad resa till Safirens upplevelsehus,
en gång var fjortonde dag. Den andra skolan bedömer att snoezelen ligger utanför deras
ansvarsområde och finansierar därmed inte heller resorna. Några av barnen har ändå kunnat besöka
Safirens upplevelsehus några gånger i samband med fritidshemsvistelse och då tillsammans med
fritidspersonal.
Projektets ledning och medverkande personal har deltagit i Svenska snoezelennätverkets rikskonferens
i Stockholm, där de presenterat SID-projektet. De har spridit kunskaper om projektet i flera
sammanhang exempelvis vid seminarier, föreläsningar och mässor. I samband med projektets
avslutning anordnades ett öppet hus på Safirens upplevelsehus i Malmö, för alla intresserade. Vidare
ordnades ett öppet hus riktat till barnen, föräldrar och skolpersonal.
SID-projektet har byggt upp en innehållsrik webbplats med ett omfattande videomaterial. Webbplatsen
har varit flitigt besökt, med 2 050 träffar från 50 länder (2013-08-14). Projektet har också gett ut en
tryckt folder med information om projektet.
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På det lokala planet, sprider Anna kunskaper och erfarenheter från projektet till arbetskamraterna inom
daglig verksamhet, personal som arbetar på Safirens upplevelsehus och till arbetsterapeutkollegor i
Malmö kommun. Inte minst arbetssättet med videofilmning kan behöva diskuteras och förankras bland
personalen, sa hon.
Ett av projektets mål var att skapa förutsättningar för produktifiering av interaktiv snoezelen. Två
aspekter av projektets bidrag till produktifieringen kan diskuteras, menade Leif och Sven. Den första
aspekten handlar om att föra en dialog med företag som är snoezelenleverantörer och som är
intresserade av att kommersialisera de produkter som togs fram i projektet. Den andra aspekten
handlar om att öka efterfrågan bland personal på interaktiv design, så att det sätts tryck på företagen
via personal, att utveckla mer interaktiva ting Detta bedömde de vara projektets viktigaste bidrag till
utvecklingen.
”Vi har bidragit till att skynda på processen och jag är hoppfull.”

Vad gäller projektets möjlighet att påverka marknaden delades inte Leifs optimism av Sven, som
menade att genom att antalet leverantörer inom snoezelenområdet är förhållandevis få saknas
incitament för produktutveckling. Så länge ingen hotar deras marknadsandelar, använder de befintlig
teknik istället för att utveckla den kontinuerligt.

Sammanfattning av SID-projektet
SID-projektet handlade om att vidareutveckla och komplettera snoezelenmetoden till att bli en mer
interaktiv metod. Snoezelen är en metod som utvecklades i Holland på 1970-talet och som går ut på att
erbjuda möjligheter till stimulering av sinnesintryck genom skapande av särskilda upplevelsemiljöer.
SID-projektet genomfördes under åren 2010–2013 med Föreningen Furuboda som projektägare.
Arvsfonden beviljade cirka 5 miljoner i projektbidrag. I projektet har 24 barn i åldern 6–16 år med
omfattande intellektuella funktionsnedsättningar deltagit tillsammans med personal från
snoezelenverksamheter i Malmö, Lund och Gentofte i Danmark.
I ledningen för projektet har funnits en projektgrupp, en styrgrupp och en referensgrupp. Projektledare
har varit Leif, Föreningen Furuboda och teknologie doktor vid Lunds tekniska högskola.
Projektet beskrivs ha ett barncentrerat förhållningssätt. Genom sitt görande, anses barnen ha värderat
och väglett design- och teknikutvecklingen inom projektet.
SID-projektet uppges ha bidragit till nyskapande och utveckling av snoezelenmetoden genom att ha
lyft in designforskningen i det pedagogiska området. Interaktiva ting, produkter har skapats, som
barnen kunnat samspela med. Ett nytt mindset kring själva designprocessen beskrivs också ha
utvecklats genom projektet, där fokus varit på barnets aktiva roll och det nära och interaktiva
samspelet med tingen och personalen.
SID-projektet betraktas som både ett forsknings- och ett utvecklingsprojekt och har finansieras av
bidrag från två håll. Den deltagande designerns anställning, som tillika är doktorand vid Lunds
tekniska högskola, finansierades till 60 procent av Arvsfonden och till 40 procent av högskolan.
Under projektets gång har olika utmaningar dykt upp. Starten av projektet blev försenad på grund av
svårigheter att rekrytera en tekniker, som skulle bygga de designade interaktiva produkterna. Även
rekryteringen av barn till projektet var en utmaning. En period i Malmö var det ekonomiska faktorer
som hindrade projektets genomförande, när en av skolorna inte längre ville bekosta barnens resor till
och från snoezelenverksamheten.
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En omständighet som uppgetts ha underlättat projektets genomförande var att projekttiden omfattade
tre år. Själva byggandet av prototyper, som barnen sedan har kunnat prova, har betraktats som en
annan viktig framgångsfaktor för SID-projektet. Härigenom har barnets uttryck tagits tillvara. Vidare
beskrivs projektgruppens flerdisciplinära sammansättning som ytterligare en tillgång för projektets
genomförande, bland annat för tolkningen av barnens görande.
SID-projektet beskrivs ha bidragit med ny kunskap om att även barn med omfattande
funktionsnedsättningar kan delta i designprocesser, om kroppens roll för engagemang i aktiviteter och
om interaktiv teknik i snoezelenverksamheter. Projektet uppges ha bidragit med viktig kunskap till
forskningen inom designområdet.
Projektet avslutades sommaren 2013. Några av barnen kommer att fortsätta med
snoezelenverksamheten. Genom en innehållsrik och omfattande webbplats sprids information om
projektet. En annan ambition är att nå företag som levererar snoezelenprodukter och få dem
intresserade av att kommersialisera interaktiva snoezelenprodukter. Ytterligare ett sätt att sprida
kunskaper om projektet och få verksamheten att fortsätta är att efterfrågan bland personal på interaktiv
design ökar. Genom den vägen hoppas projektledningen att kunna sätta tryck på företag.
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Nationell riksorganisation för demokrati och vardagsmakt
för människor med intellektuella funktionshinder –
Föreningen Grunden
Föreningen Grunden leds, drivs och vänder sig till personer som kallas intellektuellt
funktionshindrade. 39 Föreningen är hemmahörande i Göteborg och har flera olika
verksamhetsinriktningar. En av föreningens bärande principer är att personer med intellektuell
funktionsnedsättning ska leda och ansvara för föreningens arbete och vara de som företräder
föreningen.
På kort tid har Föreningen Grunden byggt upp en stark tradition att sprida kunskap om intellektuell
funktionsnedsättning på ett annorlunda sätt än det vanliga. Utgångspunkten tas i en mångfaldsdiskurs
och genom denna beskrivs erfarenheter som personer med intellektuell funktionsnedsättning har. I ett
sådant perspektiv handlar det om att förändra attityder, inte individer. I stor utsträckning sker detta
genom att utmana befintliga föreställningar, bland annat genom att presentera motbilder eller att
placera gängse föreställningen in i en ny kontext, som synliggör det inskränkta i gamla föreställningar.
Föreningen Grunden har fått bidrag från Arvsfonden för sammanlagt tre projekt. 40 Vi har i denna
uppföljning fokuserat särskilt på projektet Nationell riksorganisation för demokrati och vardagsmakt
för människor med intellektuella funktionshinder. Empowermentperspektivet, som genomgående
funnits med i Grundens alla projekt och målgruppens delaktighet i projektarbetet, låg bakom att vi
valde projektet för fördjupande fallbeskrivning. Vi ansåg det viktigt att ta tillvara på de särskilda
erfarenheter som utvunnits i projektarbetet.
Inklusive tid för förstudie pågick projektet under fyra år och avslutades 2012. Arbetet har bland annat
resulterat i att Riksföreningen Grunden Sverige bildats. De första stadgarna antogs november 2009.
Riksföreningen har sitt kansli i Göteborg på samma adress som lokalföreningen i Göteborg har sin
verksamhet. Antalet lokalföreningar har växt under åren och finns över hela landet. I november 2013
var antalet lokalföreningar 18 stycken fördelade på 11 län. Nya lokalföreningar har tillkommit även
efter att projektet avslutats.
Efter genomgången av samtliga projekt kunde vi konstatera att Föreningen Grunden var den enda
förening där personer med intellektuell funktionsnedsättning haft inflytande och ansvar för projekt
genom hela projektprocessen – från idé till slutredovisning. Projekten har präglats av demokrati- och
jämlikhetsfrågor, och har haft tydligt empowermentfokus.
Riksföreningen ska enligt stadgarna vara både opinionsbildare och stödja medlemmar och andra med
intellektuell funktionsnedsättning att ta del i och bli en del av demokratiska processer. Från en
personlig och privat sfär, som kan beskrivas som vardagsmakt, till den demokrati som manifesteras
genom riksdagsval. Genom föreningens stöd kan medlemmarna på olika sätt påverka och ta plats i
samhället. Med detta flerdimensionella perspektiv ville man inom projektet åstadkomma förändring
och utveckling. Förändringar behöver genomföras på samhällsnivå för att individer med intellektuell
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funktionsnedsättning ska få makt över sitt eget liv. Projektet Demokrati och vardagsmakt var ett steg i
den riktningen.
I stadgarna för Riksföreningen framgår bland annat:
”Verksamheten i Grunden skall ge barn, ungdomar och vuxna, som kallas intellektuellt
funktionshindrade kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, för att öka sitt inflytande i
samhället och ge makt att förändra sitt samhälle och sina liv.” (Ur Riksföreningen Grundens
stadgar) 41
Vi träffade projektledarna Elisabeth och Mats hösten 2012 i riksföreningens lokaler i Göteborg. De
berättade om projektet, men också om sitt tidigare engagemang inom Grunden. Båda har varit aktiva i
Föreningen Grunden under lång tid tillbaka, och även medverkat i tidigare projekt som finansierats av
Arvsfonden. Mats har suttit med i styrelsen och berättade att han även haft sin dagliga verksamhet
organiserad genom Grunden.
Samtalet handlade om projektets genomförande och betydelse för personer som de kommit i kontakt
med och arbetet med riksföreningens bildande. Vi pratade också om projektets betydelse på ett mer
individuellt plan för de båda projektledarna, både professionellt och personligt.
Under en inledande förstudie kartlades möjligheterna och behovet av att bilda en riksförening. En
projektplan arbetades fram som låg till grund för ansökan till Arvsfonden. När projektet startade
arbetade projektledarna systematiskt och engagerat för att på olika sätt nå målgruppen. Genom olika
mötesformer och information var målsättningen att skapa intresse och motivation för demokratifrågor
och presentera en alternativ plattform där dessa frågor skulle kunna drivas av målgruppen själv. Man
informerade också om planerna på att starta en riksförening med lokalavdelningar. Under projektets
andra år bildades Riksföreningen Grunden. För att bygga en gemensam och stabil grund att stå på och
för att medlemmar som saknade tidigare erfarenhet av föreningsarbete och opinionsarbete skulle få
vägledning, har projektledarna arbetat med konkret stöd till föreningarna i deras arbete. Stödet har
bestått av både handledning och stöd i arbetet genom att organisera och erbjuda utbildningstillfällen
och utveckling av arbetssätt för arbete med coacher.

Dialog och kommunikation – för att förändra föreställningar
Både Elisabeth och Mats beskrev att demokratiprojektets främsta och långsiktiga mål varit att förändra
attityder till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden för att nå dit kan sammanfattas
med information, kommunikation och dialog. Genom dialog ville man skapa medvetenhet och väcka
opinion om demokratifrågor. Dialogen avsågs vara redskap både i relationen med beslutsfattare och
med personer med intellektuell funktionsnedsättning.
I samtalet med Elisabeth och Mats blev det tydligt att de förde ett resonemang där de inte bortsåg från
begränsningar som kunde vara individuella, men deras erfarenheter var att det var attityder som
skapade hinder för delaktighet och inte individers individuella begränsning. Det har därför varit viktigt
i projektet att ge en annan bild av gruppen intellektuellt funktionshindrade, än den bild som ofta delas
och förmedlas av andra. Detta är något som föreningen Grunden utvecklat under många år.
Resonemanget Elisabeth och Mats för kan mycket väl beskrivas som exempel på aktuella teorier om
motstånd och motståndsidentitet som har sitt ursprung i sociologiska studier av grupper som av olika
orsaker är marginaliserade i samhället. I stället för att inordna sig i roller och förväntningar från andra
och därigenom reproducera en gängse bild, introducerade man andra bilder av gruppen, som
41
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kontrasterar traditionella föreställningar, en slags motbild. Denna strategi brukar kallas för
motståndsidentitet.42
Fokus i projektet var ett rättighets- och demokratiperspektiv, snarare än ett stöd- och
omsorgsperspektiv. Information och dialog handlade inte om att lyfta fram svårigheter eller att ge tips
om hur stöd skulle utformas:
Mats Vi ville helt enkelt ändra folks attityder gentemot oss med funktionshinder. Och vi satte ju igång enormt
mycket diskussioner. Om skolan och om bostäder och om arbete och om allt det här. Och att man skulle
få en lön för det arbete man gör och att man ska få gå i en riktig skola. Att man ska få rätt att skaffa sig
en familj om man vill och gifta sig om man vill.

Ambitionen var att nå ut på bred front till målgruppen, för att prata om angelägna demokratiska frågor
och väcka engagemang för att vilja förändra situationen. Mats och Elisabeth beskrev att de initialt
upplevde att det kunde vara svårt att få kontakt med målgruppen och att det fordrades mer tid än de
räknat med för att skapa kontakter. Det var nödvändigt att de var på plats och inte enbart informerade
genom informationsblad. Då föddes idén till en husbilsturné. Det skulle bli ett sätt att nå ut till nya
föreningar och till andra i målgruppen:
M

Det var ju en turné där vi hade husbilar. Då var vi ute och körde i 14 dagar. Vi körde säkert 300 mil.

E

Vi gjorde en husbilsturné för att våra föreningar och väldigt många av våra medlemmar har inte så
mycket pengar. Och då kom ju du på det fantastiska att /…/

M

Ja, det kan vara så att de har svårt att komma iväg. De kan inte komma. Kanske inte får åka. Eller har
inte råd. Då sa vi att då kan väl vi komma till dem istället. Så då försökte vi få så många som möjligt och
träffas. Det funkade väl så där, men det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Vi nådde inte riktigt ut till
målgruppen utan vi kom bara till politikerna, i stort sett. Men på något vis så har det spritt sig som
ringar så här. Efter att vi har varit ute har folk ringt upp oss och sagt att ”jag har hört om er på radio”
eller ”jag har hört om er när ni har föreläst där och där och vi blev nyfikna”.

Genom sitt annorlunda grepp för att nå ut till målgruppen fick projektet uppmärksamhet, inte minst i
medier. De blev till exempel intervjuade i radio och flera tidningar skrev om deras ovanliga satsning.
Däremot var erfarenheten att det var svårt att nå fram till målgruppen direkt, något som flera projekt
har signalerat. Men här ser vi att det tycktes som att målgruppen hade fått nys om dem, trots att de
kanske inte mött deltagarna i projektet personligen.
Husbilsturnén väckte uppmärksamhet och blev också den inspirationskälla som var avsedd. Men det
uppsökande arbetet skedde på flera sätt. I Mats berättar mer om hur informationsarbetet kunde gå till
och hur det satte igång spännande processer:
Mats Ja vi åkte ju ut då till olika dagcenter och tog kontakt på ett eller annat sätt. Ringde och frågade.
Presenterade Grunden och frågade om det skulle finnas något intresse av att vi kom och gjorde en
föreläsning. Många tyckte att det kunde vara jätteintressant och sa att det är klart. Så bestämde man tid
och så kom man då. De hade dragit ihop en massa människor som satt och lyssnade. Så nämnde vi att
det fanns möjlighet att de kunde bilda en förening om man ville. Och sen fick det kanske ligga lite grann i
malpåse hos dom. Och så fick de ligga där och gro. Så ringde dom och sa att ”nu har vi några som väldigt
gärna vill starta en riksorganisation kan ni hjälpa oss?”. ”Visst det är inga problem”. Så bestämde vi en
tid när vi kom upp. Då gav man dom första grunderna i hur man satt igång. Så bildade dom en förening
och så bildade dom en styrelse och så sitt första årsmöte. Så spann det på. Till slut blev det fler och fler.
Det spred sig från mun till mun då. Kanske någon i Malmö har sagt till dom i Ystad att ta och bilda en
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förening för det är ju så bra. Vi har ju det i Malmö och så berättade dom hur dom jobbar i Malmö då:
”jamen det kan vara något för oss i Ystad också”. Och så sprider det sig och blir som ringar på vattnet.

Att nå ut till målgruppen var en förutsättning för att projektet skulle nå sitt syfte. Och det var också det
som upplevdes som den största utmaningen. Eftersom projektet i hög utsträckning vände sig till daglig
verksamhet eller annan verksamhet där målgruppen fanns, så har inställningen hos den personal som
de först kommit i kontakt med varit avgörande för deras möjligheter att komma dit. Mats uppfattade
att det i hög utsträckning var personal som bedömde målgruppens intresse av att de skulle komma dit.
Det visade sig att det kunde vara svårt att nå ut till personer som inte tidigare engagerat sig i
föreningsliv, demokratifrågor eller opinionsbildning. Mats menade att problemet inte varit bristande
intresse från målgruppen. Istället var det, som vi ser i citatet nedan, personal som var tveksam till om
målgruppen hade intresse av informationen:
E

Vi har ju stött på motgångar också. Vi har ju haft människor som jobbar [personal] som säger att ”det
här är ju ingenting för våra – de kommer ju inte att förstå det”. Där vi var för ett par veckor sedan i
Ulricehamn och informerade för en daglig verksamhet. Personalen på det dagcentret var väldigt anti och
menade att det ”här är ju ingenting för våra”.

M

”De är för gravt handikappade.”

E

Och så hände under den dagen vi var där att vi fick in 11 betalande riksmedlemmar. De fattade till slut
vad de ville göra.

Riksföreningen Grunden bildas
Under projektets andra år grundades riksföreningen Grunden. Riksföreningens kansli arbetar aktivt
med utåtriktat intressepolitiskt arbete, som är föreningens ena ben. Projektledarna arbetar också med
att stödja lokalföreningarnas arbete. Föreningarna är olika stabila och har kommit olika långt i sitt
arbete. Kompetens och erfarenhet av föreningsarbete ser mycket olika ut och stödet från
riksföreningens kansli behöver därför vara stort även i fortsättningen. Mats uppmärksammar oss också
på variationen som finns mellan olika föreningar:
Mats Det märker vi när vi kommer runt till de olika föreningarna där det finns intresse. I vissa föreningar, när
man kommer, kanske det bara är en eller två som kan läsa riktigt. I andra kan alla läsa.

Det stöd föreningarna behövde för att organisera sig och för sitt fortsatta arbete varierade, bland annat
beroende på medlemmarnas förutsättningar och erfarenheter. Det är viktigt att slå fast att det sätt man
valt att arbeta på, dvs. att föreningen ska drivas av personer med intellektuell funktionsnedsättning,
inte utesluter någon på grund av att de hade för omfattande svårigheter. Men det fick inte heller
innebära att coacherna får en roll där de företräder föreningen eller dess medlemmar. Coachernas roll
var att stödja – inte att leda.
Mats och Elisabeth fick en viktig roll för att lokalföreningarna skulle bli stabila och arbetet
genomfördes enligt Grundens värdegrund. Under projektets avslutande år lades mycket kraft på internt
stöd och utvecklingsarbete. Främst har det handlat om utbildning, utveckling och stöd riktat till
lokalföreningarna.
Det utvecklades en långsiktig strategi för att utbilda förtroendevalda i
• generellt ledarskaps- och organisationsarbete
• demokratifrågor med speciellt fokus på Grundens värderingar och värdegrund
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• interna arbetsprocesser där formerna för coachning samt roll- och ansvarsfördelning var en
nyckelfråga. I dessa utbildningar deltog både medlemmar och coacher.
I uppbyggnaden av föreningen har man tagit hänsyn till de olika utmaningar som finns i
föreningsarbete. Entusiasm är en förutsättning, men inte tillräckligt. Därför genomfördes en
omfattande och välplanerad utbildningsinsats för medlemmar och styrelsen. Här har de fått redskap
och stöd för att utveckla föreningarna. Den kunskap som utvecklas under de olika utbildningsdagarna
ska implementeras i de lokala föreningarna. Genom Arvsfondens stöd har Riksföreningen Grunden
haft tid och resurser att genomföra de olika steg som de menade behövdes för en stabilitet på sikt.
Nedan är ett utdrag ur slutredovisningen från projektet, med en redogörelse för en
kompetensutvecklingssatsning som genomfördes för föreningens medlemmar och coacher:
”Under utbildningen har vi gått igenom Grundens ideologi och värdegrund, gemensamma
värderingar, Grundens nyckelord. Det coachande förhållningssättet, visioner, verbalisering av
vad vi vill med föreningen. Föreningskunskap, ledarskapsutveckling, samhällsorientering,
organisationens roll och betydelse i vårt samhälle. Idé och projektutveckling och
entreprenörskap. Jämställdhetsperspektiv i föreningarnas arbete. Påverkansarbete,
kommunikation och relationer till omvärlden. Hur man kan nå ut och berätta sin historia.
Utbildningen upplevdes som upplyftande, inspirerande av deltagarna och blev mycket lyckad.
En del i framgången handlade om att deltagarna själva var med och påverkade utbildningen
och dess innehåll, vilket gav många djuplodade viktiga diskussioner som stärkte både
individerna och Grunden som organisation.” 43
Efter utbildningsdagarna besökte projektledarna föreningarna för uppföljande samtal och för att ta reda
på vilket fortsatt stöd föreningarna behövde. Mats berättade att det krävts att de var flexibla, eftersom
individers erfarenheter och även förmågor skiljer sig stort mellan olika föreningar. Ibland handlade det
om en bristande vana att fatta beslut på egen hand eller att ta ansvar. Mats och Elisabeth betonade
betydelsen av att alla föreningar fick stödet utformat efter sitt behov.
Mats och Elisabeth har genom projektet mött situationer när det har varit konfliktfyllt och förekommit
samarbetssvårigheter i föreningarna. Då har de besökt föreningarna och försökt medla och handleda.
Mats menade att orsakerna till de problem som uppstått ibland hängt samman med att en del av
medlemmarna inte tidigare fått möjlighet att vara med i demokratiska processer och därigenom inte
fått möjlighet att ta ansvar och fatta beslut. Detta fick konsekvenser för hur de utvecklat förmågan och
vanan att samarbeta. Mats menade också att de har medlemmar som genom sin funktionsnedsättning
har brister som försvårar samarbetet med andra:
Mats Och sen är det också väldigt vanligt idag, har jag märkt bland våra målgrupper, att man är van vid att få
allting serverat. Man är van vid att få all hjälp så fort man puttar lite granna. Och då blir det ofta att så
fort det ställs lite krav på en så blir det ju väldigt obekvämt. Då vet man inte hur man ska ta det och blir
kanske utåtagerande istället. Och då kanske man sköter sig fruktansvärt illa istället. Och då försöker jag
förklara att du kan inte göra så här, du kan inte vara så här – det stör oss andra. Då förstår dom liksom
inte alls liksom. Och det kan ju också ha att göra med de olika funktionshindren, att man har svårt att
förstå känslor. Att man har svårt att förstå andra så här. Och det tycker jag är en av de svåraste sakerna
att hantera.
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Intersektionalitet
I det utåtriktade arbetet har man inte riktat sig till några särskilda grupper. Ambitionen var enligt Mats
att det skulle vara en jämn könsfördelning i styrelserna. Däremot uppfattade de att det fanns ett relativt
traditionellt mönster när det gällde att ta plats:
M

Killarna tar väl lite mer för sig tycker jag.

E

Våra kvinnliga medlemmar är lite mer försiktiga.

En gängse bild är att det är färre personer med utländsk bakgrund som är engagerade i det traditionella
föreningslivet än svenskfödda personer. Många menar att det är svårt att nå ut med information till
andra grupper. Projekt som särskilt riktat sig till personer med utländsk bakgrund har visat på att de i
många sammanhang måste utveckla nya vägar och kanaler än de traditionella.
Att kategorisera personer med utländsk bakgrund är naturligtvis lika ambivalent som att kategorisera
personer som intellektuellt funktionshindrade. I samtalet pratade vi om personer som Mats och
Elisabeth uppfattade som att de hade en annan bakgrund än svensk. Deras bild var att de hade svårt att
nå gruppen:
I

När ni har varit ute och informerat har ni mött personer med utländsk bakgrund då?

E

Nej. inte

M

Det är ju väldigt blandade grupper – och alla ska ju känna sig välkomna – och vi utesluter inte någon.

/…/
E

Det kan vara svårt med språket också.

M

Det kan vara kulturgrejer och sånt också.

E

Jag vet att vi hade en praktikant för många år sedan och hon kom ju med burka.

M

Nej, hon hade slöja bara.

E

Ja, slöja. Och det var jätteproblem med henne för det funkade liksom inte. Det var någonting i hennes
religion som inte funkade alltså.

Föreningen var öppen för alla men det upplevdes svårt att nå personer med utländsk bakgrund. Detta
är en erfarenhet som delades av flera projekt. Ett sätt att förstå detta är att projekten är inriktade på
bara en av flera olika diskrimineringsgrunder. De genomfördes inom en begränsad tid och många
gånger hade de som ledde projekten särskilt kompetens inom något av områdena. Resultatet kan bli att
man är normkritisk när det gäller vissa områden, men inte andra. Man mäktade med förändringsarbete
och attitydfrågor för funktionsnedsättning men inte för t.ex. klass och kön.
Detta är en viktig fråga att lyfta och problematisera. Inte för att det nödvändigtvis ska ställas högre
krav på projektägarna utan för att upptäcka mönster och undersöka om Arvsfonden kan bidra till att
perspektiven vidgas ytterligare.

Delaktighet på mikronivå
Föreningen Grunden företräds av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Som stöd i arbetet
och i det intressepolitiska engagemanget finns ett antal coacher. Coachernas uppgift är att vara stöd i
de sammanhang där det behövs. Det är emellertid en roll och funktion som ibland kan upplevas som
otydlig, både för den som är coach och för den som får stöd. Coachen ska stödja utan att ta över, vara
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lyhörd men utan att övertolka. Att det kan vara en arbetsam process att finna en bra balans är något
som återkommer flera gånger i samtalet. Ibland kan man ha så olika förväntningar och uppfattningar
om coachens roll att det inte alls fungerar. En konsekvens kan bli att coachen tar över och blir styrande
istället för stöttande, något som betyder bristande delaktighet och inflytande för den personen som ska
få stöd.
I samtalet med Mats och Elisabeth gavs flera exempel på situationer när de haft problem med styrande
coacher. För Mats blev det tydligt att han inte fick förutsättningar att vara delaktig vid planeringen av
ett projektarbete. Det blev uppenbart för Mats att diskussionerna fördes på ett sätt som uteslöt honom
från viktig information och därmed hans möjlighet till inflytande över arbetsprocessen och besluten.
Det fick honom att reagera:
M

Och jag kan ju berätta hur vi började vårt projekt. Det var ju så här att jag och vår dåvarande coach och
Susanne var nere i Laholm hos våra medarbetare där och satt och pratade. Vid långa möten sitter man
gärna och snöar lite grann. Jag satt och funderade på varför bara coacherna ska skriva alla projekt. Och
vi som har funktionshinder vi sitter där som fågelholkar och begriper ingenting av alla siffror och alla
konstiga ord. Varför kan man inte skriva det tillsammans så att man begriper vad det är frågan om? Och
då hasplade jag ur mig det där. ”Kan vi inte skiva ett projekt tillsammans?” Och så blev det ett projekt.
Då började vi med att vi hade ett förprojekt till projektet för att skriva projektet. Och sen körde vi
projektet.

Från att ha haft en mer tillbakahållen roll så utvecklades arbetsformer som skulle tillförsäkra
målgruppen delaktighet i projektets alla delar. Mats och de övriga som på pappret formellt ansvarade
för projektansökan fick även i realiteten förutsättningar för att ansvara för projektets hela
genomförande. En ökad demokrati på mikronivå i projektets genomförande.
Att utveckla de demokratiska processerna i föreningen var en angelägenhet för de inblandade och
innebar också en utveckling av erfarenheter som var betydelsefulla för fler än de direkt inblandade. Ur
Arvsfondens perspektiv är detta en viktig kunskapskälla, eftersom målgruppens delaktighet i
projekten, som tidigare nämnts, är ett av de kriterier Arvsfonden bedömer vid värderingar av
projektansökningar. 44
I citatet ovan berättade Mats att hans delaktighet begränsades av komplicerade ord och ekonomiska
beräkningar som inte förklarades för honom. Detta ledde oss vidare i samtalet till funderingar om vilka
förutsättningar och hinder för delaktighet som kan finnas inbyggda i Arvsfondens administrativa
rutiner och krav. Därför uppehåller vi oss vid demokratiperspektivet på mikronivå lite till. Vi frågade
Mats om arbetet med projektansökan:
I

Men hur funkar egentligen det här med att skriva tillsammans. Var det svårare eller lättare än ni trodde?

M

Jag hade nog ingen direkt uppfattning om det, för jag har ju aldrig haft med projekt att göra över huvud
taget. Men det var problem ja. Det var svårt. Det var mycket som man var tvungen att skriva på ett
språk som gjorde att man knappt förstod vad man skrev för att Arvsfonden skulle förstå eller godkänna
det. Det skulle skrivas på ett speciellt sätt då. Det var ju lite speciellt.

Mats upplevde att de krav som Arvsfonden ställer på projektansökan var svåra att leva upp. Men det
betydde emellertid inte att Mats uttryckligen menade att de skulle göras om helt och hållet. Han bytte
perspektiv och sa sig ha förståelse för att en ansökan måste ha en viss stringens, trots att det innebar att
han själv inte kunde vara delaktig på det sätt som han önskade:
I

Men de kraven som Arvsfonden ställde på hur man skulle skriva tycker du så här efteråt att de var okej?

105

M

Ja, de var väl okej. Det var ju tvunget att skrivas på ett visst sätt för att myndigheten skulle förstå vad
det var frågan om. För skriver man det på ett väldigt lätt sätt så kanske det kan misstolkas. Det är därför
jag tror att vi var tvungna att skriva på ett svårt språk.

Mats beskrivning aktualiserar flera frågor. En handlar om hur man kan skapa förutsättningar för att
personer med intellektuell funktionsnedsättning självständigt ska kunna medverka och ta ansvar för en
projektansökan. Går det att utforma blanketter och riktlinjer som är tillgängliga för målgruppen? Det
blir en paradox om Arvsfonden, som har som en av sina fördelningsprinciper att målgruppen ska vara
delaktig i projektens alla faser, samtidigt bidrar med exkluderande rutiner på grund av att de är för
svåra att hantera för målgruppen.
Ansökningarna behöver stringens och formalisering, den uppfattningen delade Mats. Men det betyder
inte att de inte ska vara tillgängliga för dem de berör. Både Mats och Elisabeth hade idéer om hur även
administrativa rutiner kan göras tillgängliga – vi återkommer till det längre fram.
Den andra iakttagelsen handlar om att Mats tycktes ha en slags förståelse för att det administrativa
arbetet behövde vara svårt och komplicerat. Genom detta ger han delvis avkall på kravet om
tillgänglighet och anpassning. Här menar vi att det är viktigt att fortsätta utveckla system som gör det
möjligt för målgruppen att vara delaktiga. Det är Arvsfondens ansvar att utveckla det och inte
målgruppen själv.

Roller och ansvar i projektet
Elisabeth och Mats var projektledare för projektet. Det arbetet har inneburit en resa för dem, både
bildligt och bokstavligt. Arbetet i projektet betydde för dem båda att de fick ansvar för uppgifter som
de inte arbetat med tidigare. En av de frågeställningar som vi uppehöll oss vid i samtalet var hur de
utvecklat ett effektivt och fungerande samarbete när deras egna erfarenheter inledningsvis var relativt
begränsade. Att Elisabeth och Mats skulle vara projektledare stod klart från början. Det innebar
givetvis spännande utmaningar och att de utvecklat formerna för sitt eget stöd. Här saknades till en
början rutiner och det framgick att de och den coach som de inledningsvis arbetade nära med hade
olika uppfattningar om hur ansvar och roller i projektet skulle se ut.
E

Efter varje år så ska man ju också skriva en redovisning om vad man har gjort. Och andra året och tredje
året. Och då gjorde vi beslut att – jag hade fått som ansvar att föra anteckningar från varje möte. Sedan
memorerade jag i mitt huvud hur mycket vi gjort och vad vi inte gjort. Det var lite lättare då att en tog
över just med redovisningen så att det inte blev kaka på kaka.

M

Och sedan så sätter vi oss alltid ned och …

I

Men det var du som hade huvudansvaret för redovisningen?

E

Ja, det blev så i slutänden för… ja, det handlade också om att vi har lite olika handikapp också. Just med
skrivande och så. Så då sa jag att jag absolut kan fixa det. Du har ju ändå tagit de större bitarna. Och
sedan upptäckte jag att under det första året så, det som Mats sa, att det blev lite olyckligt i början med
coacher och så. Både jag och Mats hade inget hum om ekonomin. Vi visste ju inte hur mycket pengar vi
hade fått in eller hur mycket pengar som hade gått åt och vilka bitar vi hade betalat och vice versa.

M

Och det berodde på att den coachen inte ville släppa in oss i arbetet. Hon hade svårt med det och vi
påpekade det rätt många gånger att: ”Sara, du måste släppa in oss för annars kan vi inte arbeta”. Det
slutade med att hon sa upp sig eftersom hon inte kunde arbeta på våra villkor. Sedan hade vi en coach
ett tag men han skötte sig inte. Han kom och gick när han ville.

E

Så i slutänden blev det så att Mats och jag skötte projektet helt själva.
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Nu i efterhand blev det tydligt att den turbulensen som uppstått slutade på ett bra sätt, men under tiden
som det varade innebar det merarbete och osäkerhet. Det är viktigt att understryka att det var flera
olika omständigheter som bidragit till detta, till exempel Elisabeths och Mats ambition att ta ansvar för
arbetet samtidigt som det inte fanns utarbetade eller uttalade gemensamma strategier för hur detta
skulle gå till. Elisabeth och Mats behövde, i likhet med andra projektledare, få relevant information
om det som hade med projektets genomförande att göra. Det handlade bland annat om ekonomi. De
upplevde att de inte fick den information som de behövde samtidigt som de också behövde få stöd i
hur de skulle hantera informationen. De behövde alltså stöd med att tolka och förstå innebörder och
konsekvenser av ekonomiska resultat. När det kom till att fatta beslut och göra andra avvägningar
litade de på sin egen förmåga, gemensamma samtal och diskussioner i arbetsgrupp och projektgrupp.
Som vi såg så tog det ett tag innan man hittade former som fungerade för den här typen av projekt.
Projektledarna fick stöd av den ekonomiansvariga för Grunden i Göteborg och menade att de
tillsammans arbetade fram fungerande samarbetsformer. I och med det kände de sig trygga. De fick
relevant information och hade en kompetent person som kunde både ekonomi och juridik att fråga om
de blev osäkra.

Personlig erfarenhet och utveckling i projektet
I samtalet uppehöll vi oss vid vad projektet inneburit för Elisabeth och Mats på ett mer individuellt
plan. De uttryckte att det varit berikande att få nya utmanande arbetsuppgifter att utvecklas av och nya
roller och ansvar att växa i. Konkret så ledde arbetet till att de båda fick en anställning efter
projekttidens slut:
E

Det slutliga projektåret började det bli lite svajningar. Vi hade ingen aning om hur det skulle bli efter
projektet. Och det som Mats sa, det var det här att rädslan var att skulle vi få gå tillbaka till den dagliga
verksamheten. För då äntligen kände jag att här är jag vanlig. Här är Mats. Här har vi gjort någonting
som gör att vi har stärkt oss.

Projektet har medfört ett erkännande för projektledarna genom att de visat andra och sig själva att de
utfört uppgifter som många inte trott att de skulle klara. Och detta tycktes även ha ett generellt värde
på så vis att de kan vara förebilder för andra med intellektuell funktionsnedsättning. Detta är något
som återkom i samtalet.
E

Och det har också stärkt ens inre att här har vi utfört ett treårigt projekt med bravur. Och också med att
både jag och Mats har varit i luven när man varit stressad. När det är mycket som ska göras. Jag har fått
mina kollapser och du har fått dina. Men herregud, det är ju så i projekt. Men vi överlevde och vi sitter
här idag. Ombudsman är man och vi har våra ansvarsområden.

Här handlade det alltså om flera olika saker: Individuell utveckling utifrån uppgiften, men även utifrån
andras och egna föreställningar av vad man förväntas klara av när man har en intellektuell
funktionsnedsättning.
Att de fick möjlighet att genomföra ett projekt som var så här pass omfattande har inneburit att
projektledarna har använt olika strategier för att möta de krav som ställdes. Mats berättade att han har
dyslexi och därför haft med sig bandspelare vid olika möten, eftersom han inte hinner anteckna:
M

Men under tiden som man har arbetat med det här så har man ju lärt sig små knep. Om jag gör så här
eller så här så underlättar det för mig. Jag kom ju på det här att för jag har ju dyslexi så jag har ju svårt
att hänga med och skriva när någon står och babblar samtidigt. Och då gör jag så om jag går på ett
möte, om jag går själv så har jag oftast en sån här bandspelare med mig. Och sedan så går vi igenom när
jag kommer tillbaka och så skriver vi ner det som är viktigt. Och det fungerar faktiskt väldigt bra.
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Ett tema i samtalet, och i projektdokumentationen, var nedvärderande attityder som projektledarna och
föreningens medlemmar mött. Dessa bemöts med kunskap men också genom ett motstånd mot
befintliga föreställningar. Elisabeth och Mats lyfte fram sig själva som exempel på vad personer med
intellektuell funktionsnedsättning kan genomföra, driva och ansvara för. Här menade de båda att
projektet har möjliggjort detta. De har genom projektet fått möjlighet att utveckla sin professionalism
och därmed visat för andra att personer med intellektuell funktionsnedsättning har kapacitet att
utveckla och leda projekt och verksamheter. Det betydde inte att de negligerade eller bagatelliserar
områden som kan vara svåra att klara på egen hand. Istället gav de exempel på hur man inom projektet
hanterat detta tillsammans med andra som haft bättre färdigheter på området. Men, i
överensstämmelse med Grundens värdegrund, så betyder inte det att de avsagt sig eller fråntagits
inflytande eller ansvar.

Hur lever projektet kvar
Riksföreningen Grundens bildande är början på en föreningsverksamhet som genom Arvsfondens
bidrag har fått en stabilitet och grund att stå på. De åtta medlemsföreningarna som bildades under
projekttiden har ökat till elva. Föreningen har fått statsbidrag från Socialstyrelsen, vilket inneburit att
de två projektledarna nu är anställda som ombudsmän. De kommer att fortsätta arbetet med att stödja
medlemsföreningarna och driva det intressepolitiska arbetet tillsammans med styrelsen och
medlemmarna.
I slutrapporten står att Grundenföreningarna utvecklat ett gott samarbete med kommunerna och
Arbetsförmedlingen. Detta har inneburit att flera medlemmar arbetar inom föreningen inom ramen för
daglig verksamhet. Något som skapar ytterligare stabilitet för föreningarna.
Riksföreningen grunden är numera en remissinstans för Socialstyrelsen och en viktig samarbetspartner
och referensgrupp i olika sammanhang.
Elisabeths sammanfattar Riksföreningen Grundens nyckelområden som de arbetar särskilt med och
kommer att fokusera på i sitt fortsatta arbete:
E

Ja, vi jobbar ju väldigt mycket nu med de fyra viktiga områdena arbete, fritid, skola och boende.

Mats lyfter fram synsätt och attityder, som ytterligare ett område att arbeta vidare med:
M

Det är ju också en sak som vi kämpar väldigt mycket för. Det är att man får aldrig stirra sig blind på
handikappen, utan man säger liksom att alla har ett namn. Alla är unika. Och det spelar ingen roll om
man har adhd eller om man har Downs syndrom. Man är olika personer även om man har samma
handikapp.

Citaten ovan speglar hur man i projektet har haft olika viktiga livsområden som utgångspunkt för sitt
arbete med vardagsmakt och demokrati. Poängen är att vägen till detta går genom att skapa
förändringar i samhället, förändringar som innebär att funktionsnedsättningen inte är det centrala utan
tillgängligheten för alla individer.

Tillgänglighet i projektet
Projektet handlade i stor utsträckning om tillgänglighet och attityder, två aspekter som naturligtvis
också är sammanflätande. Men här fokuserar vi på tillgänglighet utifrån projektledarna Mats och
Elisabeths reflektioner om hur tillgängligheten skulle kunna underlättas i Arvsfondens rutiner. Det är
viktigt att framhålla att Mats och Elisabeth ansåg att de fått bra stöd från handläggarna som varit
angelägna om att föra diskussioner direkt med Mats och Elisabeth.
I

Hur skulle Arvsfonden kunna underlätta för fler med funktionsnedsättning att ansöka om projektmedel?
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E

Förenkla pappersexercisen.

M

Att man inte behöver slänga sig med en massa svåra ord. Man ska kunna skriva på ett lätt språk och inte
behöva krångla till det alltför mycket. Det är väl det som är huvudsaken. Att man kan använda ett lätt
språk.

E

Att det kan finnas två olika modeller på ansökningen. På lätt och på svår. Om det till exempel är
personer som ska söka som inte kan skriva över huvud taget utan att man kan använda ljudinspelningen
eller nåt.

M

Vad jag tror skulle vara bra är en grundläggande mall. Sen får man ju anpassa den till varje projekt. Men
en grundmall kring vad som ska ingå i ett projekt. Det här ska man redovisa. Så här gör man. Det tror jag
skulle underlätta.

Avslutningsvis så gav projektledarna en rad förslag till hur Arvsfondens rutiner skulle kunna anpassas
för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få större inflytande över projekten:
• tillgängligt språk – en lathund på lätt svenska
• tydlig struktur för hela arbetet där alla kritiska punkter synliggörs – en tidslinje ritas upp vid
projektets start
• möjligheten att använda det medium i kommunikation och avrapportering till Arvsfonden som
skapar bäst tillgänglighet
• ekonomisk genomgång där det framgår vilka kostnader som ska räknas med i projektet.

Sammanfattning
Titeln på Föreningen Grundens projekt Nationell riksorganisation för demokrati och vardagsmakt för
människor med intellektuella funktionshinder sammanfattar väl projektets viktigaste mål. Demokrati
har varit en ledstjärna från början till slut i projektets alla olika faser. Ytterst har det handlat om
demokrati på samhällsnivå, dvs. att skapa ett samhälle som präglas av likvärdighet och samma
möjligheter för alla människor. Men demokrati har även varit en process som manifesterats inom
projektet. Projektledarna, som har en intellektuell funktionsnedsättning, har lett, ansvarat för och fattat
beslut om projektets genomförande. Viktiga beslut och ställningstaganden har inte överlämnats till
andra, vilket har varit vanligt i de flesta projekt vi tagit del av. Därigenom kan man säga att projektets
titel har konkretiserats även på mikronivå i projektets eget organiserande och genomförande. En
mängd erfarenheter och kunskap finns därigenom om hur ett så tydligt brukarstyrt utvecklingsarbete
kan gå till och vad de kan innebära, både på mikronivå och på organisationsnivå. Nu fortsätter arbetet
med att skapa förändringar på makronivå, dvs. att arbeta mot begränsande strukturer, föreställningar
och kulturer i samhällets övriga delar.
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Kompletterande intervjuer
Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
(FUB)
Vid vår genomgång av de projekt som omfattas av denna utvärdering fann vi att FUB är den enskilda
organisation som drivit flest Arvsfondsprojekt (40 projekt) och som fått mest bidrag av Arvsfonden.
Därigenom är de en rik källa till kunskap om vad Arvsfondens stöd kan betyda för en enskild förening
och dess medlemmar och hur detta stöd i sin tur kan påverka samhällsutvecklingen. Vi träffade därför
företrädare för FUB för att samtala om deras erfarenheter.

Introduktion
FUB är en organisation som bidragit till viktiga förändringar i samhället som fått betydelse för
livssituationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen har sedan den bildades
1956 arbetat med opinionsbildning, kunskapsutveckling, metodutveckling och olika former av stöd till
familjer och till personer med intellektuell funktionsnedsättning. FUB har haft en bred repertoar av
inriktningar på sitt arbete och rört sig mellan intressepolitiskt arbete, med demokrati och lika
rättigheter som utgångspunkt, och socialt inriktade medlemsaktiviteter. En stor del av föreningens
aktiviteter har genomförts som avgränsade projekt och många av dessa har finansierats – helt eller
delvis – med bidrag från Arvsfonden.
Samtalet med FUB handlade om föreningen som en kunskapskälla med unik kompetens, och
föreningens medverkan till kunskapsutveckling med stöd av Arvsfondens projektmedel. Det handlade
även om föreningens interna arbete och om samhällets förändring, bland annat när det gäller attityd
och stöd, under den period som utvärderingen omfattar. Frågor som berörde föreningens samverkan
och kontakter med Arvsfonden diskuterades också, och synliggjorde den relation som utvecklats över
tid mellan Arvsfonden som finansiär och en aktör som agerar på frivillig basis för att bidra till
kunskapsutveckling.
På föreningens webbplats presenterar Riksförbundet FUB idag sig på följande sätt:
”FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt
om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom
många andra som delar vår grundsyn.”
FUB är uppbyggt som en riksförening med en förbundsstyrelse, tillhörande kansli och lokalföreningar
med egna styrelser. Lokalföreningarna skiljer sig åt sinsemellan i antal medlemmar och geografisk
storlek. Skillnaderna är även stora när man kommer till personalresurser. De flesta lokalföreningar
drivs bara av ideellt engagerade medlemmar medan de större, främst i storstadsregionerna, har
kanslipersonal anställd. Personalresurserna påverkar naturligtvis möjligheterna att söka och driva
lokalt anknutna projekt.
Samtliga projekt som genomförts med FUB som ansvarig inkluderas i de 40 projekt som fått
Arvsfondsstöd, oavsett om det varit riksorganisationen eller lokalföreningen som stått bakom
ansökningen. Även projekt som haft forskningsstiftelsen ALA (Anpassning Liv Arbete) som ansvarig
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har inkluderats. ALA arbetade tidigare mer självständigt och tydligt forskningsinriktat, men i
dagsläget beskrivs stiftelsen som en gren inom FUB som fokuserar på utvecklingsarbete.
Att inkludera ALA i sammanställningen över FUB-projekt var ett riktigt val bekräftades vid samtalet
med FUB:s företrädare. De drog inte någon tydlig gräns mellan ALA och FUB:s projektverksamhet.
De hade även svårt att i efterhand sortera avslutade projekt och placera dem hos rätt projektägare
(FUB respektive ALA).
Vid ett möte på FUB:s kansli i Stockholm träffade vi fyra företrädare för FUB, som på olika sätt varit
aktiva i föreningens arbete. Det var anställda tjänstemän, personer med förtroendeuppdrag och
personer ut målgruppen. Vi deltog i ett samtal som kom att inbegripa olika resonemang, erfarenheter,
åsikter och ståndpunkter utifrån de Arvsfondsprojekt som FUB drivit.

FUB som projektaktör
En av FUB:s viktigaste uppgifter har varit att verka för bättre levnadsvillkor för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Som ett led i detta har man medverkat till kunskapsutveckling och
har ett anseende som en organisation med stor kompetens inom flera områden. FUB har både förvaltat
andras kunskapsbidrag och själva initierat och drivit utvecklingsprojekt, projekt som oftast varit
finansierade av Arvsfonden. Dels handlar det om projekt där FUB utvecklat innehåll och former för
stöd, information och metodutveckling, dels om projekt för hur stödet kan organiseras. Det har varit
projekt som kan beskrivas som grundforskning. Dessa genomfördes inom forskningsstiftelsen ALA
och fick stor uppmärksamhet, både i Sverige och i viss utsträckning utomlands.
Ett uttryck för att dessa arbeten hade hög kvalitet och i vissa fall var banbrytande är att de skrifter som
gavs ut fortfarande är efterfrågade. ALA-classic är en bokserie som nyligen lanserats av FUB och
innehåller äldre rapporter. Flera av dessa rapporter är resultat av projekt som fått bidrag av
Arvsfonden.
FUB:s möjlighet att genomföra kvalificerade projekt har förändrats över tid. Under en period på 1990talet fanns en väl utvecklad projektorganisation inom FUB, med en speciell tjänst som samordnade
projektarbetet. Under en period hade de 4–5 projekt på gång samtidigt och ansökningar gick till
Arvsfonden på löpande band:
”Det som har betydelse och det som har hänt är att på 90-talet hade vi väldigt många projekt och det
drevs av kansliet här med en speciell tjänst som G hade på heltid. Samtidigt så hade vi
forskningsstiftelsen ALA.”

Parallellt med FUB:s projekt bedrevs forskning- och utvecklingsprojekt av ALA. Det är oklart hur stor
betydelse Arvsfonden haft för ALA:s verksamhet, under perioden på 1990-talet. Möjligheter fanns då
att söka forskningsmedel och projektmedel från andra finansiärer tack vare att ALA hade verksamma
forskare både som anställda och som nära samarbetspartner.
ALA:s roll kom dock att förändras med tiden. En bidragande orsak var förändrade ekonomiska villkor.
Generellt blev det svårare att få forskningsmedel och samtidigt försvann en del av forskarkompetensen
från ALA. Därefter blev ALA en mer integrerad del av FUB, och ALA gick från att första hand ha
varit en forskningsstiftelse till att bli en utvecklingsstiftelse med fokus på utvecklingsprojekt.
Arvsfonden bidrag kom därmed att bli allt viktigare för FUB:s möjlighet att bedriva utvecklingsarbete.
Här lyftes den unika kompetens och förutsättningar som handikapporganisationen har:
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”Vi har den här speciella styrkan inom FUB och ALA att vi har personerna. Då kan vi söka
utvecklingspengar från Arvsfonden för att göra något så att den här forskningen kommer de här
personerna till del. Att det blir en pedagogisk metod eller modell. Och det tycker jag är unikt. Där kan vi
också hittar vägar att jobba tillsammans med personerna själva, för där har vi faktiskt inte den
kompetensen som de har. Och det behöver vi i utvecklingsprojektet. Så man har en balans i vågskålen,
att båda är lika viktiga.”

FUB:s utvecklingsarbete har bidragit med ökad kunskap och nya perspektiv på vad det kan betyda att
ha en intellektuell funktionsnedsättning.

Utvecklingsarbete i en medlemsförening
Av vårt samtal förstår vi att utvecklingsarbetet, trots framgång och erkännande, också har ifrågasatts
inom den egna organisationen. I huvudsak tycks meningsskiljaktigheterna ha handlat om prioriteringar
och lokalföreningarnas förväntan och behov av mer sociala och medlemsnära aktiviteter. I en
lokalorganisation efterfrågades verksamhet som på ett mer direkt sett fångar medlemmarnas intresse
och behov. I följande citat illustreras den polemiken som kunde uppstå.
”De som var engagerade i båda [lokalnivå och riksnivå] såg ju det enorma värdet av det, medan man
kanske ute i organisationen i övrigt sa ’men vad har vi för nytta av det? Gunnar Kylén, vad är det för
någonting? Vi behöver ha några som kommer och spelar teater med våra medlemmar’. Eller så vill man
ha en annan typ av projekt, och då tror jag att den stora roll som den här informationen och kunskapen
som fanns samlad har haft, betytt och påverkat inte riktigt har noterats inom vår organisation. Men väl
så mycket utanför.”

Lokalföreningarna behövde stöd i sitt direkta medlemsarbete medan man i förbundsstyrelsen och ALA
såg behovet av att FUB arbetade utåtriktat och långsiktigt. Detta var en intressekonflikt som skapade
dynamik i en medlemsorganisation som FUB. Förenklat kan man säga att det också handlade om
information och aktiviteter inåt i organisationen – till personer med intellektuell funktionsnedsättning
– eller information och aktiviteter utåt, till allmänhet, professionella och beslutsfattare – om personer
med intellektuell funktionsnedsättning.
I samtalet framgår att det intressepolitiska arbetet och det informations- och utvecklingsarbete som ägt
rum inte blivit synligt för medlemmarna. Men man har varit mån om att kunskap som utvecklats också
ska leda till förändringar i samhället, det kan handla om hur stöd organiseras och vilka metoder som
används:
”För det har ju varit grunden att vidareutveckla kunskaperna. När ny forskning kom gick man vidare
utifrån det, och det har man glömt lite tror jag. Så det är lätt att se ’hur har det påverkat enskilda
personer med utvecklingsstörning?’ som de som är engagerade i rörelsen och lokalföreningen gärna vill
se. De kanske inte ser det. Att särskolan har förändrats. Att inställningen till särskolan har förändrats. Att
utbildning för personal har förändrats. Och där har ju faktiskt FUB och ALA varit pådrivande för att få det
här till stånd.”

Att tolka detta som enbart ett informationsproblem är förmodligen förenklat. Vad som framskymtar är
snarare att det finns många olika förväntningar på vad man ska få ut av organisationen. Den
prioritering som görs av förbundsstyrelsen delas inte i alla delar av lokalföreningarnas medlemmar.
Naturligtvis ser FUB detta som en utmaning och att kopplingen mellan föreningens alla delar behöver
stärkas.
Vid en första åsyn kan man kanske tycka att den intressekonflikt som vi här lyfter fram är en intern
angelägenhet för föreningen, snarare än något att belysa i en utvärdering av Arvsfondsprojekt. Men vi
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menar att det är intressant att diskutera, eftersom det problematiserar brukarmedverkan i projekten. Vi
återkommer till detta i en samlad analys senare i rapporten.
Citaten ovan beskriver de olika prioriteringar som hänger samman med lokalföreningens eller
riksförbundets perspektiv. Lokalföreningarnas aktiviteter är närmare medlemmarna medan
riksförbundet av naturliga skäl är mer distanserat. Möjligheterna att bedriva mer omfattande projekt
förutsätter en stabil projektorganisation och man beskriver att det är svårt för lokalavdelningarna att
svara upp mot det. Den situationen ser likadan ut idag som den gjort tidigare. De mindre
lokalavdelningarna har bara i undantagsfall anställd kanslipersonal som kan avsätta tid till att ta fram
och administrera projektarbete i alla dess olika faser.
Det är intressant att resonera om prioriteringen mellan kortsiktiga medlemsaktiviteter och mer
långsiktigt utvecklingsarbete, med syfte att påverka samhället på en kollektiv nivå. FUB har beskrivits
som en organisation som redan när föreningen var i sin linda arbetade målinriktat för att på kollektiv
väg påverka samhället. Påverkansarbetet har beskrivits som drivkraften initialt för föreningens
bildande, men föreningen blev även en viktig plats för medlemmarna att träffas på av mer sociala skäl.
Båda behoven kvarstår. Man kan också tolka det ibland nedtonade intresset för strategiskt
intressepolitiskt arbete i ljuset av ett, över tid, mer individuellt inriktat samhällsklimat.
Individualiseringen har genomsyrat vårt samhälle sedan 1990-talet och detta har även fått genomslag i
minskat medlemstal i funktionshinderorganisationer och större svårigheter för gemensamt
påverkansarbete (se vidare Hugemark & Roman 2012).

Projekt där FUB är medsökande och samarbetspartner
Utöver de projekt där FUB är huvudsökande, framgick vid vår genomgång av alla projekt, att
föreningen varit medsökande och samarbetspartner till ytterligare ett stort antal projekt. En förklaring
är naturligtvis att FUB besitter stor kompetens som är angeläget för många att ta del av. Men det
visade sig att i en del projekt där FUB angetts som partner av något slag, hade de mycket lite eller rent
av inte alls varit involverade i projektet. I vissa fall kände de inte ens till att de stod som medsökande:
”Jag gick också igenom de här [förteckningarna över projekt hos Arvsfonden] när jag började. Vi hade
massor av projekt där vi var delaktiga. Och då ringde jag allihop och frågade: ’Vem, när och var? Och
vad förväntar ni er av mig?’ Och då sa alla så här: ’Vi hade tänkt höra med er sedan när vi fick pengarna’
och då blir man så där: ’Så går det inte riktigt till’. Och det var just i de fallen som de inte hade sökt
några medel för FUB:s medverkan, vilket gjorde att det föll. Och då påpekade jag också för
handläggarna på Arvsfonden att så där får det inte gå till. Om det står att FUB är medsökande eller
samverkansparter så måste det stå namn och telefonnummer. Ni måste checka att det är så, för annars
så uppger de det bara slentrianmässigt och säger att vi tänker prata med dem senare.”

Slutsatsen av detta är att FUB har angetts som medsökande eller samarbetspartner till projekt utan att
de känt till detta själva. Det är bekymmersamt ur flera perspektiv, inte minst i relation till Arvsfondens
kriterier, t.ex. vad gäller brukarmedverkan i projekten. Att nämna FUB i sin ansökan ses som ett sätt
att uppfylla det kriteriet. För FUB:s del så innebär det också att de vid några tillfällen känt sig
utnyttjade av andra föreningar.
FUB:s bild är att Arvsfonden har uppmuntrat och ibland också uppmanat andra sökande att samverka
med FUB, men inte i samma utsträckning kontrollerat att det finns ett verkligt samarbete.
Erfarenheterna på senare tid är dock att Arvsfonden har blivit mer uppmärksam på problemet och
därför numera kräver kontaktuppgifter för de föreningar som anges vara medsökade.
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Även FUB har blivit tydligare om under vilka villkor de medverkar i andra projekt som medsökande
eller samarbetspartner. Genom att ställa som krav att de ska ingår i projektets styrgrupp stärker och
tydliggörs rollen, och man tar också det ansvar som kan förväntas av en medsökande part. Man kräver
också att projektansökan ska omfatta kostnader för FUB:s medverkan i projektets organisation.

Offentlig verksamhet
I genomgången av projekt slogs vi av att påfallande många projekt hade offentlig verksamhet som
projektägare eller som medsökande alternativt samarbetspartner. Inte sällan kunde vi, efter att ha tagit
del av akternas innehåll, se att en offentlig verksamhet varit initiativtagare till projekten och även var
de som i praktiken ansvarade för genomförandet, trots att det på pappret framgick något annat. Detta
reste frågor om ifall detta var ett sätt att tänja på Arvsfondens kriterier.
Vi var intresserade av hur FUB tänkte om detta och i resonemanget som följde kan vi se en praktisk
inställning. Den gick ut på att FUB får större möjligheter att påverka och medverka vid
personalutbildning som kommunen håller om kommunen fått bidrag från Arvsfonden. Det blir alltså
ett sätt att involvera personer med intellektuell funktionsnedsättning i de utbildningar som äger rum:
”Jag tycker att det skulle vara väldigt värdefullt att ha FUB med att planera utbildningarna. Det har vi
pratat väldigt mycket om internt. Utbildning för personer som jobbar på gruppbostäder och hur märkliga
många av de här utbildningarna är –/…/ och vi skulle vilja ha mycket större inslag av att personer som
bor där ska ha en större del av att ta fram utbildningen. Det är av värde att en kommun tar kontakt,
även om vi inte nödvändigtvis ska söka pengarna. Där vill vi gärna vara med.”

De övriga delar uppfattningen om att det är viktigt att FUB bidrar till att föråldrade synsätt ändras och
medverkar vid personalutbildning inom offentligt finansierad verksamhet:
”Jag har fått en uppgift, eller jag tog på mig den själv, och jag skrev till kommunerna och frågade vad de
krävde för att jobba på en gruppbostad. I väldigt stor utsträckning så krävde man [utbildning till]
undersköterska och sen ingenting mer. Och då är det inte så konstigt om man tror att [om man är]
utvecklingsstörd så är man sjuk, och det är man ju inte.”

Vid en genomgång av FUB:s projekt så kan man konstatera att flera, framför allt under de senare år,
handlat om att ta fram utbildningsmaterial som riktar sig till personal inom omsorgsverksamhet. De
har över tid mer och mer blivit inriktade på förhållningssätt och stöd till ett självständigt liv. Som
antyds i citatet ovan så strävar FUB efter påverka personal och ledning att se intellektuell
funktionsnedsättning just som en funktionsnedsättning och inte som en sjukdom eller egenskap hos
individen.
Det är viktigt att understryka att FUB menar att för att de ska samverka med offentligt finansierad
verksamhet, i t.ex. personalutbildning, som man menar är det offentligas ansvar, så ska de också ha
inflytande över innehåll och upplägg. Här nämns projekt där offentlig verksamhet fått bidrag från
Arvsfonden för att genomföra projekt, men där någon handikapporganisation inte funnits med, vilket
lett till att personer med intellektuell funktionsnedsättning saknat inflytande i projekten.

Vad projekten lett fram till
Alla intervjuade var eniga om att målet med projekten var att de skulle generera något som andra
kunde ha nytta av i framtiden. Kunskaper som utvecklas ska presenteras och paketeras på ett sätt så att
alla kan ta del av dem. Resonemanget fokuserade på projekt som Riksförbundet eller ALA genomfört.
Projekten karakteriserades av att de främst hade en kunskapsutvecklande eller metodutvecklande
ambition:

114

”Det här med en policy som fanns tidigare på ALA när man tog fram det här informationsmaterialet, så
var det så att varje projekt skulle generera i något handfast som vi efter projektet kunde säga att ”är ni
intresserade av det här så varsågod, här finns det och det kan man använda”. Då kan man påverka, och
det har vi fortsatt att jobba med väldigt mycket. Så att man i projektansökan har med för
dokumentation och för att det ska finnas något som är framtaget. Dessutom ska det vara en stor
konferens i slutet på varje projekt där vi slår oss för bröstet och talar om för omvärlden hur duktiga vi har
varit som har genomfört projektet. Så att det sprids på det sättet också. Det tycker jag är ett väldigt bra
sätt att jobba på också. För annars blir det ju de här jättetråkiga små rapporterna som man skickar in till
Arvsfonden, de är det ju ingen människa som har lust att sitta och läsa. De är ju dötrista, medan en
dokumentation som den vi har gjort är en helt annan grej som lever vidare. Ja, som också kan användas
till läromedel.”

Personer med intellektuell funktionsnedsättning i projekten – subjekt eller
objekt?
Flera projekt som genomförs av FUB äger rum inom ramen för en offentligt finansierad verksamhet.
Det kan handla om verksamheter inom daglig verksamhet, boende och utbildning. Men här lyfter FUB
en skillnad mellan deras projekt och reguljära verksamheter. FUB har en tydlig ambition att involvera
personer med intellektuell funktionsnedsättning i projektens genomförande, på ett sätt som de menar
att andra huvudmän inte har i sina verksamheter.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning är involverade i högre grad än tidigare i de aktuella
projekten. Man menar att det skapar kvalitet, men förutsätter att projekten är planerade för att skapa
bra förutsättningar för delaktighet. Det ska leda till reella möjligheter att delta på lika villkor som
andra. I flera projekt som de känner till sitter personer med funktionsnedsättning med i
referensgrupper, utan arvode eller lön, trots att projekten använder deras kompetens. Det är något som
FUB försöker förändra, både i sina egna projekt och i projekt där man är medsökande.
Att involvera personer med funktionsnedsättning i projekt har utvecklats över tid. Från att främst ha
varit objekt eller föremål för insatser, så har personer med intellektuell funktionsnedsättning i större
omfattning fått ta plats i referensgrupper och styrgrupper. I flera projekt som FUB driver är personer
med intellektuell funktionsnedsättning anställda med månadslön.
Vi förstår av resonemanget att det inom FUB finns en ambition att hitta former för att involvera
individerna själva i föreningens verksamhet och styrning, men att detta inte har hittat sina former fullt
ut än. Av tradition är FUB en föräldraförening, och när det har kommit till viktiga beslut så har
personer med funktionsnedsättning känt sig överkörda. Inom FUB finns en särskild sektion, Klippan,
som enbart är för medlemmar med utvecklingsstörning.
”Fast man kan vara ärlig också och säga att riktigt hittat formerna för det har vi inte. Vi har kanske gått
lite framåt inom FUB – för vi sitter ju år ut och år in och diskuterar relationerna mellan förbundsstyrelsen
och Klippan.”

Man kan tolka resonemanget som förs som ett steg mot lika villkor och medborgarskap. I det inbegrips
både rättigheter och skyldigheter. Ökad delaktighet och inflytande innebär även ökat ansvar. En av
informanterna för ett resonemang med betoning på att som representant i en referensgrupp eller
styrgrupp har man ett ansvar att representera FUB och inte enbart sig själv:
”En sak som jag tycker är viktig också, det är att när man anlitar personer med utvecklingsstörning. Då
är det ju viktigt att den personen verkligen är med, så att det inte bara blir ett namn på pappret. För
ibland kan jag uppleva att man har med någon med utvecklingsstörning bara för att det ska vara så.
Men ibland kan ju handikappet göra att det är omöjligt. Om mitt handikapp gör att det här blir för svårt
för mig, då kanske inte jag ska vara med utan då kanske det ska vara någon annan person.”
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Naturligtvis finns det sammanhang som kan innebära svårigheter att hantera för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. I samtalet förs inte det resonemanget vidare, däremot diskuteras
villkor som underlättar inflytande och delaktighet i projekt. Här finns en del inbyggda svårigheter som
har att göra med Arvsfondens ramar och rutiner för administrativ uppföljning och avrapportering från
projekten. Den administrativa processen i projekt är avancerad, vad gäller dokumentation som begärs
in av föreningarna. Upplevelsen hos FUB är att Arvsfonden inte fullt ut tagit hänsyn till eller skapat
förutsättningar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ta en aktiv del i och
ha inflytande i projektens alla delar.
Den administrativa delen upplevdes som en barriär, liksom tidsaspekten. För att skapa rimliga
förutsättningar för delaktighet behöver man ha med i planeringen att projektet kan behöva längre tid.
”Det tycker jag handlar om trovärdighet. Om man skriver att personer med utvecklingsstörning står
bakom det, då tycker jag att det för trovärdighetens skull är viktigt att det är så i verkligheten också. Och
då ställs ju de här kraven: ’Okej, om I ska göra det här så tar det ett halvår, men ska C också vara med så
kanske vi måste lägga på ett halvår för att C verkligen ska förstå vad det här handlar om’.”

I det tidigare citatet lyftes personens individuella svårigheter fram som hindrande, men i detta citat
handlade det om att skapa möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning att delta i
projekten, på samma villkor som andra. Att ha ansvar och befogenheter och att delta med sin
kompetens. Resonemanget handlar då om vilken anpassning som krävs, inte minst tidsmässigt, för att
det ska vara möjligt.
FUB har ibland upplevt att det inte funnits tillräcklig flexibilitet hos Arvsfonden. Vid bedömningen av
tidsåtgången för ett projekt har de inte tagit hänsyn till vad som krävs:
”Man säger: ’Men det här kan ni ju göra på ett år ’. Javisst kan jag göra det. Det är ju bra att köra över
personer med utvecklingsstörning, så kan jag göra det på ett halvår om ni vill. Då behöver jag inte ens
kalla in dem, för det bara komplicerar saken. /…/ Jag vet ju när jag jobbade med familjer med
utvecklingsstörning, bara att få till ett fysiskt möte kan ju ta tre dagar. Vilket det aldrig skulle ta med en
annan familj. Det kanske till och med var så att jag inte behövde ett fysiskt möte, utan kunde ta saker via
telefon eller mejl. Och sådana här saker tar man inte hänsyn till.”

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning är inte bara en ideologisk retorik, utan också något
som finns tydligt uttalat i nationella och internationella styrdokument. Utvecklingen med
brukarinflytande går framåt, om än långsamt och ibland som i kräftgång. Ser man till delaktighet för
personer med intellektuell funktionsnedsättning så kan man konstatera att de har haft svårare än andra
funktionshindergrupper att få gehör för rätten till delaktighet. Men det finns samtidigt trender som
visar på att personer själva inte accepterar att andra bestämmer över viktiga livsområden. Man vill
även få inflytande över andra områden än de som direkt berör en själv. 45 I det sammanhanget kan man
säga att Arvsfondens kriterier tydligt visar på ett inkluderande synsätt, där delaktighet ska vara en
viktig del av projekten. Då är det också viktigt att de administrativa och formella rutinerna underlättar
det. Vi frågade FUB om man skulle kunna säga att Arvsfonden påskyndat en utveckling mot att
personer med intellektuell funktionsnedsättning involverats i projektarbete. Man ansåg inte att
kriterierna inneburit någon förändring i sig, trenderna och inriktningarna mot brukarinflytande hade
legat före Arvsfondens kriterier. Däremot omnämndes ett annat Arvsfondsprojekt som
Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) drivit under flera år och som fokuserat på
brukarmedverkan i forskning och projektarbete:
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Se fallbeskrivningarna av Riksföreningen Grunden och Mötesplats Tian som exempel.
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”Men däremot så hade ju HSO sitt stora projekt, och det var en ögonöppnare för mig […] för varken i
Ninjakoll eller Puss så hade vi ju med någon person med utvecklingsstörning som projektledare, utan det
var ju i referensgrupper. Och jag tycker att det är en väldig skillnad om du har en person som faktiskt är
anställd och är medansvarig.”

Projekt som man bedömer vara särskilt lyckade eller betydelsefulla
När man tittar tillbaka på FUB:s historia så har de, som vi inledningsvis beskrivit, varit pionjärer inom
olika områden. Det har handlat om att skapa möjligheter där andra såg hinder och kanske allra starkast
om att förändra synsätt som varit grundmurade hos stora delar av befolkningen.
”Om man går långt tillbaka, så startade FUB med att man skulle försöka hitta saker som man tyckte skulle
fungera mycket bättre. Som det här med skolskjutsen och det här med daglig verksamhet och alltihopa
som man sedan skulle lämna ifrån sig till landsting.”

Man kan se att föreningens arbete handlar om detta än i dag. Områden som man har fokuserat på har
följt i spåren av samhällsutvecklingen men framförallt har man gått före lagstiftning och
verksamhetsutveckling och pekat på behov av förbättringar. När föreningen bildades var det stort
fokus på anhörigas situation, och stöd i olika sammanhang som skulle bidra till avlastning. Om man
ser över de 20 år som denna utvärdering omfattar så handlade mycket inledningsvis om att stödja
individer i deras identitetsarbete och vuxenblivande:
”I början av nittiotalet när man pratade om personer med utvecklingsstörning och deras behov av
handikappmedvetande (hette det då, nu säger man självinsikt). Det var väl lite banbrytande då, både för
föräldrar och andra, att tänka sig att personer med utvecklingsstörning behövde i sitt blivande vuxenliv
förstå att ’Jag bor i en särskild bostad och vad innebär det och vad kommer jag behöva för stöd?’ Så att
man inte hamnar ute i den psykosociala periferin, med missbruk och droger och allting.”

Att utgå från att personer med intellektuell funktionsnedsättning hade ett själsliv på samma sätt som
andra och att stöd inte enbart handlade om praktiska lösningar, var på många sätt banbrytande.
Personer skulle få stöd för att utveckla sin kunskap om vad deras funktionsnedsättning innebar och
vilket stöd de kunde få. Detta var nytt på sin tid och kallades då för handikappmedvetande. Flera av de
äldre FUB-projekt som Arvsfonden stött har haft fokus på att stödja personerna i denna utveckling.
Bland annat togs det fram material där personer med intellektuell funktionsnedsättning kunde inspirera
som positiva förebilder för andra med samma svårigheter.
Ett annat område där FUB varit drivande är kommunikation. Flera projekt har handlat om hur man
genom datorstöd kan främja kommunikation. Det har handlat både om området alternativ
kompletterande kommunikation (AKK) och om att hantera datorn som socialt medium.
”Datorer på daglig verksamhet togs fram här. Det var alldeles revolutionerande nytt då. Kommunikation
över huvud taget med personer som … Ja, [om] hela den alternativa kommunikationen finns det ju
massor av bra rapporter som användes hemskt mycket.”

Inom ALA arbetade man under flera år med att utveckla former för samverkan mellan föräldrar och
habiliteringen. Det kan ses som en föregångare till dagens aktuella strävan efter att skapa delaktighet
för barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen. I sin linda handlade det om att föräldrar skulle
involveras i barnens behandling.
”Vi byggde upp med habiliteringarna, det var Mats och Kerstin som hade skrivit rapporter om
samverkan, familjeinriktad habilitering och vad de innebar. Det är väl idag självklarheter på många sätt
och så glömmer man att …Men de hade faktiskt en väldig effekt och användes väldigt mycket i
utbildningar när man byggde upp ett nytt sätt att arbeta.”
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En annan typ av framgångsrika projekt utgörs av en Arvsfondsfinansierad förstudie om behovet av ett
kompetenscenter för personer med omfattande flerfunktionsnedsättning. Projektet innehöll en
kartläggning av hur situationen såg ut för familjer med barn med flerfunktionsnedsättning. Genom
detta arbete belystes att det saknades samlad kompetens om gruppen och familjernas behov av stöd.
Arbetet resulterade i en omfattande och gedigen rapport där familjernas situation beskrevs genom
intervjuer. Men det ledde också till att Socialstyrelsen fick upp ögonen för frågan och beslut fattades
om ett kompetenscenter för gruppen.
Aktuella projekt som FUB vill framhålla särskilt är projekt som har det gemensamt att de på olika sätt
involverat ungdomarna med intellektuell funktionsnedsättning i framtagandet av material. Det ena
projektet är Ninjakoll och består i en film som i första hand riktade sig till ungdomar i
gymnasiesärskolan. Den berör frågor som vad utvecklingsstörning är och vilka konsekvenser en
utvecklingsstörning kan få i olika vardagssammanhang. Olika konkreta situationer spelas upp för att
illustrera situationer som är typiska för ungdomar generellt, men som kan skapa osäkerhet för
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Ett exempel är situationen i cd-butiken när en ung
man ska betala men har svårt att förstå innebörden av pengarnas värde och valör. I filmen agerar
ungdomar med egen erfarenhet som skådespelare och intervjuar professionella experter. Filmen har ett
tilltal som når fram till ungdomar och ungdomar har medverkat i framtagandet av den. En av
informanterna fanns med i arbetet och menar att ungdomarnas medverkan inte var självklar från
början:
”Det är det jag tycker är bra med den här filmen. Men det som slog mig och som förvånade mig lite och
då var ju du också med när vi diskuterade det här, och jag fick slåss väldigt mycket för att det skulle vara
personer med utvecklingsstörning som spelade utvecklingsstörda i de här scenerna. Alltså det skulle inte
vara personer som spelade, utan det skulle vara personer med utvecklingsstörning. Och det förvånar
mig, det fick jag slåss väldigt mycket för att det skulle vara så.”

Ninjakoll kan beskrivas som nyskapande i den bemärkelsen att man använde nya tilltal och nya
dramaturgiska grepp. Samtidigt kan filmens sägas vara en utveckling på det arbete som FUB initierat
tidigare som handlade om att stödja personer i kunskap om sin funktionsnedsättning och det stöd som
samhället kan ge.
Ett annat aktuellt Arvsfondsprojekt som FUB lyfter fram är PUSS. Liksom Ninjakoll vänder det sig till
ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, men med skillnaden att fokus inte
är funktionsnedsättningen i sig. Syftet var i stället att framställa ett material om samlevnad och
sexualitet på ett för mottagarna tillgängligt sätt. Både vad gäller språk och uttryck och mediet där det
presenteras. PUSS-materialet finns tillgängligt som ett webbaserat läromedel. Till både Ninjakoll och
PUSS har det tagits fram en lärarhandledning som stöd för arbetet. Men PUSS-materialet har tagit ett
steg till, materialet ska vara så tillgängligt att användarna själva ska kunna ta del av detta och navigera
mellan sidorna.
Projekten ovan exemplifierar hur olika projekt kan se ut. Men som framgår i citatet nedan är syftet
detsamma:
Alla projekt, vare sig de är riktade till skolpersonal eller om de är riktat till föräldrar, ska förändra och
förbättra situationen för personer med utvecklingsstörning. Man går via en lärares eller via en förälders
situation, men slutmålet måste alltid vara personer med utvecklingsstörning, självklart. Även om det går
via en annan grupp. Annars har projektet inte något värde alls. Men det har det. Har man lärt sig om
kommunikation och attityder, allt som det här bygger på, då har gruppen gynnats.
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Efter projekttidens slut
Projektens mest kritiska punkt kan paradoxalt nog uppstå vid projektets slut. Det är då utmaningar att
sprida kunskap och fortsatt drift av en utvecklad verksamhet tar vid. Naturligtvis är detta något som
man planerar för under projektets genomförande, men när det gäller verksamheter som utvecklats av
en ideell organisation med syfte att en offentlig huvudmans ska ta över så har man begränsade
möjligheter att påverka detta, och besked om framtiden kommer ofta väldigt sent i projektprocessen.
Informations- och kunskapsspridning innebär ett långsiktigt arbete och på FUB:s kansli finns
begränsade resurser för detta. I PUSS-projektet utvecklade man en webbplats i stället för att publicera
läromedlet i tryckt form. Till skillnad från ett tryckt material så fordrar webbplatser att materialet hålls
aktuellt och uppdateras vid behov. För att finansiera detta så säljer man webbnycklar. Materialet är
alltså inte tillgängligt direkt, vilket naturligtvis påverkar spridningen. Fortsättning för ett projekt efter
projekttidens slut i en ideell organisation som FUB, där man har begränsad finansiering för löpande
verksamhet är alltså beroende av marknadsföring och försäljning.
Osäkerheten om var som händer efter att projektet avslutats väcker också frågor som handlar om vilket
ansvar som tas för de som deltar i verksamheter som har en osäker framtid. Ett konkret exempel på de
etiska dimensionerna som sällan lyfts fram illustrerades i fallbeskrivningen av projektet Mötesplats
Tian. Här riktade man sig till personer som upplevt att de blivit svikna av samhället och som
därigenom utvecklat en bristande tillit. Den tillit de hade haft hade missbrukats. Genom projektet fick
de möjlighet att träffas och långsamt byggdes förtroendet upp för andra och den egna tilliten stärktes
bit för bit. Projektet kan sägas ha fått en nästan terapeutisk roll och skapat en stabilitet för många av
deltagarna, något man saknat tidigare. Efter projekttidens slut drog sig dock kommunen, som varit den
tilltänkta finansiären, ur projektet:
”Det var ju många av de här som var med på träffpunkten Tian. De hade ju väldigt dåliga erfarenheter
av samhället, och det tog lite tid innan man fick upp förtroendet: ’Stannar de verkligen kvar och kommer
de verkligen att hjälpa mig med det här?’ [tänkte deltagarna] Och sedan när man hade fått det här
förtroendet, då man vågade släppa in mer och mer då … Det jag tycker att man ska ha garanti för när
man gör sådana här projekt är att de kommer att fortsätta i framtiden för ’nu blev jag sviken en gång till
i livet-fan också’. Och då kanske det tar ännu längre tid nästa gång att bygga upp det här förtroendet,
för att man har blivit sviken ytterligare en gång. Eller också att man gör klart väldigt tydligt från början
att det här är bara en begränsad tid.”

Detta väcker frågor som enligt FUB är viktiga för Arvsfonden att ta på största allvar, eftersom man
genom denna typ av projekt påverkar människors liv. Det belyser också de konsekvenser det kan få
när en ideell organisation tar på sig ett ansvar som man kan hävda egentligen är ett ansvar för offentlig
verksamhet. Är det etiskt försvarbart att starta upp en verksamhet som man inte kan garantera
långsiktig finansiering för? Är det etiskt försvarbart att erbjuda gruppverksamhet som har till syfte att
utveckla kunskap om metoder, om det inte är tänkt att gruppens aktivitet ska fortsätta erbjudas efter
projektslutet? En av informanterna funderade över om man bör överväga att inte starta:
”Om man inte gör det här och fortsätter, och inte har garanti för att det kommer att fortsätta, då kanske
man inte ska göra något.”

Mindre lyckade projekt
Det var svårt för FUB att ge exempel på projekt som upplevdes som mindre lyckade. Men
erfarenheterna var att projektarbete är sårbart om det vilar på några få personers engagemang. Om
dessa försvinner är det svårt att genomföra projektet som planerat. En annan erfarenhet var att det inte
går att flytta över modeller från ett geografiskt område till ett annat, utan att ta hänsyn till kontextuella
variationer. Här gavs exempel på projekt där man utan att ta hänsyn till skillnaderna försökte kopiera
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ett lyckat projekt från en del av landet till en annan. Det resulterade i ett projekt som mötte både
motstånd och interna svårigheter när det skulle genomföras. Det är enligt FUB en viktig lärdom att ha
med sig.

Framtida utmaningar
Några tydliga indikatorer på framtida utvecklingsprojekt som FUB gemensamt tagit ställning för
framkom inte i samtalet, men däremot spännande idéer om hur FUB kan bidra konkret med att
utforma verksamheter för stöd:
”Vi pratar kanske inte så mycket om det i Arvsfondssammanhang, men det här med rollen som
’serviceprovider’, som många av våra systerorganisationer har i andra länder för att man vill ha en
verksamhet, t.ex. en daglig verksamhet, som vi själva tycker att en bra daglig verksamhet bör se ut. Det
förekommer mycket i vår internationella kommitté. Jag tycker att det är en väldigt spännande tanke. Att
vi gör ett pilotprojekt kring en verksamhet som vi får skapa. För det är så många klagomål på så många
olika serviceinsatser för den här gruppen. Men inom FUB så är det inget stöd alls för att man ska bli en
’serviceprovider’ som man är i Finland. Där driver man både bostäder och allt möjligt. Men jag skulle inte
vilja säga att det där gör vi aldrig, för jag tycker att det är en väldigt bra metod att få fram sina bra
idéer. Och om det finansieras som Arvsfondsprojekt, fine. Men då måste uppdraget vara väldigt tydligt –
att det här tänker vi inte fortsätt att driva. Vi tar in kunskap kring vår grupp på ett sätt som vi inte tycker
görs idag, och på så sätt så är det nyskapande.”

Idén för tankarna tillbaka till de modeller för stöd som FUB initierade och lanserade i början på 60talet, då de låg bakom utformandet av till exempel lekotek.

FUB:s relation till Arvsfonden
FUB anser att Arvsfondens handläggning och bedömningskriterier har förändrats. En betydande
skillnad var att FUB tidigare hade en kontinuerlig dialog med Arvsfonden. De beskriver att det under
lång tid var en och samma person som hade hand om ansökningar från FUB:
”På 90-talet fanns det ju en kvinna som man hade direktkontakt med. Det fanns en väldigt tydlig
och klar väg in, och det underlättade väldigt mycket. Det var nog därför vi kunde få så många
projekt under 90-talet. Sen så ändrades det. Så skulle det ju bli någon form av nämnd och det
skulle bli något politiskt. Och det skulle gå till en större personkrets och det gör ju att det har
blivit svårare och det tar längre tid.”
FUB fick stöd och vägledning om hur man skulle skriva ansökningar. Det var närmare till beslut och
det gick betydligt snabbare än idag att få besked. Handläggningsprocessen har förändrats och idag
fattar delegationen beslut. När man pratar om skillnader över tid lyfter FUB fram att man inte får lika
mycket stöttning idag som för tio år sedan. Man resonerar kring detta och kan se det utifrån två
perspektiv. Å ena sidan säger man sig ha förståelse för Arvsfondens tydliga markering: För att kunna
genomföra ett bra projekt förväntas man kunna skriva en bra ansökan på egen hand. Därför uppfattar
man att man inte får lika mycket stöd och handledning vid skrivandet som man tidigare fått. Å andra
sidan ser man att detta skapar problem för mindre lokalföreningar som inte har någon anställd som kan
ta ansvar för arbetet med projektansökningar och annan administration kring projektarbetet:
”Jag var på en informationsdag och jag förstod att man få inte alls lika mycket stöttning med
att ta fram en ansökan bara med jämförelse för tio år sedan. Men jag förstod deras resonemang
att man måste klara av att fram en gedigen ansökan om man sen ska klara av att genomföra ett
projekt. Det hänger ihop. Men jag tror att för många är det ett problem. För många mindre
föreningar som kanske har en kanslist på halvtid, inte kan hon driva det här med
projektskrivande och så. Så de har drabbats av att man inte får lika mycket handledning under
framtagande av projekt som man fick tidigare. Men som jag förstår det så är det ett väldigt
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konkret beslut – man ska klara det här mycket mer på egen hand. Just för att de såg de här
problemen och då är det förstås inte bra om någon får ett projekt som inte mäktar med att driva
igenom det.”
Även den idag långa handläggningstiden upplevde FUB som problem. Erfarenheterna var att det ofta
tog över ett år från att ansökan skickas in till att beslut fattas. Eftersom föreningen har knappa resurser
så har man inte personer anställda som arbetar i projekten, ofta anlitas dessa externt som projektledare.
Den person som initialt är påtänkt som projektledare är många gånger inte längre tillgänglig när beslut
om medel meddelas. Det har funnits undantag från den långa handläggningstiden och det är när
Arvsfonden har tematiskt inriktade satsningar. Vid dessa har handläggningen fungerat betydligt
snabbare och smidigare.
Pensionsavgångar och nya handläggare menar FUB har inneburit att kompetensen har minskat på
Arvsfonden, även om de vidhåller att det är bra personer som arbetar där. Det är viktigt för FUB att
understryka att den kritik som riktas mot Arvsfondens handläggningsrutiner inte är riktad emot
enskilda handläggare.
Här finns det alltså en förändring av samverkan, från det gamla till det nya. Det gamla innebar
närmare kontakt och dialog genom hela handläggningsarbetet. Man kan nästan tala om ett samarbete
för att ansökan skulle bli genomarbetat och ha med de olika moment som måste finnas. Vi uppfattar att
det fanns ett ömsesidigt förtroende för varandras kompetens. FUB menade att handläggarna hade
tillräcklig kunskap och kompetens om intellektuell funktionsnedsättning för att bedöma vilka projekt
som var angelägna att genomföra, vilka frågor som var viktiga och var kunskap saknades. Nu finns det
en större tveksamhet om Arvsfondens kompetens inom området.
Samtidigt betonar FUB att det kan behövas en tydligare stringens i handläggning och beslut. Som
exempel på det lyfter man fram att FUB haft delvis dubbla roller. Utöver att de är en aktiv förening när
det gällt att söka medel, har de också fungerat som sakkunniga till Arvsfonden och lämnat synpunkter
på andra föreningars projektansökningar. En roll som man inte alltid känt sig helt bekväm med:
”När de ringer till mig och frågar om det är nyskapande, så litar de på att jag ska ha någon koll på det
eftersom jag sitter på ALA. Och det är lite läskigt eftersom jag inte vet hur mycket koll jag har på vad
som händer. Och jag försöker säga det.
Vi har ju fått en formell fråga till ALA om vi kan åta oss att vara dem som de kan ringa till och checka av
med. Då sa jag: ’Det går väl bra men jag vet inte vilket ansvar jag kan ta för det här’. Men att vara ett
bollplank kan man ju vara, och det var ganska många gånger som de ringde och kollade sådant.”

Medelstilldelning och avslag på ansökan
FUB menar att en väl underbyggd ansökan i regel ger det bidrag man sökt. Problemet är, som ovan
angetts, att projekttiden är för kort och att hänsyn inte tas till att skapa förutsättningar för att personer
med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta i alla projektfaser, på samma villkor
som andra och efter sina förutsättningar.
FUB har synpunkter på att det finns områden som Arvsfonden inte lämnar bidrag till. Ett sådant
område är resor, särskilt resor inom Norden. Man menar att det är viktigt med internationell
samverkan för att bygga kunskap och utveckla projekt. Inom Norden finns en etablerad samverkan
inom olika områden när det handlar om kunskapsbyggnad och kunskapsspridning. För projekt som
riktar sig till mindre grupper och ovanliga diagnoser är det än viktigare med internationell samverkan.
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FUB menar att Arvsfondens kunskapssyn till viss del lever kvar i föreställningen om att Sverige är
bäst på det mesta inom vård och omsorg. Man menar att den synen också påverkar kriteriet att
projekten ska vara nyskapande. Men det nyskapande utvecklas inte isolerat, utan i samarbete med
andra personer och annan kunskap.
När vi granskat avslag på ansökningar, så framgår att FUB har fått fler avslag på sina ansökningar
under den sista femårsperioden än tidigare. Skälet som FUB själva ger är att projekten har bedömts
falla utanför kriterierna. Ett projekt fick man avslag på med motiveringen att det var inom kommunens
ansvarsområde och ett annat att det handlade om föreningens interna arbete. Man menar att
handläggarna har blivit mer restriktiva men upplever samtidigt att det finns en godtycklighet.
Upplevelsen är att det finns ett stort tolkningsutrymme av kriterierna, vilket ställer höga krav på
handläggarnas kompetens inom sakområdet.

Projektens förankring i aktuell kunskap och praxis
Ett område som återkom flera gånger i samtalet handlade om Arvsfondens kompetens att bedöma
projekt inom det här området. Komplexiteten handlar bland annat om att ta ställning till projekts
relevans för målgruppen. En sådan bedömning bör enligt FUB ställas i relation till aktuellt
kunskapsläge och vilka behov av utveckling av metoder, verksamheter och kunskap som finns i dag.
FUB menade att Arvsfonden behövde utveckla sin kompetens för att bättre kunna bedöma om
projektansökningarna i relation till om de är nyskapande. Den bilden kommer från kontakter man haft
vid egna ansökningar och genomförande av projekt samt de förfrågningar man fått från Arvsfonden
om bedömningar av inkomna ansökningar från andra föreningar.
Frågan hänger också samman med hur Arvsfonden ser på kunskap generellt och på hur man överför
kunskap. Här är FUB kritiska till att det inte i projekten och ansökningarna krävs en tydlig koppling
till tidigare kunskap och till teorier som ligger till grund för ett antagande om t.ex. en metodutveckling
eller informationsinsats. Även vid redovisningar av projekt menar man att det brister i koppling till
teori och tidigare kunskap på området. Detta saknas i projekt som av Arvsfonden lyfts fram som
särskilt intressanta eller framgångsrika. FUB uppfattar att dessa projekt lyfts fram mer som
marknadsföring än utifrån att projekten utvecklat ny kunskap eller ny verksamhet. I rapporter och
presentationer saknas ofta referenser till forskning, teoretiska utgångspunkter etc. och detta bidrar till
att modeller överförs till andra verksamheter utan att man har någon teoretisk förankring. Något som
ofta leder till misslyckanden. Kravet på att det ska vara nyskapande projekt leder till att ansökningar
om bidrag skrivs så att man döljer liknande projekt som man kan vidareutveckla istället för att lyfta
fram dem.
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Intervju med handläggare på Arvsfonden
Genomgången av akterna väckte en rad frågor om handläggning och bedömning av
projektansökningarna. Så vitt vi förstått har Arvsfondens formella kriterier inte förändrats under den
period som vårt utvärderingsuppdrag omfattat men samtidigt uppfattade vi att bedömningarna som
gjorts av projektansökningarna delvis ändrats. Vi var därför intresserade av att ta del av hur
Arvsfondens handläggare resonerade om arbetet med ansökningar som kommer in och hur de
hanterade de olika kriterier som ska ligga till grund för bedömningar och Arvsfondsdelegationens
beslut.
Särskilt intresserade var vi av tolkningar av kriterierna som handlade om att stöd i första hand ska ges
till verksamhet som är nyskapande och utvecklande samt om hur brukardelaktighet tolkas. Även hur
gränsdragningsfrågor hanterades när det gäller vad som är att betrakta som forskning, och därmed
faller utanför Arvsfondens område, ville vi förstå bättre. Slutligen ville vi fördjupa oss i vad som avgör
om en offentlig huvudman beviljas stöd eller får avslag.
Genomgripande förändringar i samhället, som förändrad lagstiftning för stöd och service, förändrade
synsätt på personer med intellektuell funktionsnedsättning och även vetenskapliga framsteg som
tillfört kunskap om målgruppen har rimligtvis påverkat bedömningar och prioriteringar av
ansökningarna.
För att diskutera dessa frågor bad vi att få träffa handläggare som arbetade med handläggning av
projekt inom området. I maj 2013 hade vi ett givande samtal med tre handläggare. De hade alla lång
erfarenhet av arbetet på Arvsfonden, mellan 13 och 20 år har de varit anställda. Därmed kunde de
också beskriva förändringar som ägt rum. Tiden som avsatts för samtalet var relativt kort, en timme,
men vi fick ett informativt samtal om de områden vi funnit särskilt angelägna att lyfta. Här presenteras
de delvis tematiskt, men vi inleder med att lyfta fram förändringar som påverkat organiseringen av
handläggningen.

Förändringar
Handläggarna berättade att en förändring genomförts av indelningen av de huvudområden som de
ansvarade för. Nu arbetade handläggarna i huvudsak efter en ändamålsinriktning. Tidigare har
målgrupperna legat till grund för indelningen. En handläggare arbetade i huvudsak med
arbetsmarknadsprojekt och projekt om integration. En annan beskrev områdena fritid, kultur,
rehabilitering och utbildningsprojekt som sina centrala områden. Innan förändringen ägde rum, runt
2000, var det en eller några få handläggare som särskilt handlade projekt om funktionshinder.
Det är lätt att se att förändringen följt trenden i samhället där frågor om funktionsnedsättning inte bör
behandlas som en isolerad fråga för en särskild grupp, utan istället vara en del inom andra områden.
Trenden avspeglade sig i att fokus inte var på funktionshinder utan det område, till exempel typ av
aktivitet, som projektansökan handlade på. Det var avgörande för var det hörde hemma och vem som
skulle handlägga ansökan. Handlade en ansökan om att utveckla stöd till arbete för personer med
intellektuell funktionsnedsättning så var det alltså handläggare med ansvar för arbetsmarknadsfrågor
generellt som handlade ansökan.
Inledningsvis frågade vi om det fanns områden eller kriterier som genomgått förändringar när det
gäller tolkningar, vilken dignitet man ger kriteriet och hur man rangordnar dessa inbördes.
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”Förändringar när det gäller nyskapande, det är samma, alltså det här kravet det har funnits. Och det är
väl det som gör Arvsfonden lite unikt också. Det ska inte bara vara väldigt bra och nödvändigt, utan det
ska vara någonting som gör att man för utvecklingen framåt. Det kanske inte är stora saker alltid, men
någonting ska det vare som händer med det.”

Nyskapande innebar att projektet skulle vara framåtsyftande och inte isolerat till den tidsperiod som
projektet omfattar. Det ska ge ett mervärde även till andra. Den här utvecklingstanken och det
framåtsyftande perspektivet belystes också av att det redan i projektansökan ska finnas en plan för
projektets fortlevnad:
”Det jag spontant tänker är det här med överlevnad, för det räknar vi ju med som ett av våra tre tunga
kriterier idag. Det tror jag inte att vi har varit lika tuffa med, alltså att man verkligen ska ha någon plan,
bra plan för vad som ska hända efter projektet.”

Ytterligare ett kriterium lyftes fram, det om målgruppens medverkan i projekten, där man menade att
kraven på projekten var högre satta idag än tidigare:
”Jag skulle vilja säga att när det gäller brukardelaktigheten så är det kanske tydligare idag att det ska
vara projekt av och med målgruppen och inte för. Jag tror att det är någonting som vi mer och mer
berättar idag, att de ska tänka på när de skickar in ansökan.”

Nyskapande
Nyskapande är ett begrepp som bland annat finns omnämnt som ett kriterium när Arvsfondens
ändamål beskrivs. I lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden framgår till och med att stöd i första
hand ska gå till verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Formuleringen innebär inte bara att
projekten ska vara nyskapande och utvecklande utan anger också att detta ska ha en hög prioritet.
Vid genomgången av akterna har vi inte kunnat se något tydligt mönster för hur denna formulering har
hanterats eller att den fått något tydlig genomslag i projekten. Därför var det angeläget att lyfta frågan
till handläggarna. Det visar sig att det var ett kriterium som man arbetat med att hitta lämpliga sätt att
förhålla sig till. Inledningsvis i citatet nedan handlar resonemanget om för vem projektet ska vara
nyskapande:
”Det här är ingen lätt fråga. Det pågår ju hela tiden diskussioner och vi försöker liksom mejsla ut vissa
bedömningsgrunder kring det där nyskapande. För man får ofta frågan ”nyskapande för vem?” Alltså då
svarar vi att det räcker inte att det är nyskapande för föreningen. För då kan väldigt mycket vara
nyskapande förstås, om det skulle vara ett tillräckligt krav. Utan det är för målgruppen då som man ska
sätta i fokus. Vad görs i övrigt för målgruppen och vad målgruppen ser som mest angeläget.”

Av citatet framgår att det var viktigt att det som är nyskapande verkligen når målgruppen. Ytterligare
en avgränsning tycks, som framgår av citatet nedan, handla om en geografisk avgränsning, och
bedömningen gjordes utifrån om liknande verksamhet eller kunskap fanns inom en avgränsad region:
”Finns inte det här som en slags reguljär verksamhet allmänt, ja då kan det vara nyskapande. För vi
väger även in regionen. Hur ser det ut i regionen? Och sådana bitar ska vi också väga in i den här
bedömningen, så att vi inte säger att det måste vara nationellt unikt. Utan man ska alltså ta hänsyn till
hur det ser ut på den ort där föreningen söker.”

Även samverkan med nya aktörer bedömdes som nyskapande, även om verksamheten och dess
innehåll har utvecklats tidigare. De övriga handläggarna stärkte det som sades i citatet ovan, så här
berättade en handläggare:
”Vi har ju varit med och byggt upp verksamheter på olika håll i landet med snarlikt syfte, men där
laguppställningarna har sett lite olika ut. Och där har ju delegationen då bedömt att det har varit
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tillräckligt nyskapande genom att olika aktörer arbetar tillsammans regionalt eller lokalt. Så det är hela
tiden en bedömning som görs.”

Även den tredje handläggaren bekräftar en vidsträckt och generös bedömning av kriteriet nyskapande:
”Det behöver ju inte vara själva verksamheten. Det kan vara det här som A säger, med vilka man gör det
tillsammans med. Det kan vara en metod, det kan vara utförarna, det kan vara flera sådana här saker
som vi söker. För vi försöker ju faktiskt söka efter nyskapande och inte sitta och liksom verkligen hitta
skälen till att inte – till att säga att det här är inte nyskapande.”

Av handläggarnas utsagor förstår vi att nyskapande kunde ha flera olika innebörder:
1. något som är nyskapande för målgruppen
2. en verksamhet eller aktivitet som är ny i regionen
3. samverkan med en helt eller delvis ny konstellation.
Av intervjun framgick att det fördes pågående samtal och diskussioner mellan handläggarna om hur
kriteriet nyskapande skulle användas och förstås som en bedömningsgrund. Frågor kom även från
bidragssökande om hur avvägningar gjordes. En handläggare berättade att hon nyligen fått frågan om
formen studiecirkel kunde ses som nyskapande. Här menade handläggarna att det var möjligt, om den
används i sammanhang där den tidigare inte använts som metod. Ett exempel på ett sådant
sammanhang var etniska grupper som utvecklar egen utbildning. Utgångspunkten för det
resonemanget tycktes vara att formen inte hade använts tidigare för verksamheter som riktat sig till
vissa etniska grupper i kombination med en viss typ av aktivitet.
”Och det kommer som vi ser nya grupper som söker. Etniska grupper där man själv börjar kunna göra
sina stödutbildningar och så. Då använder man den. Om man gör en bok eller om man gör en film. Det
kommer ju nya grupper eller ämnen som gör att det fungerar mycket bra som nyskapande.”

Det tycktes alltså finnas en pragmatisk inställning som innebar att Arvsfonden hade en vid tolkning
när de bedömde en projektansökans nyskapande innebörd. Vårt intryck var att handläggarna sökte
motivera att projekten var nyskapande samtidigt som de kritiskt granskar dem. Det är ett vällovligt
förhållningssätt, eftersom det är många kriterier som ska uppfyllas för att en ansökan ska beviljas.
Men samtidigt bör det problematiseras mot bakgrund att just nyskapande borde ha en särskilt hög
dignitet och vara särskilt tydligt definierat vid bedömningen, eftersom det i lagstiftningen står att
Arvsfondens stöd i första hand ska lämnas till projekt som är nyskapande och utvecklande.
Även om definitionen är vid ställs höga krav på den som ska bedöma om en ansökan är nyskapande
och utvecklande. Inte minst ställs krav på god kunskap och kännedom om aktuellt kunskapsläge, både
sakkunskap inom området intellektuell funktionsnedsättning och om de verksamheter och aktiviteter
som finns idag. Det är en granlaga uppgift och därför är det intressant att ta del av hur Arvsfonden
arbetar för att säkerställa att de har tillräcklig och relevant kunskap för att göra väl underbyggda
bedömningar:
I

Hur håller ni er ajour med det som händer på området?

A

Då har vi hittat på så här, att vi jobbar på ett ganska annorlunda sätt. På Regeringskansliet så hade vi ju
nätverk ut i alla departementen. Det har vi inte längre. Men nu jobbar vi i grupp. Dels är de så att många
ögon ser mer. Det är inte bara en person som ser en ansökan utan vi är fyra–fem stycken i varje grupp
minst. Sedan gäller det att ha sitt nätverk, att ringa till riksorganisationer, till myndigheter eller till
ungefär vem som helst som vi tror har en bra överblick över ett område.

B

Men det är ju en väldig utmaning. Alltså många myndigheter och bidragsgivare har ju en nisch där de
blir experter. Här handlägger vi ansökningar från – ja hela spektret liksom. Och att ha koll på, vara i
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framkanten ligger på, alla de här områdena är förstås omöjligt. Så vi får försöka helt enkelt att göra så
som man säger att ta hjälp av andra som vi tror kan ha kompetens.

För att säkerställa god kvalitet i bedömningarna som görs söker handläggarna kunskap hos varandra,
genom att man arbetar tillsammans med bedömningarna och genom att söka kunskap inom området
från andra utanför Arvsfonden. Vi uppfattar att man byggde upp sina nätverk med kompetens inom
området.

Målgruppens medverkan
Ytterligare ett område som handläggarna berättade att de lade stor vikt var målgruppens roll i
projekten. Målgruppens delaktighet och inflytande i projekten är ett krav och det framgår av
Arvsfondens information på deras webbplats att målgruppen ska vara med och ha inflytande över
projektets utformning. Som beskrevs inledningsvis så är detta ett område där det har skett förändringar
över tid i hur man gör bedömningar av målgruppen. Den förändringen har vi även sett vid
genomgångarna av akterna.
Brukarmedverkan är ett komplext begrepp, något som också berörts flera gånger i denna rapport.
Därför var det intressant att ta del av handläggarnas resonemang om hur de kommit fram till
avgränsningar och hur de såg på utvecklingen framåt. Bedömningar av målgruppens medverkan i
projekten var även det en avvägning som diskuterades bland handläggarna. Tidigare har man ansett att
målgruppens medverkan har säkerställts genom att en funktionshinderorganisation medverkat i
ansökan. Utgångspunkten för ett sådant resonemang har varit att organisationens har skapat legitimitet
för att projektet gagnar målgruppen i något avseende:
”Tidigare så var det nog så att det var check på brukardelaktigheten om det var en brukarorganisation
som sökte. Nu har vi börjat diskutera i lite mer tuffare termer när det gäller delaktigheten. Men tidigare
var det tillräckligt att om det var en organisation så var brukardelaktigheten här. Men det behöver ju
faktiskt inte vara så alltid.”

Nya organisationer som leds och styrs av personer som själva ingår i målgruppen har förmodligen
bidragit till att Arvsfonden resonerar annorlunda än tidigare. Aktgenomgångarna och enkätstudien
visar dock att målgruppen, men några undantag, i liten utsträckning funnits med i ledande
funktionerna i projekten. Deras inflytande över projektens genomförande har därmed varit begränsad.
Handläggarnas förväntningar på och tilltro till målgruppens möjligheter och förmåga har en stor
betydelse för hur de bedömer projekten i relation till kriterierna. Det är även angeläget att se till hur
Arvsfonden skapar möjligheter och hinder för målgruppens medverkan i projekten. Handläggarna
uppfattade att det ställs delvis andra krav på projekt som drivs av målgruppen själva.
”Vi har ju haft några. Vi har ju haft Grunden till exempel, som jobbar just med att låta målgruppen själv
tala och inte bli företrädda av vårdnadshavare eller av andra. Och där har vi ju underlättat på det sättet
att vi inte har satt lika höga krav på att man ska ha mejslat ut exakt det här programinnehållet för år ett
och år två och så vidare, inför sin ansökan. Det var just för att försöka se att det här initiativet kommer
verkligen underifrån och låta dem få chansen att se vad det blir av det. Och inte liksom bombardera dem
med alltför mycket krav på att de ska specificera exakt hur det här året ska se ut. Så det är väl ett sätt
att man tänker in vad det är för målgrupp vi har att göra med. Och här är det de själva. För det är klart vi
får ansökningar som är, en del är på akademisk nivå. Och det är kanske forskare som har skrivit delar av
dem. Så vi måste ju också kunna se när det gäller delaktigheten, som jag tycker ändå är något av det
viktigaste kriteriet faktiskt, att vara flexibla där.”
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Stöd till offentlig verksamhet
I första hand är det ideella verksamheter som Arvsfondens bidrag ska fördelas till. I lagen (1994:243)
om Allmänna arvsfonden framgår också att om det finns särskilda skäl kan även offentlig verksamhet
komma ifråga:
”7 § Stöd enligt 6 § får lämnas till organisationer som bedriver ideell verksamhet. Stöd enligt 6
§ första meningen får om det finns särskilda skäl lämnas även till en offentlig huvudman.”
Utdraget ovan väckte våra funderingar om vad särskilda skäl betyder vid bedömningarna.
Informationen på Arvsfondens webbplats bringade någon klarhet, men redde inte ut frågetecknen helt.
Här framgår dels att Arvsfonden inte ger bidrag till offentlig verksamhet som normalt finansieras med
skattepengar, dels att ”Även offentlig huvudman, till exempel kommuner, kan få projektstöd, om de
samarbetar nära med en ideell förening i projektet”. Särskilda skäl tycks alltså handla om att det är en
del av verksamheten som inte är ett tydligt uttryckt offentligt ansvar att bedriva och att den genomförs
i nära samarbete med en ideell förening. Dessutom framgår att kravet på att projektet ska vara
nyskapande är högre. I praktiken tycktes det i stor utsträckning handla om verksamhet där offentlig
verksamhet saknat medel för utveckling:
”Det är väldigt ofta som ansökningarna handlar om problem eller saker på det offentligas arena. Och
där kanske det offentliga, som jag tycker att det ser ut i alla fall, man orkar göra sitt jobb så gott man
kan men man orkar inte utveckla så mycket nyheter på sina områden.”

Bidragen från Arvsfonden blir därigenom ett stöd till utvecklingsverksamhet, som egentligen ligger i
de offentligas uppdrag att utföra. I de uppdrag som verksamheterna har ingår att de ska ha en god
kvalitet och arbeta utifrån den kunskap och praxis som finns på området. I dagens lagstiftning står
också att målgruppen ska få det stöd som de har rätt till och är i behov av. Av de projektansökningar vi
gått igenom framgår dock att många söker medel för att utveckla verksamheter, stödformer och
metoder som är ett offentligt ansvar och finns inom offentligt finansierad verksamhet som regleras i
lagstiftning.
När det gäller stöd som regleras i lagar som LSS, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och
skollagen så gäller de lika för hela landet. Däremot vet vi att de tillämpas olika beroende på att skilda
tolkningar görs och på att kommuner och landsting väljer olika sätt att prioritera och har olika
ekonomiska förutsättningar. Detta får konsekvenser för kvalitet och många gånger betyder det att det
saknas ekonomiska förutsättningar för utveckling och utbildningsinsatser. I citatet nedan beskriver
handläggaren hur Arvsfonden tar hänsyn till variationer mellan olika landsting. Här tycks det som att
man har haft en bild av att det skulle finnas skillnader mellan landstingens uppdrag:
”Det ser olika ut i olika landsting till exempel när det gäller vad som ingår i det offentliga uppdraget. Så
det går inte att hitta någon mall (för bedömningar) som fungerar för hela nationen. Åtminstone inte på
den nivån. Och jag menar att kommunallagen och socialtjänstlagen innefattar i princip allt. Det är fritid,
skola och utbildning. Allting ska ju en kommun ombesörja. Men så vet vi att det inte sker. Då brukar vi se
det här ganska pragmatiskt. Om det finns en stark samverkan mellan offentlig aktör och
frivilligorganisation, då kan vi tycka att det här ändå är tillräckligt intressant och värt att stödja. För även
om man absolut skulle kunna hävda att det här borde ju kommunen sköta, det borde de, det ingår i
deras uppdrag. Så vi är väl inne där i en gråzon. Definitivt.”

Ett sätt att beskriva konsekvenserna av resonemanget ovan är att Arvsfonden har fått en
kompletterande roll när det gäller utvecklingsverksamhet av offentlig verksamhet. Som framkommer
av citatet ovan har offentligt finansierad verksamhet ansvar för att personer med intellektuell
funktionsnedsättning får möjlighet att leva ett liv med god kvalitet på samma sätt som andra

127

medborgare i samhället. När det inte sker går Arvsfonden in och stödjer offentligt finansierad
verksamhet.
I de här fallen har de ideella organisationerna haft en nyckelroll. Utan dem så har offentlig verksamhet
inte haft möjlighet att söka bidrag. Organisationernas nära samverkan med offentlig verksamhet kan
också borga för att idéer och verksamheter som utvecklas, och som haft organisationerna som
initiativtagare, kan övertas och finansieras, efter projekttidens slut. Som vi ser i nästa citat hade
handläggarna stor tilltro till föreningarnas bedömningar:
”Så att vi har haft massor av projekt som har ändrat saker på det offentligas arena. Och då är det
organisationerna, ibland är det kommunerna eller landsting eller sjukhus som får pengarna för att göra
det. Och det har vi också pratat väldigt mycket kring: Vad är det offentligas ansvar egentligen? Vad är
det som är det nödvändiga och vad är det som är utöver det? Och det har vi heller inte riktigt svar på,
mer än att vi litar väldigt mycket på, jag tror att det gäller oss alla, när en organisation ser att det här är
någonting som verkligen borde kunna bli bättre. Om man får med sig kommunen till att göra det, då
brukar man kunna få stöd till det. Alltså jag tänker bakåt i tiden på lekterapi till exempel och jättemycket
inom barnhälsovården som man utvecklade. Och nu händer det ju andra saker där Arvsfonden också är
med. Men det är en balansgång, det är det.”

Forskning och utveckling – var går gränsen?
På en punkt tycks Arvsfondens riktlinjer vara glasklara. Bidrag ska inte betalas ut till forskning. Trots
det har vi i utvärderingen stött på ett antal projekt som tydligt kan beskrivas som forskningsprojekt.
Det handlade om projekt som resulterade i vetenskapliga artiklar och även finansiering av
doktorandstudier. En förklaring till detta kan vara att man tidigare gett bidrag för kvalificerade
utvärderingar av enskilda projekt. Inte sällan gavs, genom projekten, uppdrag om utvärdering till något
lärosäte. Men även under senare tid, när bidrag för utvärdering inte har fördelats till enskilda projekt,
fanns , bland ett mindre antal projekt, tydliga inslag av forskning som direkt finansierades av
Arvsfonden. Som forskare är vi naturligtvis principiellt positivt inställda till det, men undrade hur det
är möjligt enligt de bedömningskriterierna som finns. Vår tolkning är att det är att tänja kriterierna
väldigt långt.
Handläggarna menade att det kunde vara möjligt att få pengar till forskning om det fanns en tydlig
koppling till praktiken och ett uppenbart problem hade identifierats där projektet syftade till att hitta
utvecklingsmöjligheter. Så här resonerade man om ett specifikt projekt med tydlig
forskningsinriktning:
”Även där ser vi om det är en organisation som har något som man vill lösa. Även om det då är
högskolor med till exempel, så kan man få pröva det här. Jag har flera projekt just nu om, det kanske inte
är just den här målgruppen, men /.../ hur man gör för att kunna låta barn vara med för att påverka
sjukvården. Att få säga det här hur man vill bli bemött fast man är jätteliten. Ja, det är en fin
balansgång, men vi ändå, eller delegationen, bedömer att det är möjligt.”

Man gjorde i samtalet en åtskillnad mellan å ena sidan grundforskning och å andra sidan tillämpad
forskning, och menade att projekten måste ha en praktiknära koppling:
”Det finns en skillnad mellan ren kunskapsframtagning, alltså grundforskning, och tillämpad forskning.
Vi är ibland inne i den här tillämpade forskningsdelen, där man ser att det finns en nära koppling till en
praktisk verksamhet. Alltså att brukarna är involverade och inte bara ett slags studieobjekt för en studie.
Men det är nog inte alltid så lätt det där.”

Projektägarens kompetens
128

En stor del av samtalet handlade om handläggarnas roll, uppgifter och även om hur de gjorde för att
hålla en hög kompetens inom ett så pass brett område som detta. Avslutningsvis väcktes även frågor
som handlade om vilka krav de ställde på kompetens hos de som genomför och ansvarar för projekten.
Utgångspunkten var att många projekt har en stor påverkan på individer och en del av dessa skulle
kräva formell utbildning och erfarenhet om de skulle bedrivas inom ramen för offentlig verksamhet.
Flera projekt som vi haft med i utvärderingen handlade om att stödja och utveckla unga vuxna och en
del var personer i en utsatt situation. Vi uppfattade att kontroller görs, men att de i första hand
handlade om att kontrollera organisationerna genom att Arvsfondens controller har kontakt med
skattemyndigheterna.46

46

Arvsfondens controller kan också stödja föreningarna om så behövs, t.ex. med budgetfrågor.
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Tematisk analys, lärdomar och sammanfattning
Arvsfondens stöd till projekt för målgruppen barn, unga och vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning under perioden 1994–2011 måste förstås i relation till både den
handikappolitiska och den övriga samhälleliga utvecklingen under de knappt 20 år uppföljningen
omfattar. I början av 1990-talet lyfte FN:s standardregler för människor med funktionshinder och
Salamancadeklarationen fram rätten för personer med funktionsnedsättning till inkludering i både
skola och samhälle. Detta avspeglades också de följande åren i svensk lagstiftning och reformer. 1994
trädde rättighetslagstiftningen LSS i kraft med definierade stödinsatser och möjligheten till personlig
assistans infördes. Ansvaret för stöd och service till personer med funktionsnedsättning lades i första
hand på kommunal nivå och vårdhemsavvecklingen gick in i ett intensivt slutskede. 2006 antog FN
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet 2008), som
Sverige ratificerade 2008, och som än kraftfullare än tidigare internationella styrdokument påtalar
staternas ansvar för att personer med funktionsnedsättning i alla avseenden tillförsäkras ett gott liv.
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken från 2001 med namnet Från patient till
medborgare (Socialdepartementet 2000) gick som namnet anger i samma riktning.
Reformerna på handikappområdet under de senaste 20 åren har bl. a. inneburit att institutionerna har
avvecklats och personer med intellektuell funktionsnedsättning har blivit mer synliga i samhället.
Levnadsvillkoren har sakta förbättrats men fortfarande är det en betydande skillnad mellan villkoren
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och för jämnåriga utan funktionshinder
(Tideman 2000, Szebehely et al 2001, Socialstyrelsen 2010). Ett sätt att förstå dagens situation för
personer med intellektuell funktionsnedsättning är att de som grupp under de senaste 30–40 åren gått
från social exkludering till en marginaliserad position. Från att tidigare varit tydligt avskilda från
övriga medborgare lever de idag samtidigt både i ett särskilt ”omsorgssamhälle” och i det vanliga
samhället (Tössebro et al 1996). Denna mellanposition kan ses som ett tillstånd av marginalisering,
men den officiella målsättningen är skapa full delaktighet och likvärdiga villkor som andra
medborgare.
Samtidigt har under de senaste 20 åren gruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning mer än
fördubblats. Det har skett genom en markant ökning av antalet barn och unga som genom mottagande
i särskolan kategoriserats som elever med utvecklingsstörningintellektuell funktionsnedsättning.
Denna utveckling, som har flera olika orsaker som en ökad teoretisering av grundskolan och
resursbrist (se Tideman 2000, Skolverket 2006, Hallerstedt 2006), har också medfört att andelen med
lindrig intellektuell funktionsnedsättning av den totala gruppen ökat. Utvecklingen på senare år med
decentralisering av ansvar, marknadstänkande i skola och omsorg, ökat kommunalt självstyre och
individualisering på det sociala fältet innebär såväl möjligheter som risker för människor med
funktionshinder. Medborgare som har svårt att artikulera sina behov, eller som råkar bo i ”fel”
kommun riskerar att få sämre levnadsvillkor, samtidigt som utvecklingen öppnar för ett ökat
inflytande över den egna situationen och för friare verksamhetsformer. Elevökningen i särskolan
samvarierar således med en rad samtida mer generella samhällsförändringsprocesser, som håller på att
omskapa samhället, välfärden och också handikappomsorgen. Det är i denna kontext som
Arvsfondsprojekten verkat.
Under arbetet med utvärderingen har analyserna av projekten och dess effekter väckt funderingar om
kriterierna (att projekten ska ha brukarinflytande, vara nyskapande och att de ska vara av ideell
karaktär) för att få projektfinansiering och om handläggningen av projekt. De lärdomar man kan dra av
det samlade utvärderingsmaterialet har implikationer för framtida tilldelningar av bidrag till projekt.
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En del av lärdomarna är specifika för just den här aktuella målgruppen, personer med intellektuell
funktionsnedsättning, medan andra kan ses som mer generella. I det följande diskuteras, utifrån
utvärderingen, främst brukarinflytande, civilsamhället och nyskapande verksamheter, teman som
tydligt anknyter till de huvudsakliga kriterier som gäller för projektfinansiering via Arvsfonden.
Därefter följer analyser av frågor som har direkt bäring på projektprocessen. Avsnittet avslutas med en
kort sammanfattning av utvärderingens huvudresultat.

Empowerment och brukarinflytande
Trots de senaste 30 årens institutionsavveckling och andra reformer för funktionshindrades rätt att leva
som andra bland andra, har livet utanför institutionerna visat sig ha sina begränsningar för personer
med intellektuella funktionshinder. Ur rester från institutionsepokens totala omhändertagande och ur
en kvardröjande skötsamhetsdiskurs konstrueras ”nya murar”. Den långtgående individualiseringen av
den svenska välfärdsapparaten har dock samtidigt skapat förutsättningar för ett ökat individuellt
inflytande och många personer med intellektuell funktionsnedsättning finner sig inte längre i att bli
bemötta som omsorgstagare, som ska vara undergivna och tacksamma för den hjälp de får. De vill ha
mer makt och inflytande över sina egna liv och vara med och påverka samhället. Ett sätt att beskriva
detta är att det handlar om empowerment.
Istället för den traditionella underordnade omsorgstagarrollen utgår empowerment från människors
inneboende förmåga att själva forma sin tillvaro. Empowermentprocesser syftar, enligt Ife (2002), till
att grupper som är diskriminerade på grund av klass, kön, ras, etnicitet eller andra förhållanden, som
funktionshinder, tar/får ökad makt att påverka de strukturer och diskurser som förtrycker dem. För
personer med funktionsnedsättning kan det handla om makt att själv definiera sina behov av stöd och
bestämma om sin nuvarande situation och om framtiden. De ska bli aktörer istället för passiva
omsorgstagare. Några av projekten som ingår i den här uppföljningen har en tydlig
empowermentambition (t.ex. Nationellt nätverk för demokrati och vardagsliv för människor med
intellektuell funktionsnedsättning och Mötesplats Tian). Andra projekt som i sina projektplaner
uttryckte en ambition i linje med empowerment, hade enligt vår analys vid genomförandet svårt att
lämna ett mer omsorgsinriktat perspektiv. Att på allvar arbeta med empowerment kräver ett
perspektivskifte som ger brukarna/målgruppen makt över hela processen. Detta perspektivskifte verkar
vara den springande punkten. Projekt där personer med intellektuell funktionsnedsättning på allvar
haft inflytande över hela projektprocessen och varit delaktiga i beslut etc. är också de som lyckats
bidra till empowerment.
Behov av stöd och hjälp identifieras fortfarande ofta genom att myndigheter och vårdgivare tillskriver
enskilda och grupper vissa behov. Feher och medarbetare (1983) beskriver med begreppet dictatorship
over needs hur professionella grupper genom ett sådant agerande förnekar utsatta grupper makten att
själva definiera sina behov. Istället definieras dessa, enligt Illich och medarbetare (1977), utifrån det
synsätt och de resurser som myndigheter och vårdgivare förfogar över. I vår uppföljning finns flera
projekt som, välmenande men med ett utifrånperspektiv, bestämt vad personer med intellektuell
funktionsnedsättning behöver och hur det ska göras utan att involvera de berörda.
Empowerment handlar om makt över personliga val och livschanser, makt att själv avgöra vilka behov
man har, makt att få tänka självständigt, makt att kunna stå fri gentemot åsikter som hävdas av
familjen, myndigheterna och vårdapparaten, makt att förfoga över de resurser som finns i
omgivningen, makt över fördelningen av ekonomiska tillgångar samt makt att påverka rådande
förhållanden och undanröja orättvisor. Det vi kan se i projekt som har ett empowermentperspektiv är
uttryck för det som både är kollektiva och individuella motståndsidentiteter, något som nedvärderade
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aktörer i samhället kan inta (Castells 1997). Motståndet handlar i grunden om en strävan efter att vara
lika mycket värd som andra och få tillgång till samma rättigheter som andra.
Hugemark & Roman (2012) har studerat den svenska handikapprörelsen och dess kamp för ökad
rättvisa och delaktighet för personer med funktionshinder. Fem handikapporganisationer ingick i
studien varav Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) var en. En aspekt
handlar om olika förhållningssätt som handikapprörelserna valt vad gäller representation. Det handlar
om i vilken omfattning som rörelserna ska drivas och företrädas av personer med funktionsnedsättning
själva och i vilken utsträckning som anhöriga, professionella grupper och andra ska tillåtas delta i det
intressepolitiska arbetet. I det första fallet benämns representationen som företrädarskap ”talar å sina
egna vägnar.” (ibid s. 92) och i det andra som ställföreträdarskap ”talar å andras vägnar.” (ibid s. 92).
Representationsfrågan har skapat spänningar och konflikter, som bidragit till att intressepolitiskt arbete
för personer med intellektuell funktionsnedsättning idag delvis hör hemma i olika organisationer. FUB
bildades ursprungligen av föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning som en reaktion
mot andra ställföreträdares tolkningsföreträde, framför allt professionella gruppers. Föräldrarna har
efterhand själva kommit att bli ifrågasatta av företrädare för den kategori som deras barn ingår i. Som
ett första steg i kampen för att som individer med intellektuell funktionsnedsättning få representera sig
själva kan bildandet av Klippan 1996 ses. Klippan är en sektion inom FUB, där personer med
intellektuell funktionsnedsättning själva ska föra sin talan, med stöd av individuella handledare. En än
mer tydlig reaktion mot ställföreträdarskapet inom FUB är bildandet av Föreningen Grunden i
Göteborg (se separat fallstudie). Föreningen var från början en del av FUB. Den organisatoriska
tillhörigheten ändrades dock efter konflikter om företrädarskap och representation, och Föreningen
Grunden är sedan många år en självständig organisation. Arvsfondsprojektet Nationell
riksorganisation för demokrati och vardagsmakt för människor med intellektuella
funktionsnedsättningar resulterade i att Riksförening Grunden, som har nästan 20 lokalföreningar runt
om i landet, bildades 2009. I styrelsen för lokala Grundenföreningarna och i Riksföreningen Grunden
sitter enbart personer med intellektuell funktionsnedsättning. I Grunden är det personerna som ”talar å
sina egna vägnar”, dvs. utan några ställföreträdare.
Empowerment är nära förknippat med brukarinflytande. Om empowerment i sin optimala form
innebär att personer med intellektuell funktionsnedsättning har makt över alla delar av sina liv, kan
brukarinflytande ses som att man har möjlighet att påverka. Det kan handla om påverkan på beslut
som rör den enskilde och/eller insatser/verksamheter som berör grupper av brukare. Brukarinflytande
kan ske på olika nivåer och avse den enskildes situation och stödinsatser, inflytande över insatser och
verksamheter som riktar sig till gruppen och den politik som berör området (se t.ex. Socialstyrelsen
2013). De viktigaste argumenten för att brukarinflytande är viktigt handlar om maktutjämning mellan
brukare och personal, demokratiutveckling, bättre anpassning och effektivitet i och legitimitet för
service och stöd samt att stärkt inflytande/egenmakt är en del i brukarnas väg från passiva mottagare
till aktiva och självständiga individer. Brukarinflytande kan vara av varierande styrka och grad. Allt
från brukarmedverkan (där man får lämna synpunkter men inte har något inflytande över
beslut/resultat) till ett relativt starkt brukarinflytande där brukarna har ett reellt inflytande över beslut
och insatsers utformning. I sin starkaste form ligger brukarinflytande nära empowerment.
Många av projekten i den här utvärderingen har haft höga ambitioner enligt sina projektplaner. Vår
dokumentanalys av projekten vi följt upp visar dock att endast ett fåtal kan anses ha en tydligt uttalad
och verkställd empowermentambition. Däremot har de flesta någon form av brukarinflytande, om man
har en generös definition. Detta inflytande är dock oftast av karaktären att målgruppen haft en mycket
begränsad inflytanderoll och små påverkansmöjligheter. I majoriteten av projekten har målgruppen
bara varit mottagare av information eller erbjudande om aktiviteter som andra än de själva planerat
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och styrt över. I en del fall har målgruppen kunnat ha synpunkter på utformandet av aktiviteter. I cirka
vart tionde projekt har brukarnas inflytande varit tydligare, t.ex. genom deltagande i planeringen av
projektet. I några få projekt har personer med intellektuell funktionsnedsättning haft inflytande och
makt över hela projektprocessen, ofta i form av anställning inom projektet. I nästan var femte av
samtliga projekt har inget brukarinflytande alls kunnat identifieras. Sammantaget innebär det att det
finns exempel på att gediget brukarinflytande är möjligt, men att det förekommer mycket sparsamt.

Civilsamhällets roll och ansvar för utveckling
Arvsfondens bidrag är i första hand avsedda för det civila samhället. Det är ideella föreningar som ska
stimuleras att utveckla nya verksamheter och nytt material som inte ligger på det offentligas ansvar att
göra. Detta väcker naturligtvis frågor om gränsdragningar och rollfördelning.
Civilsamhället är ett sätt att benämna de delar i ett samhälle som inte utgörs av offentligt driven
verksamhet, dvs. aktiviteter och insatser som vilar på privata initiativ och ofta utförs oavlönade. 47
Sverige har haft en tradition av ett starkt civilsamhälle, med starka folkrörelser.
Handikapporganisationerna har varit viktiga aktörer, inte minst som pådrivande i utvecklingen inom
funktionshinderområdet. Den pådrivande och utvecklande funktionen har gällt såväl
handikappideologiskt, handikappolitiskt som konkret utveckling och organisering av verksamheter,
där stat, landsting och kommun senare tagit över verksamheter och fortsatt driva dessa. Inte sällan har
handikapprörelsens initiativ även lett till lagstiftning, där rätten till verksamheter man initierat har
slagits fast. Jämfört med andra länder kan man säga att utvecklingsarbetet i Sverige på 1900-talet i
relativt hög utsträckning har drivits på och genomförts av civilsamhället, med mer eller mindre stöd
från det offentliga. Från 1970-talet och framåt har allt mer ansvar och drift lagts på samhället och
folkrörelse- eller föreningsdrivna verksamheter förekommer idag i mindre omfattning än tidigare.
Därför skiljer Sverige sig idag från många andra länder, där t.ex. boende och daglig verksamhet för
personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta drivs av frivilligorganisationer. I stället för
funktionshinderverksamhet driven av frivilliga organisationer har vi det senaste årtiondet sett en
utveckling där privata företag fått en ökad betydelse inom handikappområdet. I den marknadisering
som präglat utbildnings- och välfärdssystemen i Sverige har alltmer offentligt finansierad verksamhet
lagts ut på privat entreprenad.
Figur 2 visar en uppdelning av ansvarsfrågan mellan offentligt och privat. Regleringen av något, t.ex.
stödinsatser till personer med intellektuell funktionsnedsättning, kan vara offentlig eller privat. Den
offentliga regleringen sker huvudsakligen via lagstiftning och förordningar, medan andra områden inte
är offentligt reglerade som människors privata sociala relationer. Finansieringen av något som är
offentligt reglerat kan i sin tur delas upp i privat respektive offentligt ansvar. En del insatser som är
lagstiftade finansieras fullt ut av det offentliga (t.ex. flertalet LSS-insatser) medan andra kräver en del
privat finansiering (t.ex. boende i gruppbostad). Produktionen av insatsen eller tjänsten, t.ex. daglig
verksamhet, kan drivas i offentlig eller i privat regi även om finansieringen fullt ut är offentlig.
Figur 2. Ansvarsfördelning offentligt–privat. Olika mönster i funktionsuppdelning mellan offentlig
och privat verksamhet (Lundqvist 2010:219).
Reglering

47

Offentlig

Privat

För ett utförligare resonemang om civilsamhällets betydelse, se Amnå m.fl. (2012).
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Figuren kan vara till stöd när frågan om frivilligorganisationernas/civilsamhällets roll diskuteras och
när det ska bedömas vilka projekt som Arvsfonden bör finansiera. Den kan även vara klargörande vid
ett resonemang om Arvsfondens roll i ett komplext välfärdssystem. Flera projekt i den här
utvärderingen har fått bidrag för verksamhet som bedöms ligga under offentlig reglering och
finansiering. Ett exempel är regleringen som ger personer med intellektuell funktionsnedsättning rätt
till daglig verksamhet (enligt LSS). Denna dagliga verksamhet finansieras av offentliga medel (men
kan drivas av såväl offentliga som privata utförare). Verksamheten kan ha brister i något avseende
(t.ex. utbud eller kvalitet). Om bidrag från Arvsfonden då används för att kompensera dessa brister,
vilket det finns exempel på, kan det på sikt påverka synen på ansvarsfördelning och kommunernas
finansieringsansvar riskerar att urholkas. Ett motsatt exempel är när det saknas reglering och
finansiering av en insats (som t.ex. coacher för empowermentgrupper). Då kan Arvsfondens bidrag till
lokal verksamhet leda till att bristerna uppmärksammas nationellt och på sikt leda till att beslut fattas
om reglering och finansiering.
Det historiska perspektivet på civilsamhällets inflytande på samhällsutvecklingen och det ansvar
folkrörelser och föreningar har tagit för utvecklingen av kunskap, stöd och service är intressant för att
förstå den starka roll som FUB haft som bidragstagare under den tidsperiod som uppföljningen
omfattar. Men civilsamhällets historiskt sett starka ställning hjälper oss också att förstå de
förväntningar som finns på projekten att bidra till utveckling i ett större samhällsperspektiv.
FUB är den enskilda förening som fått mest bidrag från Arvsfonden till projekt för personer med
intellektuell funktionsnedsättning under den tidsperiod som utvärderingen avser. Grogrunden till att
Riksförbundet FUB bildandes 1956 var bland annat föräldrars reaktion på att det inte fanns alternativ
till undervisning i internatform för deras barn. Föräldrarna accepterade varken den officiella synen på
barnen eller på dem som föräldrar. Den alternativa bild som föräldrarna stod för var att deras barn
behövde samma närhet till familj och kamrater som andra barn och att de som föräldrar var kapabla att
fostra sina barn. Men samhället var inte rustat för att ge stöd och organisera stöd så att de här
familjerna och barnen kunde ta del av undervisning, stöd och service i sin närmiljö och i samma
utsträckning som andra. FUB startade därför verksamheter som skulle underlätta för familjerna och,
om vi använder dagens terminologi, skapa förutsättningar för ökad delaktighet för barnen och
eleverna.
FUB har över tid arbetat på bred front, dvs. med intressepolitiskt arbete, kunskapsutveckling,
kunskapsförmedling, social verksamhet och utvecklandet av olika stödformer. Initialt handlade det om
verksamheter som mycket konkret skulle underlätta vardagen för familjerna. Kolloverksamhet var ett
av de första initiativen, därefter skapades förskoleverksamhet och skolskjuts. Även hemhjälp var något
som FUB organiserade. Arbete och sysselsättning var områden som FUB var med och utvecklade och
pionjärarbetet ledde till att daglig sysselsättning blev en lagstadgad rättighet. När man tittar på
habiliteringens verksamhet ser vi att flera av de verksamheter som organiseras där, som lekotek och
föräldrautbildning, har sin bakgrund i verksamheter som utformats av FUB. De här verksamheterna
visade på två viktiga saker: att barn med utvecklingsstörning utvecklades genom den stimulans de fick
i olika verksamheter eller aktiviteter och att föräldrar behövde det stöd som gavs av verksamheterna,
för att fostra sina barn hemma. Finansieringen sköttes till en början genom insamlingar, men över tid
fick man alltmer offentliga bidrag till verksamheterna. Verksamheterna kom att så småningom mer
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och mer tas över av det offentliga och idéer och erfarenheter användes vid utredningar inför olika
reformer och lagstiftning på området. Detta innebar att FUB, som pionjärer i verksamhetsutveckling,
fick status som en expertorganisation.
Föreningar som FUB (och enskilda personer) har ofta tagit ansvar för insatser, verksamheter och
utveckling av metoder riktade till barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, som senare
samhället tagit över ansvaret för. Civilsamhället har på det sättet historiskt sett axlat ett stort ansvar
både som pådrivare, utvecklare av verksamheter och sedan också som samarbetspartner och utförare.
När det gäller kunskapsutveckling med en tydlig koppling till forskning har organisationer som FUB
varit en viktig aktör.
FUB har fortfarande en roll som kunskapsutvecklare och kunskapsförmedlare. När vi ser tillbaka på de
projekt som FUB bedrivit på senare år är de dock inte i samma utsträckning pionjärprojekt. Det beror i
stor utsträckning på att många av de krav som föreningen tidigare haft idag omfattas av den
lagstiftning som finns. En viktig skillnad mot tidigare är att FUB och andra projektägare tidigare
”legat före” lagstiftarna, medan man nu oftare ”ligger efter” i den mening att man i projektform
försöker utveckla kvalitet och innehåll i det som lagstiftningen redan omfattar. Det finns många
värden i att en organisation som FUB arbetar med kvalificerad utvecklingsverksamhet. Men frågan är
om projektfinansiering genom Arvsfondens bidrag delvis avlastar och ”befriar” kommuner, landsting
och stat från deras ansvar för kvalitet och utveckling av LSS-insatser?
Tendensen blir tydlig när vi gick igenom dokumentationen i de 172 projekt som utvärderingen
omfattar. I projektansökningar hänvisas till att de offentliga verksamheterna inte har resurser för att
genomföra den form av utvecklingsarbete som projektet handlar om. Om man utgår från gällande
lagstiftning och dess förarbete ligger nära hälften av projekten inom ramen för sådant som kan
förväntas av offentlig verksamhet, enligt enkätsvaren. Med tanke på att fler privata aktörer inom
handikappomsorgen konkurrerar om utförandet av LSS-insatser är det rimligt att anta att kommunala
budgetar pressas ytterligare, vilket innebär att utvecklingsinsatser får stryka på foten. Frågan är vem
som ska bära ansvaret för utveckling av och inom verksamheter som riktar sig till personer med
intellektuell funktionsnedsättning? Är det de offentliga organisationerna och myndigheterna som ska
finansiera verksamheterna eller är det civilsamhället genom t.ex. organisationer som FUB som skall
ansvara för att utveckling sker? Det blir paradoxalt om de som enligt lagstiftning är ansvariga för
verksamheten inte tar ansvar för det utvecklingsarbete som behöver göras inom deras ansvarsområden.
De frivilliga organisationerna har viktiga roller, som kunskapsutvecklare, kunskapsförmedlare och
sakkunniga i olika sammanhang. De kan driva på utvecklingen och visa på nya sätt att ge stöd, att
informera och förändra attityder och de kan bidra till att stärka funktionshindrades ställning i
samhället. För detta arbete behöver organisationerna ekonomiskt stöd. Samtidigt behöver det
offentliga samhället de frivilliga organisationernas kunskap och kompetens för att kunna utföra sina
uppgifter på bästa sätt. Civilsamhället och det offentliga samhället behöver alltså varandra. Det
betyder också att samhället har behov av att organisationerna lever vidare och har en fungerande
verksamhet. Den grundläggande politiska frågan handlar dock om vilka principer som ska gälla för
ansvarsfördelningen av välfärd och utveckling för personer med intellektuell funktionsnedsättning
mellan staten och kommunerna å ena sidan och civilsamhället å den andra? Arvsfondens projektpolitik
är alltså en del av en grundläggande ideologiska fråga.48
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Se vidare Amnå m.fl. (2012).

135

Att skapa något nytt
Att vara nyskapande, att skapa något som inte funnits tidigare, är ett av kriterierna för att få bidrag av
Arvsfonden. Kriteriet harmonierar väl med den allmänna samhällsdebatten om vikten av innovationer
inom alla samhällssektorer. För att kunna vara innovativ, nyskapande, krävs en god kunskap om det
som redan gjorts och det som redan finns, dvs. vad man kan bygga vidare på. I detta sammanhang har
vi analyserat beskrivningen av det utgångsläge som projekten gjort i samband med ansökan om medel
och det som man beskriver som sin verksamhet. Detta är ett sätt att bedöma kunskapsläget hos den
sökande och i vilken utsträckning det som projekten avser göra kan betecknas som nyskapande.
Kunskapsläget bland sökande föreningar

I vår dokumentstudie har vi kunnat konstatera att det finns många ansökningar som avslöjar betydande
brister i kunskapsläget inom det område som man söker bidrag för. Det gäller exempelvis
utbildningsprojekt riktade till personer med fysiska eller lindriga intellektuella funktionsnedsättningar.
Det står t.ex. i en akt att det är nyskapande att blanda elever med intellektuell funktionsnedsättning
med elever med fysisk funktionsnedsättning i en gemensam undervisningsgrupp. Påståendet står i strid
mot vad den beprövade erfarenheten och forskningen inom området säger. Ett annat exempel är
projekt där man presenterar individuellt baserat stöd för inträde på arbetsmarknaden som nyskapande.
Detta är sedan många år prövat i stor omfattning och systematiskt utvärderat. Denna typ av bristande
kunskaper om vad som redan provats väcker frågan om i vilken utsträckning krav kan ställas på
projektägare att inför ansökan ”skanna av” kunskapsläget inom det område man avser att söka
projektmedel för. Enligt vår bedömning är det nödvändigt att ha en rimlig kunskap om läget inom
praktik och forskning för att kunna avgöra vad som är nyskapande. Det framstår som mycket tveksamt
att beteckna något som nyskapande av det skäl att de som skriver ansökan inte har grundläggande
kunskaper inom området.
Det kan konstateras att ansökningarnas kopplingar till aktuell forskning har blivit svagare och färre
över tid. På 1990-talet hade fler projektansökningar tydliga hänvisningar till forskning och det
generella kunskapsläget än projekt som startat under senare delen av utvärderingsperioden. För att
skapa intresse och verifiera att det finns ett stort behov av att insatser måste genomföras så blir i en del
projektansökningar problembeskrivningen alltför onyanserad. Det är lätt att en problembild förstärks
och överdrivs i ansökan till Arvsfonden för att understryka behovet av just detta projekt. Vi har i vår
genomgång sett flera exempel på beskrivningar av situationen för personer med intellektuell
funktionsnedsättning som definitivt inte bygger på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Eftersom
Arvsfonden inte kräver någon form av referenser för den här typen av påståenden blir ett av problemen
att projektägaren riskerar att bidra till stigmatisering i sin strävan efter att få resurser till att utveckla
stöd och genomföra aktiviteter. Personer med intellektuell funktionsnedsättning görs överlag till
mycket avvikande personer och deras levnadssituation beskrivs som mycket annorlunda jämfört med
människor utan funktionsnedsättning. Dessutom överskattas vad projektet skulle kunna åstadkomma
för förändringar, beskrivningar som måste bedömas som lovvärda, men mindre realistiska. Här skulle
krav på att i ansökan kort redogöra för källor till de grundantaganden som projektet vilar på kunna
bidra till en mer nyanserad och verklighetsnära beskrivning.
Det ska samtidigt sägas att det finns flera exempel på projekt som utförligt och grundligt vilar på god
kunskap om både praktik och forskning, och som utan tvekan bidrar med insatser som kan betecknas
som nyskapande. Det är också vår bedömning av det är de projekt som har störst framgång och får
störst effekter. Gemensamt för de framgångsrika projekten är att de bygger på god kunskap om det
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område de söker bidrag för, de har tydliga och realistiska målsättningar, använder adekvata metoder,
har kunniga projektledare och är inriktade på områden som har relevans för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Dessutom bidrar en seriös brukarinvolvering och en öppenhet för och
reflekterande över misslyckanden, där man lär sig av erfarenheterna av framgångsrika projekt. När det
gäller att nå ut med kunskap som utvunnits ur projekten är en framgångsfaktor att man är en etablerad
organisation med upparbetade nätverk och kontaktvägar.
I sammanhanget bör även möjligheterna för Arvsfondens handläggare att hålla sig a jour med det
aktuella kunskapsläget diskuteras. För att kunna göra adekvata bedömningar av ansökningarna utifrån
kriteriet om nyskapande verksamhet behövs en god och bred kunskap inom området. Utvärderingen
visar att det inte alltid finns tillräckliga förutsättningar eller rutiner för att säkerställa att beslut om
projektstöd fattas med tillräckligt underlag. Det kan inte krävas att varje enskild handläggare har
kompetens att bedöma nyskapande och realism i projekten, men vägarna att söka aktuell
kunskapskompetens bör utvecklas. Det finns t.ex. doktorander och forskare på landets lärosäten som
har god överblick över specifika områden eller tjänstemän på centrala myndigheter och organisationer
som har kännedom om aktuellt och relevant utvecklingsarbete. Ytterligare ett sätt att försäkra sig om
att medel används till nyskapande insatser skulle kunna vara att på Arvsfonden inrätta ett
kompetensråd med representanter för olika aktörer inom området intellektuell funktionsnedsättning.
Rådet kan bistå handläggare och delegation med bedömningar om projekts relevans och
genomförbarhet.
Rådande synsätt och projektens bidrag till kunskapsutvecklingen

I rapportens inledning redogjordes för de olika grundläggande synsätt på funktionshinder som idag
råder. Modellerna kan användas för att analysera hur projekten beskriver att problem uppstår och hur
de ska åtgärdas för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilket i sin tur har bäring på synen
på brukarmedverkan och nyskapande.
Det individuella/medicinska synsättet fokuserar på individens brister, i det här fallet intellektuella
sådana. Det sociala synsättet förklarar funktionshinder med brister i samhället medan det miljörelativa
menar att funktionshinder handlar om relationen mellan individen och omgivningen. I
utvärderingsmaterialet finns det miljörelativa synsättet i en mindre del av projektbeskrivningarna, men
i praktiken är det, enligt vår analys, en kraftig dominans för det individuella synsättet i projektens
verksamheter. Huvuddelen av alla projekt är till sin inriktning och sina verksamheter sådana att de i
första hand fokuserar på personerna och deras brister/funktionsnedsättning och på olika sätt vill stärka
deras förmågor och möjligheter. Detta är utan tvekan en lovvärd ambition, men det skulle behövas fler
projekt som uttalat arbetar med förändringar av omgivningens förmåga och anpassning till personer
med intellektuell funktionsnedsättning. Om man på allvar vill använda ett miljörelativt synsätt måste
både individens och omgivningens förutsättningar vara föremål för intresse och åtminstone tillmätas
lika stor betydelse.
Innebörden av vad som avses med projektens betydelse för kunskapsutvecklingen skiljer sig åt bland
respondenterna i enkätundersökningen. Det finns exempelvis projektledare som lägger relativt stort
fokus på projektets betydelse för den egna professionella utvecklingen;
”Framför allt har projektet lärt mig att backa, vänta in och ha tålamod för att verkligen få reda
på vad ungdomarna själva önskar. Om man väntar med att dra slutsatser och har tålamod kan
diskussionerna bli helt annorlunda.”
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Andra relaterar projektets kunskapsutveckling till ett lokalt sammanhang, att det fått betydelse i den
nära omgivningen. Det finns i utvärderingen inte många exempel på att projektets verksamheter och
kunskapsbidrag ställs i relation till den samlade nationella kunskapen på det aktuella området, vilket
på nytt aktualiserar en diskussion om kopplingen till praktisk och forskningsbaserad kunskap. Om man
inte vet vad kunskapsläget är, kan man inte heller peka på vad som är ett nytt kunskapsbidrag.

Lärdomar för projektprocessen
Gränsdragning mellan forskning och utveckling

Gränsdragningen mellan vad som ingår i begreppet forskning, och därmed inte finansieras av
Arvsfonden, och vad som hör hemma inom utvecklingsarbete är oklar och därmed problematisk. I
utvärderingen har vi funnit flera exempel på att Arvsfondsmedel använts till forskning. Det finns t.ex.
projekt som resulterat i vetenskapliga artiklar och i doktorsavhandlingar. Problematiken belyses även
av informanterna i SID-projektet (se fallstudien) som uppmärksammar svårigheter som finns
beträffande gränsdraganingen/relationen mellan forskning och kvalificerad utveckling, inte minst vad
gäller finansiering. Ett närmare samarbete mellan de statliga forskningsråden och Arvsfonden
efterlystes av SID-projektets ledning. Att en del Arvsfondsmedel har använts till forskning och
uppenbarligen godkänts av Arvsfonden blir problematiskt. Det innebär t.ex. att forskare som tar
Arvsfondens kriterier på allvar och inte söker bidrag via någon förening missgynnas. Ett alternativ
skulle kunna vara att öppna upp för forskningsfinansiering i anslutning till utvecklingsprojekt. En
öppnare inställning till att kombinera kvalificerat utvecklingsarbete med forskning borde kunna leda
till en samhällsekonomisk nytta och vinster för alla inblandade. Det skulle t.ex. öka sannolikheten för
att de projekt som beviljas stöd bygger på gedigna kunskaper och är nyskapande, och att
erfarenheterna av projektarbetet systematiskt tas tillvara. En utvidgning av Arvsfondens stöd till att
också omfatta projekt som genomförs i samarbete med forskargrupper skulle kunna vara en möjlig väg
att gå för att både få bättre beslutsunderlag och systematisering av effekter (jämför t.ex. följeforskning
inom projekt som finansieras av Europeiska socialfonden). En förutsättning är att kriterierna för
Arvsfondens bedömningar ändras, så att även stöd till projekt med en del som är forskningsinriktad
kan beviljas. Det görs i viss utsträckning i praktiken redan idag, även om det inte redovisas öppet.
Handläggningstider

En försvårande omständighet ur projektägarnas perspektiv är Arvsfondens emellanåt långa
handläggningstider, enligt enkätstudien. Ibland kan det förflyta åtskillig tid från det att själva ansökan
är gjord tills projektet får klartecken att starta, vilket kan vara problematiskt när flera aktörer är
involverade i projektens genomförande eller personal ska rekryteras. Handläggningstiden påverkas i
sin tur av en faktor som faller tillbaks på projektägarna, ansökningarna är inte sällan ofullständiga och
behöver kompletteras. I flera akter finns utskrifter av omfattande mejlväxlingar mellan Arvsfondens
handläggare och projektägarna, vilka ofta handlar om just kompletterande information som
handläggare behöver inhämta för att kunna handlägga ansökan på ett rättssäkert och korrekt sätt. I
detta sammanhang bör också frågan om utökat stöd till personer med intellektuell
funktionsnedsättning som själva vill söka och driva projekt diskuteras. Olika projektägare har mycket
olika förutsättningar att svara upp mot de krav som ställs på ansökan och rapportering. Här finns ett
utvecklingsområde för Arvsfonden, särskilt när det gäller att personer med egen erfarenhet av
funktionsnedsättning ska möta en handläggning som tar hänsyn till deras förmågor.
Att starta projekt och rekrytera

Det tar tid att starta upp nyskapande projekt. Etablering av kontakt med målgruppen visar sig ofta ta
betydligt längre tid än vad projektägarna uppskattade i sina ansökningar. Personer med intellektuell
funktionsnedsättning behöver också tid på sig för att erövra nya arenor. Det fick t.ex. projektledarna
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uppleva när Mötesplats Tian startade i Halmstad 1998. Arbetet med att söka upp och etablera kontakt
med presumtiva besökare tog avsevärt längre tid än vad som hade förväntats. En seriös
brukarinvolvering påverkar likaledes tidsåtgången för olika projektfaser. Att rekrytera personal kan
också ta tid och riskera att förskjuta projektstarten. Även andra, mer materiella, faktorer kan ha
betydelse för projektens start, som tillgång på lokaler.
Projekttidens längd

Utifrån den rådande praxis som utvecklats inom Arvsfonden får projekttidens längd normalt inte
överstiga tre år. Arvsfondens krav på brukarmedverkan i projektens alla faser, från planering till
genomförande, liksom för öka projektets eventuella fortsättning, motiverar enligt vår bedömning
längre projekttider för projekt som på allvar involverar personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan att förstå
abstrakta resonemang, vilket ofta gör att längre tid behövs för deltagande i projektens olika delar.
Projekttider på upp till sex år kan, när seriös brukarmedverkan planeras, vara befogade.
Ansvaret för deltagarna i projekten

Att starta projektverksamhet innebär också att väcka förhoppningar. Som exempel kan nämnas SIDprojektet och Mötesplats Tian, där höga förväntningar verkar ha ställts på en fortsättning efter
projekttiden från föräldrar i det förra projektet och från målgruppen själva i det senare.
Frågan är om det är etiskt försvarbart att starta upp en verksamhet som man inte har långsiktig
finansiering för, eller att starta gruppverksamhet om aktiviteten inte är tänkt eller inte kan garanteras
fortsätta efter projekttidens slut? Naturligtvis finns inga garantier för några verksamheters fortlevnad,
och projektens form är just att det ska vara en avgränsad tid. Vi menar dock att chansen för fortsatt
verksamhet skulle öka om projekten var tvungna att tydligare involvera tänkbara framtida finansiärer i
referensgrupper eller motsvarande tidigt under projekttiden.
Projektens fortlevnad

Efter projekttidens slut kan det enligt utvärderingen vara svårt att få till en fortsättning. Det är inte
säkert att avslutade projekt är av sådan art att de självklart ska fortleva eller har den inriktning som
kommuner eller andra offentliga huvudmän frågar efter och har störst behov av. Behoven av insatser
för målgruppen är stora och resurserna samtidigt begränsade, vilket gör att starka prioriteringar oftast
behöver göras inom offentlig sektor.
Projekten skulle behöva hjälp med att mer systematiskt reflektera över sina resultat och utvärdera sina
insatser. Om den utvärderingen visar på goda resultat så finns även behov av hjälp att marknadsföra
vad som uppnåtts med projekten, för att sprida kunskapen vidare till offentliga sektorns huvudmän och
därmed öka förutsättningarna för projektens fortlevnad. Det kan diskuteras om marknadsföringen ska
vara ett ansvar för projekten eller skulle kunna ske genom utvecklat stöd av Arvsfonden. 49
Administrativt stöd till projektledningen

Att driva projekt med en budget på ofta flera miljoner, är en komplicerad process, som kräver goda
kunskaper i planering, projektledning och ekonomi. Arvsfonden bjuder in och samlar nya
projektledare till en obligatorisk introduktionsdag, där information om Arvsfonden och dess
förväntningar och krav på de föreningar som fått ekonomiskt stöd lämnas. Redovisning, utvärdering,
uppföljning och erfarenhetsutbyte står på schemat. Utifrån vår utvärdering kan konstateras att det för
49

Enligt Arvsfonden kan och uppmanas projekten söka bidrag för kunskapsspridning.

139

en del projektägare skulle behövas ytterligare informationstillfällen under projektets gång och kanske
även längre kurser i exempelvis projektledning. Det kan också diskuteras om Arvsfonden skulle kunna
kräva, alternativt ta ett större ansvar för, att sprida och marknadsföra resultat från projekt som fått
betydande bidrag och som utvärderats som lyckade. I nuläget är vår bild att få projekt efter avslutad
projekttid har tillräckliga resurser att stå för kunskapsspridning, vilket innebär att erfarenheter och
resultat riskerar att bli okända utanför projektägaren och de närmaste samarbetspartnerna.
Kommunikation och samarbete

För flera projekt i utvärderingen har kommunikationen varit en stor utmaning. I projekt där man ville
involvera personer med intellektuell funktionsnedsättning i projektets genomförande och inte haft
kontakt med målgruppen tidigare saknades i flera fall en strategi eller plan för hur man skulle nå
målgruppen. Tid för detta uppsökande arbete fanns inte heller med i projektplanen. När det gäller att
nå personer med intellektuell funktionsnedsättning har flera projekt inte varit förberedda på att det inte
finns något enkelt sätt att nå dem, t.ex. via register. Istället har man fått försöka nå personerna genom
t.ex. personal inom LSS-verksamheter och lärare inom särskolan. Även samarbete med andra aktörer
och spridning av information om projektet och projektets resultat upplevde många projekt som en
betydligt större utmaning än man räknat med. Svårigheterna med att nå fram med information till
målgruppen och till professionella har enligt vår bedömning underskattats i de flesta projekt. När
projektägare har resonerat om detta, i slutrapporter, enkätsvar och vid intervjuer, ser vi att man relativt
ofta lägger ansvaret på andra. Inte sällan anger man att det handlar om ointresse hos mottagare, i form
av t.ex. personal inom LSS eller politiker. Det är naturligtvis en rimlig förklaring, men förmodligen
inte den enda. Att kommunicera ett projekt utåt är en grannlaga uppgift. Dels konkurrerar man med en
mängd liknande aktiviteter, dels finns många gånger en skepsis mot nya aktiviteter och modeller.
Ibland är det en sund och välgrundad skepsis, men ibland en ogrundad sådan.
Vi har i utvärderingen sett att det finns projekt som har lättare att nå målgruppen, samarbeta med andra
aktörer samt nå ut med kunskap och material som utvecklats inom projektet. Det handlar främst om
projekt där man har en organisation bakom sig som av tradition har legitimitet som kunskapsbärare.
Men när vi analyserat utvärderingsmaterialet blir det tydligt att de utmaningar som projekten står inför
när det gäller kommunikation och samarbete inte riktigt tagits på allvar av alla. Lite hårddraget kan
man säga att projekten trott att de behov som de själva sett när det gällde utveckling av verksamheter,
metoder och informationsmaterial delades av andra. I praktiken har det senare visat sig vara en
bedömning som inte överensstämt med andras bedömningar. Detta anknyter till ett tidigare diskuterat
problem med att det för att få bidrag från Arvsfonden inte ställs krav på att man visar att man har
kunskap om både praktik och forskning.
Att intresse från samarbetspartner och andra ibland saknas kan bero på att dessa inte uppfattar
projektet som uppdaterat eller tillräckligt seriöst. Det blir alltså en balansgång när projektägare skriver
ansökan. Å ena sidan är det angeläget att med kraft betona efterfrågan på just det här aktuella
projektet, på grund av konkurrensen med andra projektansökningar. Å andra sidan bör man i
projektansökan betona att man behöver tid och kvalificerade resurser för kommunikation och
samarbete i projektets olika faser. Vi menar att hänsyn till tid, resurser och kunskap för både
samarbete och kommunikation är något som i hög grad brister i många projekt. Det kan inte anses vara
en acceptabel väg att förklara problem på dessa områden med att mottagarna, i många fall personal
inom omsorgsverksamheter, är ointresserade.
Frågan är om det är rimligt att kunskap om samarbete och kommunikation är något som kan förväntas
finnas inom varje enskilt projekt. Alternativet är att Arvsfonden fungerar som ett kvalificerat stöd när
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det gäller att nå ut med kunskap som utvecklats inom projektet på ett mer systematiskt sätt än vad som
sker idag. Vi menar dock att man också måste sätta in fenomenet i ett större sammanhang. Den enkla
vägen är att beskriva det som ett uttryck för den informationsinflation som råder. Det finns en dock hel
del mer grundläggande problem som förhindrar användandet av kunskap som utvecklas i projekten:
1. Offentligt finansierad verksamhet har ökade krav på sig att verksamhetens innehåll ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetssätt och metoder ska vara evidensbaserade.
Detta innebär att metoder som utvecklas och kunskap som genereras ur projekt och beskrivs i olika
rapporter och metodmaterial måste vara systematiskt utvecklade och prövade enligt vetenskapliga
metoder. Så är inte fallet idag med Arvsfondsstödda projekt.
2. Arvsfonden ska inte ge pengar till forskning. Det är tydligt uttalat i kriterierna för
medelstilldelning. Den systematik och kritiska granskningen som krävs för att kunskap ska kunna
beskrivas som beprövad erfarenhet saknas även den i stor utsträckning i de rapporter som vi har
studerat.
3. Projektansökningar som Arvsfondens handläggare ska ta ställning till befinner sig ofta inom ramen
för verksamheter och insatser som regleras genom lagstiftning och bekostas av offentliga medel.
Det är svårt att dra gränsen mellan vad som är offentligt ansvar och vad som är utöver detta. I
nuläget bedöms gränsen av handläggarna och Arvsfondsdelegationen, som befinner sig utanför den
reguljära verksamheten, och därigenom avgör behovet av verksamhets- och kunskapsutveckling.
Alla de punkter som presenteras ovan visar på att det kan uppstå ett glapp mellan det som utvecklas i
projekten och möjligheterna för projekten att fortleva. Erfarenheter och kunskaper riskerar, om det inte
följer evidensutvecklingen, att inte komma till nytta för andra utöver de som varit involverade i
projekten. Glappet består bland annat i att de krav som idag ställs på arbetsmetoder och kunskap inom
offentliga verksamheter är högt ställda. Ett Arvsfondsprojekt som inte har gått metodmässigt och
systematiskt till väga riskerar att, trots goda resultat, inte uppmärksammas och tas till vara. Glappet
kan också handla om att de reguljära verksamheterna inte har efterfrågat den typ av kunskap som
projekten har utvecklat. De som är verksamma och som ansvarar för kärnverksamheterna samt
forskare som har god kunskap om kunskapsbrister och utvecklingsområden måste involveras i
handläggningsprocessen och beslut som tas om projektansökningar. Annars riskerar
utvecklingsverksamhet som genomförs inom ramen för Arvsfondsprojekt bli isolerade från de
verksamheter som ansvarar för stöd och andra insatser riktade till målgruppen.

En utmanande process
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en lång historia av marginalisering. Under de
senaste 40 åren har betydande förändringar skett som skapat bättre förutsättningar för ett mer vanligt
liv i gemenskap med andra. Avvecklingen av institutionerna är den enskilt mest betydelsefulla
förändringen, och samtidigt har faktorer som handikappreformen och kommunaliseringen påverkat
levnadssituationen för målgruppen.
Samhället och dess välfärdspolitik förändras kontinuerligt, vilket skapar både möjligheter och
svårigheter för personer som är i ett livslångt beroende av samhällsstöd för ett fungerande vardagsliv.
Även om samhället genom den offentliga sektorn har ansvar för utbildning, stöd och service till barn,
unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, spelar det civila samhället genom föreningar
och organisationer, en betydelsefull roll för att driva på utvecklingen. Arvsfondens projektstöd kan ses
som en del i strävan att lämna den traditionella omsorgssynen och verksamheten, för att istället skapa
inflytande och delaktighet för målgruppen. För att detta perspektivskifte ska bli verklighet i praktiken
krävs kunskap och mod att prova nya vägar. Vi kan konstatera att en del av de projekt som fått bidrag
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av Arvsfonden antagit denna utmaning. Man har utmanat den rådande traditionella synen på personer
med intellektuell funktionsnedsättning som personer med begränsningar som främsta kännetecken och
istället visat tilltro till deras förmåga och vilja att ta ansvar för och genomföra utvecklingsinsatser och
verksamheter.
Det är en utmanande process att på allvar realisera FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (Socialdepartementet 2008) och särskilt frågor om reell delaktighet och verkligt
inflytande. Målet är att skapa empowerment, vilket är ett ansvar för alla som på olika nivåer och i
olika organisationer är ansvariga för utbildning, stöd och service att bidra till. Här har Arvsfondens
stöd till projekt spelat roll och har förutsättningar att spela en allt större roll framöver.

Sammanfattning
På uppdrag av Arvsfonden har Högskolan i Halmstad genomfört en utvärdering av 172 projekt med
målgruppen barn, unga eller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
Projekten har under perioden 1994–2011 fått bidrag till verksamhet för ett, tv eller ¨tre år. Enligt
Arvsfondens kriterier främjas verksamhet av ideell karaktär och ges i första hand till föreningar som
driver projekt som syftar till nyskapande och utvecklande verksamhet. Brukarna ska involveras i
projektet och bidrag ska inte lämnas till verksamheter som faller under offentliga huvudmäns ansvar,
om inte särskilda skäl finns.
Gemensamt för projekten har varit att man på olika sätt velat förändra och förbättra livssituationen för
målgruppen. Majoriteten av projekten har varit treåriga medan typ av och inriktning på aktiviteter och
genomförande har skiljt sig åt mellan projekten. Projekten, som drivits av nationella och lokala
funktionshinderorganisationer, studieförbund och stiftelser, har en stor innehållsmässig spännvidd.
Information till och om personer med intellektuell funktionsnedsättning, utveckling av stöd- och
utbildningsinsatser, fritidsaktiviteter och teknikstödsutveckling är exempel på projektens huvudsakliga
inriktningar.
Projekten har analyserats via dokumentstudier av samtliga 172 projekt, enkätsvar från 73 av projekten,
7 fallstudier och intervjuer med Riksföreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
(FUB) och handläggare på Arvsfonden. Syftet med utvärderingen har varit att tillvarata de erfarenheter
och kunskaper projekten gjort och att öka kunskaperna om vilka spår projekten lämnar och
betingelserna för deras fortlevnad, vilka möjligheter och hinder de stött på och att analysera projektens
betydelse och effekter för målgruppen. De viktigaste slutsatserna av utvärderingen kan beskrivas så
här:
• Arvsfondens projektmedel möjliggör utveckling av nya aktiviteter, nya verksamheter och
framtagande av nytt informationsmaterial som delvis inte skulle ske utan denna finansiering.
• En mindre andel av projekten kan bedömas som nyskapande i den bemärkelse att de genomfört
något som inte prövats någon annanstans förut.
• De flesta projekt har någon grad av brukarinflytande, men det är ovanligt att målgruppen har
inflytande över hela projektprocessen. I huvudsak deltar målgruppen som mottagare av projektets
insatser.
• Ett fåtal projekt, särskilt bland de yngre projekten, kan anses ha reella empowermentambitioner.
Det som utmärker dessa projekt är att brukare tydligt involverats i projektets alla faser.
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• Majoriteten av projekten vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning oavsett
begåvningsnivå. De som har särskild inriktning i detta avseende fokuserar företrädesvis på personer
med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
• Några få projekt har ett tydligt genusperspektiv. Det är mycket sällsynt med projekt som riktar sig
till personer med utländsk bakgrund.
• Sett över tid har fler projekt under senare år karaktären av att kompensera för brister i samhällets
lagstadgade stödinsatser. Gränsdragningen mellan det offentligas ansvar för
verksamheter/utvecklingsarbetet och föreningars ansvar är otydlig. Cirka en femtedel av alla
projekts verksamheter kan betraktas som något som tydligt faller under samhällets lagstiftade
ansvar.
• I vilken utsträckning projektens verksamheter och aktiviteter lever vidare efter avslutat projekt är
svårbedömt med tillgänglig information. Av de totalt 172 projekten kan fortlevnaden tillförlitligt
bedömas för mindre än hälften (73 projekt), dvs. de som besvarat enkäten eller ingår i de
fördjupande fallbeskrivningarna. De flesta av dessa projekt har enligt projektägarna lämnat någon
slags spår/effekter efter sig. Verksamheter och erfarenheter som gjorts i projekten lever vidare i
någon form i nära hälften av fallen. Knappt var femte projekt var vid besvarandet inte avslutat och
en lika stor andel lämnade icke tillförlitliga svar. Cirka vart sjätte projekt hade inte lämnat några
spår.
• Det finns en oklar gränsdragning mellan utveckling och forskning, vilket medför att en del
forskningsverksamhet finansieras via Arvsfonden.
• En kritisk punkt i projektprocessen är att den kunskap och lärdom som utvecklats i projekten har
svårt att nå ut och spridas, eftersom det ofta saknas kanaler och resurser efter projekttidens slut.
• Erfarenheter och lärdomar som projekten gjort har identifierats för att i högre utsträckning
framöver finansiera projekt som uppfyller kriterierna om nyskapande och brukarmedverkan samt
utveckling av verksamhet som inte faller under det offentligas ansvar. De betingelser som är
gemensamma för de framgångsrika projekten är att de bygger på god kunskap om det område man
söker pengar inom, de har tydliga och realistiska målsättningar, använder adekvata metoder, har
kunniga projektledare och är inriktade på områden som har relevans för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Därutöver bidrar en seriös brukarinvolvering och en öppenhet för och
reflekterande över misslyckanden, där man lär sig av erfarenheterna till framgångsrika projekt. När
det gäller att nå ut med kunskap som utvunnits ur projekten är en framgångsfaktor att man är en
etablerad organisation med upparbetade nätverk och kontaktvägar.
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Metodappendix
I detta appendix redogörs närmare för de metodval och överväganden som gjort i utvärderingen.

Uppföljning – Utvärdering
Det är relevant att tydliggöra distinktionen mellan uppföljning och utvärdering. I en uppföljning är det
vanligt att man beskriver det som gjorts och återrapporterar kvantitativa mått på det som utförts och
även på det man åstadkommit (hur mycket, hur ofta, hur många). Man svarar då till exempel på frågor
som rör antalet personer man har träffat under projektet. Hur många män respektive kvinnor har ingått
i projektledningen? I en utvärdering ställs dessutom frågor som handlar om hur man ska värdera och
förstå det som kommit ut av projektet. Man går så att säga ett steg längre och genomför en analys och,
som ordet beskriver, gör en värdering av det som undersöks. En utvärdering syftar till en
kunskapsåterföring som kan ligga till grund för verksamhetsutveckling. Vårt utvärderingsarbete bör
kunna bidra med kunskaper som kan användas som underlag för att utveckla projektprocesser i
kommande projekt såväl som att utveckla Arvsfondens handläggningsrutiner.
I följande avsnitt beskriver vi mer ingående de tillvägagångssätt vi använt oss av och redogör för de
olika delstudierna. Här motiverar vi även varför några av projekten inte ansågs relevanta för studien.
Vi försöker även bringa reda i antalet projekt som slutligen kom att ingå i studien. Avsnittet kan läsas
översiktligt av den som inte är intresserad av dessa detaljer. I figuren nedan visas i ett flödesschema
utvärderingens olika beståndsdelar.
Figur 1. Flödesschema
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Dokumentgenomgång och dokumentstudie
En omfattande dokumentstudie genomfördes av sammanlagt 172 projekt. Den ursprungliga
kategoriseringen i tre olika teman (stöd, information och fritid) var gjord av Arvsfonden. Projekten
hade sorterats på tre listor utifrån dessa teman och utgjorde basen för den inledande
dokumentgenomgången. Vid genomgång av projektlistorna, kunde konstateras att en del projekt fanns
på mer än en lista, att några projekt inte hörde hemma under vald kategori och att andra projekt
saknades.

Korrigering av antal projekt fördelade tematiskt
Här följer en redogörelse sorterad på respektive tema om vad som bedömdes gälla i förhållande till
Arvsfondens projektlistor. De justerade projektlistorna finns i bilaga 4.
1. Stödprojektlistan innehöll 110 projekt. Vid den första aktgenomgången upptäcktes ett projekt som
handlade om kultur och därför överfördes till de forskare som följer upp Arvsfondens kulturprojekt
riktade till målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Efter korrigering var
antalet stödprojekt som ingått i dokumentstudien 109 stycken.
2. Informationsprojektlistan bestod av 50 projekt. Tre projekt fanns även på stödprojektlistan. Fem
projekt överfördes till berörda utvärderare för kulturprojekt. Två projekt som tidigare kategoriserats
som kulturprojekt tillkom våren 2012. Informationsprojekten var efter korrigeringar 44 stycken.
3. Fritidsprojekten var från början 20 stycken. Ett kulturprojekt överfördes till utvärderingen av stöd
till kulturprojekt, ett projekt var även redovisat som stödprojekt och överfördes till den senare
kategorin, och ett fritidsprojekt tillkom vintern 2013. Efter dessa korrigeringar återstod 19 projekt.

Korrigering av beviljade bidrag
Utöver justeringen utifrån antal och typ av projekt, så har de ursprungliga listorna även korrigerats i
relation till erhållna bidrag från Arvsfonden. En del av de projekt som var pågående vid
utvärderingens inledning har beviljats fortsatta medel för ytterligare något eller några år, vilket gör att
den ekonomiska sammanställningen har justerats.
Stödprojekten har fått cirka 217 miljoner, vilket ger ett genomsnitt på ca 1,9 miljoner per projekt.
Informationsprojekten har fått cirka 75 miljoner, med i genomsnitt 1,7 miljoner per projekt och
fritidsprojekten har fått cirka 27 miljoner med ett genomsnitt på cirka 1,4 miljoner krnor per projekt.
Sammanlagt uppgick stödet till de 172 projekten till cirka 319 miljoner, vilket motsvarar ett
genomsnitt på 1,8 miljoner per projekt.

Genomgång av akterna
Arbetet inleddes våren 2012 med en genomgång av de akter som Arvsfonden tillhandahöll med
formell dokumentation och annat material om projekten. Huvuddelen av akterna var arkiverade och
alltså ”stängda”. Ett 30-tal ärenden var öppna, vilket innebar att slutredovisning saknades. En
kompletterande dokumentgenomgång genomfördes hösten 2013 av de projekt som lämnat in
slutredovisningar under tiden som utvärderingen pågått.
För att få en överblick över vad det var för typ av projekt som ingick i utvärderingen och få kunskap
om aktmaterialet, som utgjorde den största delen av vår empiri, inleddes arbetet med att vi läste tio
akter var. Därefter redogjorde vi för varandra om innehållet och resonerade gemensamt om
bedömningar och tolkningar. Trots att vi var tre personer med delvis olika erfarenhet, gjorde vi i stor
utsträckning liknande bedömningar av de genomgångna akterna.
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Vid den inledande genomgången utkristalliserades ett antal nya teman för utvärderingen som ansågs
viktiga att ta fasta på. De olika temana har rubricerats dels utifrån vad projektet velat åstadkomma,
dels utifrån projektets form eller typ av verksamhet.
Det ska understrykas att avsikten med den första kategoriseringen som gjordes var att skapa ordning
och struktur vid genomgången av projekten. Det gav oss en möjlighet att senare förfina analysen och
kategoriseringen av materialet under det systematiserade analysarbetet.

Problem med Arvsfondens tematiska indelning
Vid den inledande genomgången av akterna uppmärksammades att den tematiska uppdelning av
projekten i stödprojekt, informationsprojekt respektive fritidsprojekt som Arvsfonden gjort var
problematisk av flera olika skäl. Framför allt fanns det många överlappningar mellan de olika temana,
och någon konsekvent gränsdragning var svår att göra. Det var få projekt som var renodlade i någon
kategori. I flera projekt var till exempel information ett av flera inslag för att utveckla stöd. Några av
dessa projekt var kategoriserade som stödprojekt och andra som informationsprojekt, utan att vi vid en
närmare analys kunde identifiera vilka kriterier som legat bakom valet av kategori. Det visade sig
också att flera av fritidsprojekten i själva verket hade mer gemensamt med stödprojekt än med
utveckling av fritidsverksamhet. Orsaken till att de kategoriserats som fritidsprojekt var att
verksamheten ägde rum på en arena eller inom en verksamhet som definierats som fritidsverksamhet.
De flesta av dessa projekt hade dock inte som övergripande mål att deltagarna skulle få möjlighet till
en meningsfull fritid. Istället utgjorde fritidssysselsättningen en arena för att utveckla andra förmågor
eller delta i en social gemenskap. Ett annat problem var att kategoriseringen var gjord utifrån vad
projekten hade angett i sin projektplan att de skulle göra och inte utifrån vad de faktiskt hade
genomfört. Det visade sig att detta inte alltid stämde överens.
Ett sätt att förstå den sammanblandning och otydlighet som vi upplevde var att de teman som utgjorde
de olika kategorierna hörde hemma inom olika begreppsområden. Fritid handlar om en aktivitet som
utförs på en särskilt definierad arena eller under definierad tid, vanligen utanför arbete eller utbildning.
Information är kunskap som kommer utifrån och har som ambition att utbilda och skapa förändring i
någons tänkande eller görande. I projekten var mediet vanligtvis tryckt skrift, men även nyare medier
användes. Stöd är en handling och sker i mellanmänskliga situationer och har till uppgift att underlätta
situationen för någon.
Svårigheterna att skilja projekten enligt denna uppdelning var stora och meningsfullheten med att
hantera utvärderingen av projekten utifrån Arvsfondens kategorisering bedömdes som låg. I samråd
med Arvsfonden beslöt vi att fortsättningsvis hantera projekten samlat utan dessa undergrupper, mer
än i vissa specifika sammanhang.

Kategoriseringsblankett och databas
En särskild blankett (se bilaga 1) utformades och användes vid vår kategorisering av de sammanlagt
172 projekten som kom att ingå i dokumentstudien. I kategoriseringsblanketten fyllde vi i uppgifter
från akterna och gjorde även egna bedömningar utifrån det underlag vi hade tillgång till. Dels
handlade det om faktauppgifter om projekten: ålder, öppet eller avslutat, omfattning i tid, beviljade
medel, projektägare, medsökande, samverkanspartner och geografiskt område. Dels handlade det om
projektets primära och eventuella sekundära målgrupp, eventuell avgränsning av målgruppen,
brukarmedverkan, projektets område/inriktning, projektets mål/syfte, intersektionalitet, projektet i
förhållande till offentliga sektorns ansvar, projektets spridning efter projekttidens slut och om
eventuell forskarmedverkan/forskningsinriktning på projektet.
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Utifrån de ifyllda kategoriseringsunderlagen blev uppgifter för 163 projekt inlagda i en särskilt
upprättad databas vid Högskolan i Halmstad. De resterande 9 projekten har hanterats i särskild ordning
(se särskilt avsnitt). Genom att använda databasen har arbetet med bearbetningen av materialet och
analysen underlättats.

Hantering av målgruppsproblem
Ytterligare ett problem som uppmärksammades var att det, trots den inledande genomgången och
exkludering av projekt, fanns ytterligare projekt som vid närmare analys inte tycktes höra hemma i
utvärderingen utifrån gällande målgruppsbeskrivning. Vi fann 13 projekt som riktat sig till personer
med autismspektrumtillstånd men utan intellektuella funktionsnedsättningar. Tre projekt vände sig till
personer med kommunikationsfunktionsnedsättningar (syn- och hörselnedsättningar) och lika många
till personer med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi). Ett projekt handlade om föräldrar med utländsk
bakgrund och ett annat om unga människor. De flesta av dessa projekt har varit med i andra
utvärderingar.
Vi genomförde noggranna analyser av projektens dokumentation innan vi kunde konstatera att dessa
projekt inte på något sätt tycktes omfatta personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det betyder
inte att kunskaper som utvunnits ur projekten inte kan vara viktiga för målgruppen i denna
utvärdering, men om vi skulle dra gränsen så borde rimligtvis samtliga projekt inom närliggande
områden omfattas, vilket inte är fallet. Slutsatsen blev att ytterligare 21 projekt exkluderades på grund
av fel målgrupp i utvärderingens fortsatta delar (enkät- och fallstudierna).
Nedan följer en tabell som visar antalet projekt som exkluderas från den fortsatta redovisningen utifrån
felaktig målgruppsbeskrivning.
Tabell 17. Projekt vars målgruppsbeskrivning inte bedömdes vara relevant.
Fel målgrupp
Antal projekt
Autismspektrum13
tillstånd
Kommunikationsfunktions3
nedsättning
Läs- och skrivsvårigheter
3
Utländsk bakgrund
1
Unga människor
1
Totalt
21

I sammanhanget bör nämnas att projekt som var riktade mot flera typer av funktionsnedsättningar,
varav intellektuell funktionsnedsättning var en, är inkluderade i den här utvärderingen. Det rörde sig
om totalt 33 projekt där denna utvärderings målgrupp varit en oftast mycket liten del. 50

Enkätstudie
Utifrån dokumentstudiens analyser, utformades en enkät med fördjupande frågor som sändes till 119
projektägare.
50

Dessa projekt har fått cirka 70 miljoner i bidrag, varav de 3 största tillsammans fått cirka 30 miljoner.50
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Av 172 projekt i dokumentstudien var det 53 projekt som exkluderades från enkätstudien. Utöver de 9
projekt vars akter inte gått att finna, vilka redovisas i särskild ordning i kapitlet om dokumentstudien,
och de 21 projekt som vänt sig till andra målgrupper (som redovisats ovan), bedömdes ytterligare 23
projekt inte relevanta att ta med i enkätstudien. 5 projekt hade inte genomförts och bidragen var
återbetalade. 5 projekt var inriktade på interna organisationsfrågor. 5 projekt hade fått lokalstöd. 3
projekt var från mitten på 1990-talet med mycket små beviljade belopp. 3 projekt berörde bara
funktionsnedsättning generellt. Slutligen var 2 projekt förstudier och enkäten skickades till
huvudprojektet.
I tabellen nedan redogörs för de projekt som enkäten inte skickades till.
Tabell 18. Projekt som exkluderades från enkätstudien med motiveringar.
Skäl till exkludering från enkätstudien
Antal projekt
Projekt som redovisas i särskild ordning
9
Projekt med fel målgrupp
21
Projekt som inte genomförts och som medlen
5
har återbetalats
Projekt vars inriktning är organisationsfrågor
5
Lokalstödsprojekt
5
Projekt från mitten på 1990-talet med mycket
3
små beviljade belopp
Projekt som handlade om funktionshinder
3
generellt
Förstudieprojekt
2
Totalt
53
Enkäten innehöll frågor om målgruppen, målgruppens medverkan och inflytande i projektet, projektets
påverkan på attityder, samverkan och ansvarsfördelning, projektets betydelse för utveckling av
verksamheter och spridning av kunskaper liksom för utveckling av metoder/arbetssätt, projektets
betydelse för målgruppens vardag, projektens fortsättning efter projekttidens slut, hinder och
möjligheter för genomförandet av projekten samt lärdomar som projektet bidragit med (bilaga 2).
Enkäten skickade i december 2012 till 119 projekt. 51 Brevet innehöll även ett missivbrev (bilaga 3)
och ett frankerat svarskuvert.
Vid svarstidens utgång hade 38 enkätsvar kommit in. Efter påminnelse kom ytterligare nio svar, vilket
sammantaget utgjorde en svarsfrekvens på knappt 40 procent.
Bland projektägarna som inte besvarat enkäten fanns ett par stora bidragstagare med många projekt.
Vi bedömde att de viktigaste enkäterna att få in var de som gått till de organisationer som fått anslag
till flest projekt samt de projekt som genomförts efter 2007. Arvsfonden tog särskild kontakt med
dessa projektägare, som inte fyllt i enkäten. Påstötningen resulterade i att ytterligare 26 enkätsvar kom
in. Antalet enkätsvar uppgick därmed till totalt 73, vilket gav en svarsfrekvens på 61 procent.
Enkätsvaren har lagts in i den upprättade databasen på Högskolan i Halmstad.

51

74 stödprojekt, 30 informationsprojekt och 15 fritidsprojekt utifrån Arvsfondens inledande kategorisering.
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Bortfallsanalys
Totalt saknades svar från 46 av 119 möjliga. För att få en uppfattning om det i bortfallet fanns några
särskilda tendenser gjorde en analys utifrån Arvsfondens kategorisering av projekttyper. Då fördelade
sig enkätsvaren på följande sätt:
• Stödprojekten – enkätsvar från 47 projekt
• Informationsprojekten – enkätsvar från 17 projekt
• Fritidsprojekten – enkätsvar från 9 projekt
Svarsfrekvensen för stöd- och fritidsprojekten hamnar på ungefär samma nivå, 63 procent respektive
60 procent. Informationsprojektens svarsfrekvens är något lägre, cirka 56 procent.
Vid en analys av bortfallet utifrån projektens ålder visade det sig finnas en större benägenhet att
besvara enkäten för yngre projekt. Äldre projekt, vars avslut ligger längre tillbaks i tiden, borde
rimligen ha en lägre svarsfrekvens. Detta med anledning av exempelvis större svårigheter att komma i
kontakt med uppgiftslämnare med erfarenheter av projekten, vilket alltså kan vara en förklaring till de
uppkomna skillnaderna.

Fallstudier
7 projekt valdes ut att ingå en fördjupad studie. Det var framför allt, vid fallstudiernas genomförande,
pågående eller nyligen avslutade projekt som bedömdes som intressanta. Vid fallstudierna fokuserades
särskilt på målgruppernas involvering och inflytande i projekten. En spridning, utifrån projektens
inriktning, syfte, projektägare, målgrupp, geografisk tillhörighet och genus, har eftersträvats vid valet
av projekt.
Följande projekt har ingått i fallstudien:
Mötesplats Tian – ett avslutat empowermentinriktat projekt som drivits av Riksförbundet FUB och
som haft en tydlig och uttalad brukarmedverkan. Projektet lyfte även på ett intressant sätt frågan om
de offentliga huvudmännens ansvar för verksamhetsutveckling och projektets överlevnad efter
projekttidens slut. (Projektet var av Arvsfonden kategoriserad som fritidsprojekt.)
Ge plats för tjejer – ett pågående projekt med Svenskt utvecklingscenter för handikappidrott som
projektägare. Projektet hade en inkluderande målsättning och vände sig till flickor och
kvinnor.(Projektet var av Arvsfonden kategoriserad som fritidsprojekt.)
På väg – ett pågående projekt med Klarälvens folkhögskola som projektägare. Projektet innehöll
metodutveckling och en inriktning på att skapa hållbara möjligheter till arbete för deltagarna. Ett
angeläget område på både individ- och samhällsnivå. (Projektet var av Arvsfonden kategoriserad som
stödprojekt.)
Fördom och stolthet – ett pågående projekt med Kvinnofolkhögskolan som projektägare. Projektet är
inriktat på att synliggöra och motverka diskriminering av hbtq-personer med intellektuell
funktionsnedsättning, ett område som ofta förbises när det gäller personer med intellektuella
funktionsnedsättningar. (Projektet var av Arvsfonden kategoriserad som stödprojekt.)
Webbaserade läromedel – ett avslutat projekt om samlevnad och sexualitet med uttalad
brukarmedverkan. Läromedel är webbaserat och det var särskilt intressant att följa upp hur denna
medieform av läromedel når målgruppen. Projektägare är Stiftelsen ALA. (Projektet var av
Arvsfonden kategoriserad som informationsprojekt.)
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SID-projektet – ett nyligen avslutat projekt med Föreningen Furuboda som projektägare. Ett av
förhållandevis få projekt vars målgrupp var små barn med omfattande intellektuell
funktionsnedsättning. (Projektet var av Arvsfonden kategoriserad som stödprojekt.)
Nationellt nätverk för demokrati och vardagsmakt för människor med intellektuella funktionshinder.
Föreningen Grunden Sverige är projektägare för detta avslutade projekt. Detta projekt har den
tydligaste brukarmedverkan från början till slut av samtliga projekt. Empowerment är lyft till en
samhällsnivå, istället för en enbart individnivå, vilket annars är det vanligaste. (Projektet var av
Arvsfonden kategoriserad som informationsprojekt.)
Utöver ovan redovisade intervjuer har ytterligare två gruppintervjuer genomförts. I den ena
intervjuades företrädare för Riksförbundet FUB, som varit den största enskilda bidragsmottagaren.
Fokus i intervjun var deras samlade erfarenheter av projekt som genomförts med stöd av Arvsfonden
och vad dessa projekt har betytt på samhällsnivå, individnivå och för FUB som organisation. I den
andra intervjun samtalade vi med fyra av Arvsfondens handläggare. Syftet var att få en fördjupad
inblick i handläggningsprocessen och den praxis som utvecklats för handläggning och bedömning av
ansökningar samt stöd till projekten.

Kompletterande genomgång
Utöver den ovan beskrivna uppläggningen av utvärderingen och dess olika delar, vilken förankrades
hos Arvsfonden under utvärderingens inledande period, tillkom våren 2013 ett extra uppdrag.
Arvsfonden, som tidigare delat vårt ställningstagande att det saknades tillräckligt underlag för att med
trovärdighet kunna bedöma effekterna av varje enskilt projekt utifrån den skriftliga dokumentationen,
menade våren 2013 att en gradering av enskilda projekts spår (Arvsfondens vedertagna kategorisering)
skulle ske. Detta resulterade i en kompletterande genomgång hösten 2013 av 23 slutrapporter från
projekt som avslutats nyligen (se vidare kapitlet om dokumentstudien).

Om utvärdering av projekt
Uppdraget har varit att analysera och dra slutsatser om projektens genomförande och vilka spår de
lämnat. Vi menar att det inte handlar om vilka spår som helst, utan om spår som på ett eller annat sätt
har haft betydelse för målgruppen. Med tanke på de förhållandevis stora belopp som Arvsfonden delar
ut – många projekt får mångmiljonbelopp till mycket ambitiösa projekt – skulle det vara bättre att tala
om effekter för målgruppen än om spår. Därigenom höjs också förväntningarna på att projekten
förväntas göra skillnad och bidra till utveckling, på lång och kort sikt.

Kontextens betydelse
För att förstå vad som bidrar till framgångsrika projekt behöver man, utöver kunskap om processer i
projekten, också förstå omständigheterna som projekten verkar i, dvs. det aktuella samhälleliga
kontexten. Genom det kan vi till exempel förstå vad projekten har bidragit med när det gäller
utveckling av nya metoden, verksamheter eller synsätt. Kontexten kan även hjälpa oss att förstå varför
ett till synes väl genomfört projekt, som utvecklat ny kunskap och därigenom borde vara angeläget för
många att ta del av, ändå inte uppmärksammats och lämnat synliga spår efter projekttidens slut. Det
kan till exempel handla om att det finns konkurerande synsätt som dominerar inom
omsorgsverksamheter, eller genombrott som har gjorts inom forskning under den tid som projektet
pågått som lett till att den frågeställning som projektet hade att utveckla inte längre är relevant.
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Tankemodell
Bilden nedan visar en tankemodell för utvärderingens objekt. Det är forskaren Ove Karlsson som
genom modellen belyser ett sätt att se på utvärdering som vi ställer oss bakom och använt i vårt
uppdrag.

Tankemodell för utvärderingens objekt (Karlsson 1999 sid 36).
Tankemodellen kan användas som stöd för att förstå vilken kontext som projektet verkade inom. Den
inre rektangeln med mål, process och resultat är en beskrivning av ett projekts genomförande.
Genomförandet sker med givna tids- och resursmässiga ramar, vilka påverkas av de yttre
förutsättningar som finns och förändringar som sker i samhället i stort. Trots den förenklade bilden blir
det tydligt att en förståelse av kontexten behövs för att kunna göra en samlad bedömning, beskrivning
och sammanvägning av projektens genomförande och kunna dra lärdomar av dem.

Begränsningar och möjligheter i arvsfondens utvärderingsuppdrag
I flera rapporter från tidigare genomförda forskarutvärderingar av Arvsfondprojekt lyfts
metodsvårigheter fram som uppmärksammats under utvärderingsarbeten. Åsa Bringlöv (2006) ger
t.ex. i rapporten Bemötande med kultur en kortfattad men klargörande beskrivning av generella
problem som har att göra med att utvärdera påverkansprojekt. Mer specifikt handlade det i rapporten
om projekt som haft som främsta syfte att genom kulturella uttryck förändra allmänhetens attityder till
personer med funktionsnedsättning. Grundantagandet var att förändrade attityder i sin tur förväntades
leda till bättre bemötande. Bringlöv ställde frågan: ”Hur undersöker man projekt som har till syfte att
förändra människors attityder och beteenden? Hur ska man bedöma om projekten lyckats?”(ibid s. 3).
Bringlöv lyfte därefter fram en rad metodsvårigheter i sitt utvärderingsarbete, och vi delar flera av
hennes erfarenheter. Ett problem är tron på kausalitet mellan information, attityder och handling.
Förväntningarna är starka på att bra information också bidrar till ändrad och mer positiv inställning
som i sin tur leder till förändringar och förbättringar i handling. Ett sådant antagande bygger på en
förväntad kausalitet, men har väldigt liten förankring i forskning. Forskningen visar istället på att det
finns många fler implikationer för människors handlande än deras attityder och värderingar. Ett
problem i utvärderingssammanhang är att det i hög utsträckning är de som genomfört projekten som
gör bedömningen om man lyckats nå upp till målet för projektet. Så här skrev Bringlöw sina
iakttagelser efter att hon tagit del av projektens dokumentation: ”I redovisningarna skriver de om sina
upplevelser av att projekten varit lyckade och att det bidragit till att påverka attityder. Bedömningarna
gör de utifrån att de tycker sig ha uppfattat att publiken blev berörd, människor har skrattat, gråtit,
blivit upprörda eller stannat kvar efter föreställningen och diskuterat vad de har sett” (s. 3). Att av
detta dra slutsatsen att projekten lyckats förändra människors handlande är dock inte möjligt. I många
projekt som ingått i vår utvärdering har det funnits liknande målsättningar och även vi fann många
likartade beskrivningar av att projekten varit framgångsrika. I likhet med Bringlöv har vi saknat en
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mer kritiskt och problematiserande hållning till frågan om vad som är ett lyckat projekt och vilka
effekter det har haft.
Den här utvärderingen har flera olika empiriska källor. Det mest omfattande materialet har bestått av
de akter som funnits på Arvsfonden. Varje enskilt projekt har dokumenterats i en akt. Vid
dokumentstudiens inledning kunde snabbt konstateras att innehållet i aktern varierade stort, både till
omfång och relevant information om projekten. Det fanns akter med gedigen och innehållsrik
dokumentation från hela projektprocessen i form av ansökningar, beslut, läges- och slutredovisningar
av projektet, informationsskrifter samt video- och cd-upptagningar. Ibland fanns även
minnesanteckningar från möten, telefonsamtal och godkännande av avvikelser från ursprunglig
projektplan. Här kunde även handläggarnas mer personliga noteringar och anteckningar hittas, både på
projektdokument och i form av komihåglappar och andra handskrivna noteringar.
I andra akter saknades relevant information. Ibland fanns varken projektplan eller projektrapport. Ju
längre tillbaka i tiden, desto svårare var det att navigera rätt i akterna. Förmodligen handlade det inte
om att handläggarna varit slarvigare tidigare utan om att kravet på dokumentation av projekten varierat
och de administrativa rutinerna förändrats och skärpts över tid. Men sammantaget skapade den
bristfälliga dokumentationen problem att förstå, analysera och dra slutsatser av projekten. Arbetet med
akterna blev därmed tidsödande samtidigt som det var spännande och gav en god inblick, både i
Arvsfondens rutiner, men framförallt av den spännvidd av projekt som genomförts under den här
perioden.
Som framgår ovan så är det alltså projektens dokumentation och självvärdering som utgör den i
särklass största datakällan och studiens huvudsakliga empiri. I inledningen av arbetet
uppmärksammade vi att den självvärdering som gjordes i och med slutrapporterna innehöll mycket lite
av en kritisk analys av projekten och dess arbete. Det var därför svårt att dra slutsatser av om projekten
hade lyckats i sina genomföranden eller inte, det var även svårt att värdera om de genomfört det som
de inledningsvis angett skulle göras.
Vi har därför inte att bedömt resultaten av enskilda projekt utifrån projektets mål. Här sammanfattar vi
några av skälen till det:
• Bristfällig dokumentation gör att det varit svårt att finna avgränsbara mål att värdera utfallet mot –
de flesta projekt hade vidlyftiga och spretiga mål.
• Både inledningsvärden och värden vid projektens avslut saknas.
• Vårt uppdrag har inte varit att värdera enskilda projekt, utan främst att visa på de samlade
projektens erfarenheter och utifrån det totala materialet dra lärdomar som kan användas framöver.
• De avslutade projekten är värderade och godkända av Arvsfonden.
Man kan därför säga att utvärderingens främsta uppgift varit att, utifrån det vi fått veta om de enskilda
projekten, göra en sammanfattande bedömning av Arvsfondens medelstilldelning till projekt med
inriktning mot stöd, fritid och information.

Projektrapporter – kontroll och kunskapskälla
Inom utvärderingsforskningen (se t.ex. Karlsson 1999, Eriksson & Karlsson 2008) lyfter man ofta
fram dilemmat som uppstår när självutvärderingar ska fungera både som kunskapskälla och som
styrning och kontroll.
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”Dessa ambitioner, kontroll och lärande kan motverka varandra och kanske gäller det i särskilt hög
grad de egenutvärderingar som görs av projekten själva. Om det kontrollerande inslaget står i
förgrunden kan det lätt leda till självcensur. Svårigheter och misslyckanden tonas ner till förmån för
beskrivningar som framställer projektet som lyckat (jfr t.ex. Gerholm 1985). Man skulle till och med
kunna hävda att egenutvärdering har sin egen retorik, en framgångsretorik.” (Bringlöv s. 4).
Av den dokumentation vi tagit del av kan konstateras att de som skrivit rapporterna bedömt projekten
som lyckade. Det finns givetvis ett intresse hos projektägaren av att lyfta fram det i projekten som man
själv bedömer som värdefullt och viktigt att förmedla till Arvsfonden och till andra. Det är inte rimligt
att tro att det efter projektens genomförande känns särskilt angeläget att lyfta fram de brister och
svårigheter som projektet har inneburit och resulterat i. Det har i en del slutrapporter funnits
redogörelser och beskrivningar av utmaningar och problem man har ställts inför, men dessa har näst
intill uteslutande beskrivits ligga utanför projektledarnas kontroll. Ett område där problem beskrivs är
svårigheter att etablera samverkan med andra parter, vilket oftast förklaras av ”de andras” ointresse.
Även problem att nå ut till målgruppen var något som syns i några projektrapporter och även vid
enkätsvaren.
Projektens egna bedömningar av vad de hade åstadkommit, i form av mer långsiktigt förändrings- eller
utvecklingsarbete, byggde i många fall mer på förhoppningar än på djupare analys. Detta ska inte
uppfattas som kritik riktad mot projektledarna eller författare till projektrapporterna, utan mer ses som
ett konstaterande av att det var på detta sätt som det var möjligt för projektägarna att redovisa. Det
faktum att många av organisationerna finansierar hela eller delar av sin verksamhet med projektmedel
från Arvsfonden bidrar även det till en ambivalens för att lyfta fram brister i projekt, mer än det man
direkt uppfattar som en skyldighet att rapportera om. De självvärderande slutsatser som framkommer i
projektrapporterna är därför många gånger alltför onyanserade för att enbart ha som underlag för att
svara på frågan om projekten har lett till någon mer långsiktig påverkan eller förändring.
En annan svårighet som vi kan identifiera är att alla inblandade, både projektägare och Arvsfonden, är
angelägna om att projekten ska vara lyckade. Man kan beskriva det som att alla är angelägna att
redovisa lyckade satsningar och man riskerar tappa bort den nödvändiga kritiska granskningen
eftersom ingen egentligen vinner på att brister synliggörs.
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Bilaga 1 – Kategoriseringsblankett
Kategoriseringar
Fakta om projektet

•

Projektnamn

•

Omfattning i tid

•

Beviljade medel

•

Projektägare

•

Medsökande

•

Samverkanspartner

•

Geografiskt område

Avgränsning av gruppen

Ålder
Grad av utvecklingsstörning
Flerfunktionsnedsättning
Ingår som en avgränsad del i ett projekt med fler funktionshindergrupper
Målgrupp

Primär målgrupp
Sekundär målgrupp
Brukarmedverkan

Planering
Ansökan
Genomförande
Analys/rapport
Mottagare
Inte med
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Typ av inriktning

Arbete/sysselsättning
Boende
Utbildning
Fritid
Teknikutveckling/hjälpmedel
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Kommunikation
Utveckling av stöd
Tillgänglighet
Personlighetsutvecklande/identitetsstärkande
Lokalstöd
Kartläggning………………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Mål/syfte

Genomföra aktivitet
Utbildning
Social samvaro/delaktighet
Stärka individer, självkänsla, identitet (psykologiskt perspektiv)
Empowerment, egenmakt, emancipation (individens frigörelse och makt) (Brukarinflytande)
Utveckla modeller/metoder
Verksamhetsutveckling
Kunskapsspridning
Information
.........................................................................................................................................................

Intersektionalitet

Genus
Klass
Etnicitet
Sexuell läggning
Annan .................................................................................................................................
Ingen
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Spridning och utveckling efter projekttiden (som framgår av projektrapporten)

Forskarmedverkan/forskningsinriktning

…………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................

Typ av enkät

Kort enkät
Längre enkät
Fallstudie
Ingen enkät

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Bilaga 2 – Enkäten
Uppföljning av projekt som tilldelats medel av Arvsfonden inom områdena stöd, fritid och
information om och till personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)

Enkäten nedan är en del av den uppföljning som görs av projekt med inriktning på barn, unga
och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vi vill genom enkäten fånga in era
erfarenheter, tankar, åsikter och värderingar av projektet.
Vi är medvetna om att en del projekt genomförts för länge sedan och alla uppgifter om
projektet därför inte finns kvar. Vi ber er ändå fylla i enkäten med den kunskap ni har. Ni som
arbetar med projekt som fortfarande pågår får utgå från den nuvarande situationen, när ni
svarar.
Följ de instruktioner som finns vid inledningen till varje påstående eller fråga. Om ni inte
finner att något svar passar fullt ut ber vi er markera det som är närmast. Vi är naturligtvis
tacksamma för kommentarer och synpunkter. Om platsen inte räcker till kan ni bifoga
kommentarer på sista sidan eller i ett bifogat dokument. Enbart vi som genomför
utvärderingen kommer att ta del av enkätsvaren.
Skicka den ifyllda enkäten i det bifogade svarskuvertet senast den 20 december till Högskolan i
Halmstad. Vill ni hellre ha enkäten elektroniskt, mejla till Susanne.Bergh@hh.se så skickar hon den.
Då kan ni fylla i den på datorn och sedan mejla den ifyllda enkäten till Susanne.

Projektnamn:……………………………………………………………………………………………………....…
Huvudansvarig organisation: …………………………………………………….................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

1. Ansvarig uppgiftslämnare

Namn:……………………………………………………………………………………………
Funktion i projektet eller organisationen:……………………………………………………….
Telefonnummer:…………………………………………………………………………………
E-postadress:…………………………………………………………………………………….
Om projektet är avslutat, ange mellan vilka år det pågick:……………………………………...
Om projektet pågår, ange planerat avslutningsår:……………………………………………….
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2. Här följer påståenden som handlar om vilka personer eller grupper projektet har riktat sig till

Markera ett alternativ under varje påstående (A-F)
A. Projektet riktade sig direkt till personer med intellektuell funktionsnedsättning
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
B. Projektet riktade sig till personal som arbetar med stöd/information/fritid till
personer med intellektuell funktionsnedsättning, exempelvis personal på
gruppbostad, daglig verksamhet, särskola
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
C. Projektet riktade sig till personal som i sitt arbete ibland kommer i kontakt med
personer med intellektuell funktionsnedsättning, exempelvis hälso- och
sjukvårdspersonal, lägre tjänstemän
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
D. Projektet riktade sig till politiker och högre tjänstemän
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
E. Projektet riktade sig till anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
F. Projektet vände sig till allmänheten
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
G. Annat alternativ: Projektet vände sig till: ……………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….….…
…………………………………………………………………………………………….……
Kommentera gärna
…………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….……

Beskriv kortfattat hur ni har gått till väga för att nå projektets huvudsakliga målgrupp.
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.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………….……………………………..
……………………………………………………………………………………………...……
Hur bedömer ni att ni lyckats nå målgruppen?
I stor utsträckning - I viss utsträckning - I begränsad utsträckning - Inte alls - Vet ej
Kommentera gärna
……………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….……
3. Här frågar vi efter vilken roll och funktion personer med intellektuell funktionsnedsättning haft i
projektet

Markera ett alternativ efter varje påstående
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har medverkat i projektet på följande
sätt:
A. Ingått i projektets ledningsgrupp
ja
nej
vet ej
B. Ingått i projektets arbetsgrupp

ja

nej

vet ej

C. Ingått i referensgrupp

ja

nej

vet ej

D. Varit anställda (med lön/annan ersättning)

ja

nej

vet ej

E. Deltagit i aktiviteter som anordnats

ja

nej

vet ej

F. Varit mottagare av information/stöd
som projektet utvecklat och spridit

ja

nej

vet ej

G. Övrigt, nämligen:………………………………………………………………….………..
...................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………….……………….….

4. Följande påståenden handlar om attityder

Markera ett alternativ under varje påstående
A. Projektet har bidragit till förändrade attityder hos allmänheten när det gäller synen
på personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
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B. Projektet har bidragit till förändrade attityder hos professionella och beslutsfattare
när det gäller synen på personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej

C. Projektet har bidragit till förändrade attityder hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning när det gäller deras syn på sig själva.
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
Kommentera gärna
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……

5. Följande påståenden handlar om samverkan och ansvar

Markera ett svar under varje påstående.
A. Projektet har bidragit till att utveckla samverkan mellan olika aktörer. Till exempel
mellan och inom handikapporganisationer, offentlig verksamhet och privat verksamhet.
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
Vilken/vilka samverkanspartners har varit viktigaste vid genomförandet av projektet?
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
Har inte haft någon samarbetspartner
Kommentera gärna
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..……
B. De aktiviteter eller verksamheter som genomfördes inom projektet är egentligen ett
offentligt ansvar att driva och utveckla.
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
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Kommentera gärna
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
6. Här vill vi veta om projektet har utvecklat ny kunskap eller nya metoder/arbetssätt och hur
kunskapen nått ut till andra

Markera ett svar under varje påstående.
A. Projektet har bidragit med ny kunskap.
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
Vilken typ av kunskap har det främst handlat om?
………………………………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….….…
Beskriv kortfattat hur kunskapen spridits vidare.
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….….…
…………………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………..……
B. Projektet har utvecklat nya metoder och arbetssätt för att stödja personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
Beskriv kortfattat metoder och arbetssätt som utvecklats.
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…....
Beskriv kortfattat hur metoder och arbetssätt spridits vidare.
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………………………………………………………………………………………….…….…
………………………………………………………………………………………….…….…
………………………………………………………………………………………….…….…
………………………………………………………………………………………….…….…
C. Projektet har bidragit till att utveckla nya verksamheter eller aktiviteter.
Ja
Nej
Vet ej
Om ja, beskriv kortfattat vilka verksamheter eller aktiviteter som utvecklats.
…………………………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………….….……
……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………….….…
Beskriv kortfattat hur verksamheterna eller aktiviteterna spridits vidare.
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
D. Har projektet producerat något material (skriftligt, digitalt, film eller annat) som
spridits vidare till andra?
Nej, inget material utöver avrapporteringen till Arvsfonden
Ja, följande material har producerats:
………………………………………………………………………………………………...…
..……………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….…..
Vet ej
Hur har materialet spridits vidare till andra?
…………………………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….….
7. Följande påståenden handlar om projektet påverkat vardagen för personer med
intellektuell funktionsnedsättning

165

En del påståenden är snarlika varandra, men vi ber en ändå ta ställning till vart och ett av dem.

Projektet har bidragit till att personer med intellektuell funktionsnedsättning har……
A. utvecklat kunskaper och förmågor som har betydelse för deras möjligheter att ha
inflytande i samhället
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
B. utvecklat kunskaper och förmågor som har betydelse för deras hälsa och
välbefinnande
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
C. utvecklat kunskaper och förmågor som har betydelse för deras psykosociala
livssituation
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
D. utvecklat kunskaper och förmågor som har betydelse för deras möjligheter till
arbete
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
E. fått bättre förutsättningar att utveckla och upprätthålla sociala relationer
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
F. fått större makt att bestämma över sina egna liv
Stämmer helt - Stämmer ganska bra - Stämmer inte så bra - Stämmer inte alls - Vet ej
Kommentera gärna
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…
8. Följande frågor handlar om vad som hänt efter projekttidens slut

Om projektet fortsatt i någon form – besvara fråga A, om inte – besvara fråga B. Om projektet
fortfarande pågar – besvara fråga C
A. Om projektet fortsatt i någon form ber vi er markera ett av följande påståenden:
Verksamheten/projektet lever vidare i organisationens/föreningens ordinarie verksamhet
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Verksamheten/projektet lever vidare med annan ansvarig, nämligen:
…………………………………………………………………………………………..…..
Verksamheten/projektet lever vidare inom ramen för ett nytt projekt
Verksamheten/projektet lever vidare på annat sätt, nämligen:
……………………………………………………………………………………………...
Vet ej
Kommentera gärna
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..…………
B. Om projektet inte har fortsatt i någon form ber vi er markera orsaken/orsakerna till
det:
Projektets syfte är uppnått och därför är projektet avslutat
Brist på finansiering för fortsättning av projektet
Bristande intresse bland deltagare
Nyckelpersoner som varit drivande har försvunnit
Annat:……………………………………………………………………………..……...
Vet ej
Kommentera gärna
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….……
C. Projektet pågår fortfarande och vi bedömer att det efter projekttidens slut kommer:
Fortsätta som en ordinarie verksamhet
Fortsätta men i modifierad form
Avslutas och inte fortsatta
Kommentera gärna
…………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…
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9. Avslutningsvis ställer vi några frågor där vi ber er berätta vad som
underlättat respektive försvårat genomförandet av projektet

Ange tre faktorer som ni bedömer har underlättat projektets genomförande.
1. ………………………………………………………………………………………..…
2. …………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………...
Ange tre faktorer som ni bedömer har försvårat genomförandet av projektet.
1. …………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..

Vilka är de tre viktigaste lärdomarna (resultat/effekter) projektet har bidragit med?
1. …………………………………………………………………………………………...
2. ...………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..

Övriga synpunkter som ni vill förmedla
……………………………………………………………………………………..……….…..
………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……….…..
………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……….…..
………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……….…..
………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……….…..
………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……….…..
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………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……….…..
………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……….…..
………………………………………………………………………………………..…………

Stort tack för er medverkan!
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Bilaga 3 – Följebrevet

Uppföljning av projekt med inriktning på barn, ungdomar och
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
inom temana stöd, fritid och information
Till
Ansvariga för projekt finansierade av Allmänna Arvsfonden
Allmänna Arvsfonden genomför en uppföljning av alla projekt som fått medel med
inriktning på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Erfarenheterna
pekar på att många projekt har genererat viktig kunskap och bidragit till förändringar
för enskilda individer och påverkat samhällsutvecklingen i positiv riktning. Den här
utvärderingen ska på ett systematiskt sätt sammanställa och dra slutsatser av de
erfarenheter och lärdomar som utvunnits av projekten. Syftet är att dra slutsatser av
projektens samlade erfarenheter och nytta och inte att bedöma enskilda projekt.
Hur utvärderingen genomförs
Högskolan i Halmstad har uppdraget att genomföra utvärdering av projekt för barn,
ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning inom följande områden:
utveckling av stöd, fritid samt information. Inom ramen för uppdraget intervjuas
företrädare för några organisationer och fördjupade studier av 4–5 projekt genomförs.
Dessutom samlar vi genom denna enkät in uppgifter från samtliga 162 projekt som
genomförts under tiden 1994–2011.
Syfte med enkäten
Syftet med enkäten är att fånga in erfarenheter av projektarbete, kunskaper som
utvecklats och era bedömningar av effekterna av projekten. Det handlar om
projektens betydelse för individer som deltagit, inflytande som personer med
intellektuell funktionsnedsättning haft i projekten, generella förändringar for grupper,
förändrade attityder, stödinsatser, teknikutveckling etc. Frågorna handlar även om
samverkan mellan organisationer och offentlig verksamhet.
En enkät för varje projekt
De organisationer som fått stöd till fler projekt behöver fylla i enkät för vart och ett
av projekten. Några organisationer har under hösten redan fått en enkät utskickad.
Det beror på att Arvsfondens utvärdering omfattar flera olika teman, där olika
utvärderare har olika uppdrag. Vi behöver alltså få svar även från er som tidigare
svarat på enkäter som rör andra teman (t.ex. kultur).
Vilka får detta utskick
I detta utskick har vi vänt oss till den organisation (och ev. person) som i
Arvsfondens dokumentation står som ansvarig för projektet. Om den
projektansvariga personen inte finns kvar i organisationen, och inte går att nå i
efterhand, ber vi er att besvara enkäten med de kunskaper som ni har. Vi är väl
medvetna om att det kan vara svårt att besvara frågorna om det har gått lång tid sedan
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projektets genomförande, men ber er ändå att göra det så långt det är möjligt.
Ansvariga för utvärderingen
Ansvarig för utvärderingen är professor Magnus Tideman. Arbetet genomförs
tillsammans med fil.mag Susanne Bergh och fil.dr. Kristina Szönyi, samtliga på
Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad. Har ni frågor om enkäten
eller utvärderingen så kontakta oss gärna:
Susanne Bergh, tel: 035 167283, e-post: Susanne.Bergh@hh.se
Kristina Szönyi, e-post: Kristina.Szonyi@hh.se
Magnus Tideman, e-post: M.Tideman@latrobe.edu.au
Ansvarig vid Allmänna Arvsfonden är Annica Thomas, tel: 08 700 0794, e-post:
annica.thomas@arvsfonden.se
Svar på enkäten
Vi behöver ha ditt svar senast 20 december. Skicka den ifyllda enkäten i det
bifogade svarskuvertet. Vill ni hellre ha enkäten elektroniskt, mejla till Susanne
Bergh så skickar hon den. Då kan ni fylla i den på datorn och sedan mejla den ifyllda
enkäten till Susanne.
Redovisning
Redovisning av utvärderingen sker december 2013. Rapporten kommer att kunna
laddas ned från Arvsfondens webbplats. Där hittar ni också mer information om
utvärderingen:
http://www.arvsfonden.se/Pages/ActiveProjectArticlePage____43101.aspx
respektive
http://www.arvsfonden.se/Pages/ActiveProjectArticlePage____43097.aspx
Tack!
Tack för er medverkan som är viktig och nödvändig för att Allmänna Arvsfonden ska
kunna fortsätta utveckla sitt arbete med att stödja utvecklingsarbete för barn, unga
och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
Magnus Tideman
Kristina Szönyi
Susanne Bergh
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Bilaga 4 - Projektförteckning
Projekt – Utvecklingsstörning – Stöd
Projekt

Organisation

Ort

Redovisning

1. Utvecklande av
förbundets
handledningsberedskap
vid huvudmannaskapsförändringar av de
särskilda
omsorgerna och
särskolan
2.
Utvecklingsverksamhet
bland
förståndshandikappade
3. Utvecklingsstörda i
egen bostad
4. Familjeorienterad
habilitering
5. Utvecklingsstördas
rättstrygghet
6.
Begåvningshandikappa
de och
frihetskränkande
åtgärder
7. Personlig Assistans i
skola,
boende och fritid
8. Kvalitetssäkring –
utvärdering
och uppföljning av
omsorgsverksamhet
9. Om och tillbyggnad
av Tullbomsgården

FUB

Stockholm

NBV

10. Familjers aktiva
medverkan
i habiliteringsprocessen
11. Isaac börjar
förskolan
12. Uppsökande
verksamhet för
funktionshindrade
13. Om- och tillbyggnad
av fastighet

Summa

3 år – 1997

Projektnummer
S256

Katrineholm

3 år – 1997

S286

830 000

FUB

Stockholm

3 – år 1996

S324

860 000

WRP
International
FUB

Stenhamra

2 år – 1997

S367

1 475 000

Stockholm

3 år – 1998

S396

1 875 000

Föreningen
ORVAR

Björkvik

2 år – 1999

S418

1 370 000

Föreningen
Furuboda

Åhus

3 år – 1998

S429

2 265 000

FUB

Stockholm

3 år – 1997

S519

1 830 000

Stiftelsen De
Handikappades
Hus
FUB och
Stiftelsen ALA

Gävle

1 år – 1996

1994/007

450 000

Stockholm

3 år – 1999

1994/019

1 408 000

Stiftelsen
Framtidens
Skola
Kumla kommun

Stockholm

1 år – 1996

1995/051

625 000

Kumla

2 år – 1998

1995/052

600 000

FUB, Laholm

Genevad

1 år – 1997

1995/062

130 000
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1 690 000

14. Integrationsprojekt i Social- och
samarbete med FUB
Medicinisk
Omvårdnad,
Råd och Stöd
15.
FUB
Utvecklingsverksamhet
för funktionshindrade
personer med
invandrarbakgrund
16. Framställning av
NHR
video om personlig
assistans
17. Bearbetning av
Sveriges Kristna
MOD-metoden
Råd
18. Utveckling …
Handikappinstit
körkort
utet
läs och
skrivsvårigheter…
begåvningsmässiga
funktionshinder
19. Verksamhet för
Synskadades
öppna
Riksförbund
arbetsmarknaden för
personer med olika
typer av
funktionshinder
20. Förstudie till ett
HSO
organisations- och
verksamhetsutvecklings
projekt
21. Ombyggnad av
FUB
sommargård
22. Bygg klokt NHR
23. Läsning och
FUB
Livskvalitet
24. Föräldrautbildning
Riksföreningen
Autism
25. Projekt Helås
RSMH
26. Ombyggnad av
FUB
fastigheten Trösten
27. Björklingeprojektet FUB
28. Projektet Medvind
Föreningen
Medvind
29. Inköp av fastighet i
FUB
Vadalen
30. Samverkan mellan
Riksföreningen
kommuner…
Autism
31. Pilot projekt – Att
FUB
vara god man
32. Personer med
Studieförbundet
funktionshinder och
Vuxenskolan

Malmö

1 år – 1996

1995/067

180 000

Stockholm

2 år – 1998

1995/071

885 000

Stockholm

1 år – 1997

1995/075

495 000

Stockholm

2 år – 1999

1995/076

1 313 000

Vällingby

1 år – 1998

1995/077

1 700 000

Enskede

2 år – 1999

1995/110

780 000

Stockholm

1 år – 1997

1995/166

295 000

Borås

1 år – 1997

1996/029

145 000

Stockholm
Stockholm

3 år – 2001
3 år – 2001

1996/043
1996/044

2 750 000
2 734 000

Stockholm

1 år – 1999

1996/058

415 000

Skövde
Hudiksvall

1 år – 2002
1 år – 2000

1996/106
1996/156

300 000
25 000

Uppsala
Glimåkra

3 år – 2001
3 år – 2001

1996/166
1997/052

900 000
1 200 000

Strömstad

1 år – 1999

1997/075

145 000

Stockholm

3 år – 1998

1997/101

3 430 000

Sundsvall

1 år – 1999

1997/128

100 000

Stockholm

1 år – 1999

1998/053

95 000
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folkhälsan
33. Att utveckla ett
heltäckande stöd för
personer med
utvecklingsstörning
som har sociala och
psykosociala problem
34. FUB:s Framtid i
Västra Götaland
35. Åhuslägret,
socialintegrering
36. Hjälpmedel och
hjälpmedelsförsörjning
för barn med
funktionsnedsättning
37. Projekt LSS – På
brukarnas villkor
38. Utveckla en modell
för det demokratiska
inflytandet för personer
med
utvecklingsstörning
39. Språka loss

FUB

Stockholm

3 år – 2002

1998/120

1 839 000

FUB

Göteborg

3 år – 2002

1998/121

1 360 000

Föreningen
Lund
Åhuslägret
Hjälpmedelsinsti Vällingby
tutet

2 år – 2002

1998/170

127 000

3 år – 2005

1998/219

18 600 000

FUB

Helsingborg

3 år – 2003

1998/228

3 376 000

FUB

Stockholm

2 år – 2002

1999/041

1 500 000

FMLS

Stockholm

3 år – 2005

1999/105

9 132 000

Dövas förening i
Stockholm
FUB

Stockholm

3 år – 2002

1999/171

1 178 000

Oviken

1 år – 2001

2000/024

300 000

Riksföreningen
Autism
FUB-gården

Stockholm

1 år – 2004

2000/049

500 000

Björklinge

1 år – 2001

2000/058

300 000

DHB

Örebro

2 år – 2004

2000/067

925 000

FUB

Stockholm

3 år – 2003

2000/076

1 663 000

46. Utveckling av
arbets- och
samverkansformer
inom daglig verksamhet
för personer med
utvecklingsstörning

FUB- Stiftelsen
ALA

Stockholm

2 år – 2003

2000/081

1 360 000

47. Att färdas säkert

Riksföreningen
Autism
Studiefrämjand
et
Riksföreningen
Autism
Riksföreningen

Stockholm

1 år – 2006

2000/092

426 000

Alingsås

1 år – 2002

2000/128

280 000

Stockholm

3 år – 2006

2001/025

3 605 000

Stockholm

1 år – 2004

2001/039

260 000

40. DU-projektet
41. Att få vardagen att
fungera
42. Barn med autism
43. Inköp av gården
Tallkrogen
44. Flerhandikappades
kommunikation i ett
livsperspektiv
45. God man

48. Matlag för alla
49. Riksgruppen
Autism-Asperger
50. Kommunikations
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träning för personer
med autismspektrum
störning
51. Begåvningsstöd –
Utveckling och
kompetenshöjning
52. Vad är goda
livsvillkor för människor
med
utvecklingsstörning?
53. Att förbereda för
vuxenlivet för elever
med autism på tidig
ålder
54. Utvecklingsarbete
kring personlig
assistans i kommunal
regi
55. Lätt Val 2002
56. Mitt emellan
57. Andning och
stresshantering
58. Ni och Vi – ett
demokratiprojekt
59.
Erfarenhetsspridning av
skoldatatek
60. Glas och trä
61. Databaserat
kommunikationshjälpm
edel för förskolebarn
med autism
62. IT-ombud
63. Mäns våld mot
kvinnor med
funktionsnedsättning
64. Skansen för alla
65. Tvärbanan – för alla
medmänniskor
66. Vi ses på nätet 2003
67. Förstudie
Individuellt stöd för
personer med
Autism/Aspergers
syndrom att få behålla

Autism
HärnösandMedelpad
sjukvårdsförvalt
ning
FUB

Sundsvall

3 år – 2005

2001/048

875 000

Göteborg

3 år – 2005

2001/049

1 453 000

Riksföreningen
Autism

Stockholm

1 år – 2004

2001/054

580 000

DHR

Stockholm

3 år – 2005

2001/084

1 865 000

Föreningen
Grunden
FUB
Svenska
HandikappIdrottsförbundet
ABF

Göteborg

2 år – 2003

2001/098

1 200 000

Stockholm
Farsta

1 år – 2003
3 år – 2007

2001/117
2001/135

136 000
2 799 000

Märsta

1 år – 2003

2002/033

65 000

Hjälpmedelsinsti Vällingby
tutet

4 år – 2009

2002/070

10 000 000

Franstorps
Verkstäder Ek
Förening
Riksföreningen
Autism

Sundbyberg

1 år – 2004

2002/119

130 000

Stockholm

1 år – 2006

2002/124

147 000

FUB
Synskadades
riksförbund

Kalmar
Enskede

3 år – 2006
3 år – 2009

2003/043
2003/075

683 000
3 350 000

FUB
FUB

Enskede
Enskede

1 år – 2005
1 år – 2007

2003/094
2003/097

60 000
100 000

TBV
Riksföreningen
Autism

Stockholm
Stockholm

3 år – 2007
1 år – 2006

2003/119
2003/164

136 000
300 000
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arbetet
68. MR-Kreatörerna
69. Unga begåvningshandikappades självbild
70. Att tillsammans
utveckla innehåll och
kvalitet
71. Ett eget liv
72. FIB-projektet i
Uppsala län
73. Livslångt lärande för
personer med autism
74. Att leva med en
sällsynt diagnos
75. Bemötande och
omhändertagande när
något oväntat sker
76. Tillbyggnad av
samlingslokaler
77. Unga
begåvningshandikappa
de flickor och pojkars
självbild
78. Äventyrsbana på
Frösöberget tillgänglig
för alla
79. Föräldrar på lika
villkor
80. Översättning och
utvärdering av Talking
Mats – en metod för
ökat självbestämmande
81. Nästan men inte
helt
82. Messa med
symboler
83. Nationell
riksorganisation för
demokrati och
vardagsmakt för
människor med
intellektuella
funktionshinder
84. Projektet VardagsAKK i vården
85. Hur får jag kognitiva
hjälpmedel

TBV
Studieförbundet
Vuxenskolan
FUB

Stockholm
Kalmar

1 år – 2006
3 år – 2008

2004/004
2004/050

75 000
753 000

Stockholm

2 år – 2011

2004/127

1 618 000

HSO
Regionförbunde
t i Uppsala
Vård och
omsorgsförvaltningen
Riksförbundet
sällsynta
diagnoser
Svensk
Downförening

Helsingborg
Uppsala

3 år – 2010
3 år – 2010

2004/138
2005/014

3 157 000
6 750 000

Lund

3 år- 2011

2005/109

2 518 000

Stockholm

1 år – 2007

2005/114

605 800

Solna

2 år – 2009

2005/182

1 331 000

DHR

Borås

1 år – 2007

2005/207

760 000

Vuxenskolan

Luleå

3 år – 2009

2006/011

611 000

RBU

Östersund

1 år – 2008

2006/026

105 000

Studieförbundet
Bilda
Mälardalen
FUB

Västerås

3 år – 2011

2006/046

3 995 000

Göteborg

2 år – 2010

2006/092

587 000

Riksförbundet
Sundbyberg
Sällsynta
Diagnoser
Hjälpmedelsinsti Vällingby
tutet
Föreningen
Göteborg
Grunden

3 år – 2011

2006/132

4 587 000

3 år – 2010

2006/143

1 878 000

3 år – 2012

2006/156

5 101 000

Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutet

Vällingby

1 å – 2010

2007/010

845 000

Vällingby

1 år – 2010

2007/037

254 000
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86. Rullstolsmobility
87. Nybyggnation av
arbetslokal
88. Café och
serviceutbildning
89. Ett rikare liv med
modern teknik
90. Stöd till barn och
föräldrar där
föräldrarna har en
utvecklingsstörning
91. Bättre stöd till
personer med kognitiva
funktionsnedsättningar
92.
Jämställdhetsprojekt
93. Individuell planering
i Stockholmsstad
94. På Väg
95. Ungdomar i
särskolan som lever
med hedersrelaterade
normer och värderingar
96. Mångkulturell
mötesplats för personer
med
funktionsnedsättning
97. Projektet
Annorlunda
98. Balansförmåga hos
personer med
utvecklingsstörning
99. Yttrandefrihet i
praktiken
100. SID – Sinnlighet,
Interaktion och
Delaktighet
101. Sexuell identitet
och normer för
personer med
intellektuell
funktionsnedsättning
102. Socialt
arbetskooperativ
103. DIKO – Den
digitala kontaktboken

Specialpedagogi
ska Institutet
Kågedalen
Ryttarförening
Folkuniversitet,
Kursverksamhet
en Lunds
universitet
FUB

Örebro

3 år – 2011

2007/073

1 192 000

Ersmark

1 år – 2009

2007/093

367 500

Kristianstad

2 år – 2011

2007/137

800 000

Kalmar

3 år – Öppet

2008/136

899 000

Region Skåne,
Habilitering och
Hjälpmedel,
Vuxenhabiliterin
gen
Föreningen
Kognitivt
Stöd
Föreningen
Grunden
FUB

Kristianstad

3 år – 2013

2008/075

1 999 000

Trollhättan

2 år – 2013

2009/023

3 881 550

Göteborg

3 år- 2013

2009/053

7 105 000

Stockholm

3 år – 2011

2009/093

905 000

Klarälvdalens
Folkhögskola
TRIS

Stöllet

2 år – 2013

2009/117

1 718 000

Uppsala

3 år - 2012

2009/124

2 523 000

FC Växjö

Växjö

3 år – 2013

2009/153

2 826 000

Föreningen
Annorlunda
SUH

Höllviken

2 år – Öppet

2009/165

4 023 400

Bollnäs

3 år – Öppet

2009/176

3 670 000

Ung Media
Sverige
Föreningen
Furuboda

Göteborg

2 år – Öppet

2009/209

3 567 700

Åhus

1 år – Öppet

2010/008

5 270 000

Stiftelsen
Kvinnofolkhögsk
olan

Göteborg

2 år – 2013

2010/057

4 917 000

Studieförbundet
Vuxenskolan
Föreningen
Furuboda

Umeå

1 år – Öppet

2010/087

6 894 000

Åhus

2 år – Öppet

2010/107

5 392 000
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104. Utveckla
stödverksamhet för
tjejer och unga kvinnor
med dolda
funktionshinder
105. I särklass säkrare
106. Mamas Retro
107. Parenting Young
Children
108. Familjestöd, en
mänsklig rättighet
109.
Hälsoinspiratörsprojekt

Stockholms
Tjejjour

Stockholm

2 år – 2013

2010/140

541 000

Föreningen
HBTre
Coompanion
Göteborg
FoU Sjuhärad
Väldfärd
FUB

Helsingborg

1 år – 2013

2011/004

945 000

Göteborg

2 år – Öppet

2011/010

3 686 000

Borås

3 år – Öppet

2011/012

5 258 000

Stockholm

2 år – Öppet

2011/013

2 770 000

SUH

Bollnäs

3 år – Öppet

2011/112

6 421 000

Summa: 217 006 950 kr

Projekt – Utvecklingsstörning - Information
Projekt

Organisation

Ort

Redovisning

1. Hur socialtjänstlagen
tolkas och fungerar i
länet kontra de
handikappade
2.
Informationsspridning

HSO i Älvsborgs
län

Borås

Svenska
Föreningen för
Tuberös Skleros
FUB

3. Att upprätta FUBs
kunskaps- och
informationsservice
4. Uppbyggnad av idé
och Kunskapscentrum
5. Information om FN:s
standardregler för
funktionshindrade
6. Information om FN:s
standardregler
7. IT-satsning på
information om Downs
syndrom
8. Utbildningscenter
kring autism
9. Spridandet av
kunskap och
information
10. Drogerna världen
runt

Summa

2 år – 1997

Projektnummer
S435

Johanneshov

2 år – 1997

1994/043

165 000

Stockholm

3 år – 1999

1995/120

1 767 000

HSO

Växjö

3 år – 1999

1995/127

4 655 500

DHB

Örebro

1 år – 1997

1995/131

80 000

FUB

Stockholm

1 år – 1998

1996/031

250 000

FUB

Stockholm

1 år – 1998

1996/097

1 180 000

Riksföreningen
Autism

Stockholm

3 år – 2000

1996/103

4 307 000

Svenska
Sotossällskapet

Boden

1 år – 1998

1997/029

95 000

NBV

Stockholm

1 år – 1998

1997/036

518 000
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800 000

11. Uppbyggnad av
regionala nätverk kring
Tuberös Skleros
12. Klartext på skärmen
– en lättläst tidning i
multimediaformat
13. Genomförandet av
FoU-dagar för personer
med funktionshinder
14. Hur skapas en
funktionell
kommunikation för
barn med
funktionshinder?
15. Att lära av
misstagen – fallet
Elisabeth
16.
Videodokumentation
kring språk och
språkförståelse
17. Utveckling av
nätverksarbete
18. Nätverkutvecklingsprojekt
disintegrativ störning

Svenska
Föreningen för
Tuberös Skleros
Landstinget
Kronobergs län

Johanneshov

2 år – 1997

1997/060

50 000

Växjö

1 år – 2001

1997/062

635 000

FUB

Stockholm

2 år – 2001

1997/158

1 015 000

FUB:s stiftelse
ALA

Stockholm

2 år – 2001

1997/162

830 000

Föreningen
Autism

Stockholm

2 år – 2001

1998/080

947 000

Teater
Schahrazad

Stockholm

1 år – 1999

1998/166

180 000

FUB

Karlstad

2 år – 2000

1998/168

600 000

Riksföreningen
Autism

Stockholm

2 år – 2003

1998/169

165 000

19. Ökad synkompetens
inom
Barnhabiliteringen
20. Folkhälsoarbete för
funktionshindrade

Synskadades
Riksförbund

Enskede

3 år – 2004

1998/213

1 970 000

Örebro läns
Handikappidrott
s
förbund
Riksföreningen
Autism

Örebro

3 år – 2004

1999/170

1 150 000

Stockholm

1 år – 2002

2000/065

180 000

FUB:s stiftelse
ALA

Stockholm

3 år – 2005

2000/082

1 435 000

Medborgarskola
n
FUB

Kiruna

1 år – 2002

2000/181

40 000

Stockholm

1 år – 2000

2001/147

200 000

Stiftelsen Barn
och
Ungdomsforum

Tullinge

1 år – 2003

2001/150

250 000

21. Film om utveckling
22. Utveckling av
kunskaps- och
arbetsmaterial kring
vuxna personer med
grav
utvecklingsstörning och
deras vardag
23. IT-projekt för
funktionshindrade
24. Filmprojektet: Stora
hinder men många
möjligheter
25. Skrift- och
utvecklingsinsatser
beträffande barn till
personer med
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utvecklingsstörning
26. Kost-Motion-Hälsa
för personer med
utvecklingsstörning
27. Dokumentärfilm om
vuxna personer med
grav
utvecklingsstörning
28. Medlemstidningen
för personer med
omfattande
funktionshinder
29. Mötesplats Bojen
30. Deltagarorienterat
FoU-center med
satellitprojekt
31. Inget vanligt
jubileum
32. Det andra samtalet
– samspel på lika villkor
33. Reliogram-Bildstöd
för gudstjänstbruk,
församlingsliv och
religionsundervisning
34. Matprojekt som
lever vidare
35. Hälsokörkort för
vuxna med
utvecklingsstörning
36. Matutbildning för
döva med
utvecklingsstörning
37. Läromedel om
vuxenlivet med
gymnasiesärskolan
Ninjakoll 2
38. Nationellt
kunskapscenter för
flerfunktionshinder
39. Webbaserat
läromedel
40. En
kommunikations- och
mediestruktur baserad
på multikanaltänkande
41. Att leva i ett
informationssamhälle
42. Kunskapscentrum

Svenskt
Utvecklings
centrum för
handikappidrott
FUB

Bollnäs

3 år – 2008

2003/056

2 495 000

Borås

1 år – 2004

2003/059

262 000

FUB:s stiftelse
ALA

Stockholm

2 år – 2006

2003/122

1 016 000

Halmstads
kommun
FUB:s stiftelse
ALA

Halmstad

3 år – 2009

2005/009

2 293 000

Stockholm

3 år – 2010

2005/010

5 253 000

FUB

Stockholm

1 år – 2006

2005/078

300 000

Föreningen
Furuboda
Härnösands
Folkhögskola

Åhus

2 år – 2009

2005/229

6 514 000

Härnösand

3 år – 2011

2006/004

1 020 000

Studieförbundet
Vuxenskolan
Studieförbundet
Vuxenskolan
Region
Jönköpings län
Hushållningssällskapet, Väst

Linköping

3 år – 2010

2006/066

1 352 000

Jönköping

3 år – 2011

2007/032

2 194 000

Vänersborg

1 år – 2009

2007/048

134 000

FUB

Stockholm

2 år – 2010

2007/128

1 646 000

FUB

Stockholm

1 år – 2011

2008/042

1 111 000

FUB

Stockholm

2 år – 2013

2008/047

1 269 000

FMLS

Solna

3 år – Öppet

2008/053

6 091 000

FUB

Stockholm

3 år – Öppet

2008/054

4 665 000

Regionförbun-

Uppsala

3 år – Öppet

2008/182

8 700 000
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43. Utveckling av social
redovisning visavi socioekonomiskt bokslut i
sociala
arbetskooperativ
44. Måltidssamtal – en
metod för dialog och
reflektion för ungdomar
med funktionshinder

det i Uppsala
län
SKOOPI

Studieförbundet
Vuxenskolan,
Södra
Mellansverige

Stockholm

3 år – Öppet

2009/020

4 712 500

Stockholm

1 år – 2010

2009/060

901 000

Summa: 75 393 000 kr

Projekt – Utvecklingsstörning - Fritid
Projekt

Organisation

Ort

Redovisning

1. Utvecklingsprojekt
Lill Badhuset
2. Aspergerprojektet

Föreningen
Kristoffergården
Riksföreningen
Autism
FUB

Hölö

3.
Träffpunktsverksamhet
4. Kompisstöd för
psykiskt
utvecklingsstörda
5. Handikappanpassad
trädgård på Britsarvets
skola
6. Samverkansprojektet
Att mötas i
kommunikation
7. Fritid på eget ansvar
8. Alla vinner
9. Sol, vatten och vind –
centrum för
utomhuspedagogik och
sinnesträning för
personer med
utvecklingsstörning
10. Förstudie: Samspel i
spelhålan.
Kommunikation och
socialt samspel mellan
ungdomar med och
utan funktionshinder
11. Samspel i spelhålan

Summa

1 år – 1997

Projektnummer
1996/093

Stockholm

2 år – 2002

1997/116

1 085 000

Stockholm

3 år – 2002

1998/047

1 400 000

De Kristna
Samfundens
Nykterhetsrörel
se
FUB

Gislaved

2 år – 2001

1998/113

706 000

Falun

3 år – 2003

1998/160

170 000

FUB

Trollhättan

2 år – 2004

2000/022

3 450 000

Hem- och
skolaföreningar
FUB

Skellefteå

3 år – 2004

2001/031

900 000

Lund

3 år – 2005

2001/053

2 270 000

Studiefrämjand
et

Uppsala

2 år – 2003

2001/056

1 451 000

FUB

Stockholm

1 år – 2008

2003/047

98 000

FUB och

Stockholm

2 år – 2008

2003/084

1 896 000
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300 000

12. Jämspelt i leken
13. Framtidsgården
14. Tillbyggnad av
samlingslokaler
15. Daglig verksamhet
för vuxna med
funktionshinder i
stall/gårdsmiljö
16. Ett inkluderat
fritidsnätverk
17. Funktionshindrade
får tillgång till djur,
natur, skog och jakt
18. Nytt övningsområde
på Kävlinge GK
19. Ge plats för tjejer

stiftelsen ALA
Hjälpmedelsinsti Vällingby
tutet
DHR
Borås
DHR
Borås

2 år – 2007

2003/104

1 151 000

3 år – 2009
1 år – 2007

2005/206
2005/207

2 760 000
760 000

Värmdö
Föreningsråd

Gustavsberg

3 år – 2011

2007/033

2 414 000

FUB

Stockholm

3 år – 2012

2008/074

2 599 000

Studiefrämjand
et i Överkalix

Överkalix

3 år – 2013

2010/036

619 400

Kävlinge
Golfklubb
Svenskt
Utvecklingscent
er för
Handikappidrott

Kävlinge

1 år – pågår

2011/021

711 000

Bollnäs

3 år – pågår

2010/023

2 590 000

Summa: 27 330 400 kr
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Utvärderingsrapporter
2014

Från traditionell omsorg till inflytande och delaktighet – en utmanande process. Utvärdering av
172 projekt med målgrupp personer med intellektuell funktionsnedsättning som under 1994 –
2011 fått ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden. Magnus Tideman, Kristina Szönyi och
Susanne Bergh, Högskolan Halmstad.
2013

Inga hopplösa fall. Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med
”gängerfarenhet”. Philip Lalander, Malmö högskola.

Socialtföretagande och försöken att finna fungerande sätt. En utvärdering av 67
Arvfondsfinansierade projekt. Malin Gawell, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.
2012

När staten ska förnya civilsamhället. Arvsfondens bidrag till föreningslivet. Erik Amnå, Örebro
universitet, Malin Holm och Pär Zetterberg, Uppsala universitet.

Vi deltar! Utvärdering av Arvsfondens satsning på ungdomar och demokrati. 2009-2012. Simon
Lindgren, Ida Åberg, Ragnar Lundström, Anna Johansson. Umeå universitet.

Män och maskuliniteter i rörelse – kris, utveckling och förändring. Thomas Johansson och
Johannes Lunnerblad. Göteborgs universitet.

Från homo till hbtq. Janne Bromseth, Stockholms universitet.

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande – en utmaning för hela samhället.
Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 – 2012. Kirsti Kuusela. Karlstads
universitet.
2011

Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring. Roger Qvarsell och Annika Sandén,
Linköpings universitet

Ingenting om oss utan oss – utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till projekt rörande
människor med psykiska problem. Alain Topor, Stockholms universitet

Heder och det civila samhällets metoder – En uppföljning av 22 projekt.
Astrid Schlytter, Stockholms universitet

2010

Brukarmedverkan – visioner och verkligheter. En utvärdering av 32 projekt som på olika sätt
rör äldre. Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson, Anna Whitaker, Linköpings universitet.

Från projekt till delaktighet – Utvärdering av 44 projekt relaterade till funktionsnedsättningen
dövblindhet. Lena Göransson.

Föreningsvägen till integration – uppföljning av 43 Arvsfondsprojekt genomförda av
organisationer bildade på etnisk grund. Niklas Westin och Charles Westin, Stockholms universitet.

Islam och muslimer i Sverige. En utvärdering av trettio projekt finansierade av Arvsfonden
1994 – 2006. Mattias Gardell, Uppsala universitet.

Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till projekt om
mäns våld mot kvinnor och barn. Maria Eriksson och Lena Berg, Uppsala universitet.

Somaliska föreningar som överbryggare. En uppföljning av 28 projekt som fått stöd av
Allmänna arvsfonden. Sara Johnsdotter, Malmö högskola.

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och
integration inom Unga KRIS. Philip Lalander, Linnéuniversitetet.

Utrymme att tänka nytt – en uppföljning av 89 projekt om autism och ADHD. Anders
Gustavsson, Stockholms universitet, Anders Möller, Nordiska hälsohögskolan för folkhälsovetenskap,
Bibbi Ringsby Jansson, Högskolan Väst och Elisabeth Ohlin, Göteborgs universitet.

Värdet av Unga KRIS – en samhällsekonomisk utvärdering. Kari Jess, Mälardalens högskola.
2009

Checklistor, tålamod och gemenskap – stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar.
Erfarenheter från FIB-projektet 2005 – 2008. Karin Göreskog, Uppsala universitet.
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Förortens sociala kapital – En utvärdering av Lugna Gatan i Göteborg och Malmö. Thomas
Öhlund, Per Oskar Gundel och Michael Klaus, Stockholms universitet.

Kulturell och språklig revitalisering bland romska barn och ungdomar – en väg till
självorganisering. Christina Rodell Olgac, Södertörns högskola.

”Stackars flickor” i en bristfällig skola. Utvärdering av projekt åren 1995 – 2008 var avsedda att
utveckla skolans arbete om sexualitet och samlevnad. Birgitta Sandström, Stockholms universitet.
2008

Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring. Roger
Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet.

Barn och migration. Utvärdering av projekt riktade till barn och ungdomar med flykting- och
invandrarbakgrund. Zofia Nestler.

Barn och rasism. Utvärdering av regeringsens satsning på insatser mot rasism,
främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till barn upp till 12 år.
Jenny Malmsten, Malmö högskola.

Barn och ungdomars kulturengagemang. En utvärdering av Arvsfondens kultursatsning.
Ambjörn Hugardt, Kungliga Musikhögskolan.

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 – 2006.
Åsa Bringlöv.

Stödet efter flod vågen. Utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter
tsunamikatastrofen. Inger Linblad, Institutionen för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS.

Systrar förena er! Utvärdering av Unitet Sisters, en tjejverksamhet i Stockholm, Göteborg,
Uppsala och Malmö. Sara Högdin, Stockholms universitet.

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn. Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola.
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2007

Brukarstödscentera – verktyg till empowerment och full delaktighet. Utvärdering av
regeringens satsning på brukarstödscentera finansierade av Allmänna arvsfonden. Jamie
Bolling, Örebro universitet.

Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. Utvärdering av regeringens satsning på insatser mot
rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till personer med
funktionshinder. Jamie Bolling, Örebro universitet.

Elektra. Ett projekt mot hederförtryck och våld. Astrid Schlytter och Liv Kanakura, Stockholms
universitet.

Unga KRIS. Utvärdering av ett projekt för att utveckla regionala unga KRIS-råd och få igång
lokala föreningar över hela landet. Birgitta Rydén-Lodi, Stockholms universitet.

2006

Bemötande med kultur. Utvärdering av regeringens satsning Bemötande med kultur, en
försöksverksamhet där kulturen används för att minska fördomar om personer med
funktionshinder. Etnolog Åsa Bringlöv.

Pågående utvärderingar april 2013
Föräldrastöd, Helena Hörnfeldt, Södertörns högskola –
Slutredovisning våren 2014.

Unga och kriminalitet, Thomas Öhlund, Stockholms universitet –
Slutredovisning våren 2014.

Utvecklingsstörning och kultur, Lennart Sauer, Umeå universitet –
Slutredovisning våren 2014.

Funktionsnedsättning och arbete sysselsättning, Berth Danermark, Örebro universitet –
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Slutredovisning hösten 2014.

Ungdomar och arbete sysselsättning, Gunnar Gillberg, Göteborgs universitet –
Slutredovisning hösten 2014.

Aktuella Arvsfondsprojekt i Malmö, Enrique Perez, Malmö högskola –
Slutredovisning hösten 2014.

Uppföljning av Arvsfondens lokalstödssatsning. Danielle van der Burgt, Uppsala universitet –
Slutredovisning hösten 2014.

Projektet, ledaren och ledarskapet. Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson. Handelshögskolan
Stockholm – Slutredovisning hösten 2015.

Utvärdering av samverkan mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn. Anna
Meeuwisse och Håkan Johansson. Lunds universitet – Slutredovisning hösten 2015.

Sociala medier i Arvsfondsprojekt. Simon Lindgren, Umeå universitet – Slutredovisning hösten
2015.

Aktuella Arvsfondsprojekt i Stockholm. Caroline Tovatt, Södertörns högskola – Slutredovisning
hösten 2016.

Aktuella Arvsfondsprojekt i Göteborg. Marcus Herz, Högskolan Malmö – Slutredovisning hösten
2016.
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