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Inledning

Sammanfattning

Den här rapporten är en uppföljning av sammanlagt 89
projekt, som under perioden 1993 till 2006, fått anslag
genom Allmänna Arvsfonden. Till denna målgrupp
brukar räknas autism och autismliknande tillstånd
(Asperger och Tourettes syndrom) samt adhd (AttentionDeficit/Hyperactivity disorder) och damp (Decificits
in Attention, Motor control and Perception). Totalt har
cirka 150 miljoner kronor beviljats till de projekt som
omfattas av uppföljningen.
Syftet med uppföljningen har varit att undersöka
vilka spår som lämnats av de projekt om autism
och autismliknande tillstånd, samt adhd och
damp, som Arvsfonden beviljat medel för under
perioden, samt att ge en orientering om de tidigare
viktigaste projekten, som Arvsfonden finansierat,
inom området. Ett syfte har också varit att fördjupa
förståelsen av hur Arvsfondens satsningar omsätts i
verksamhetsutveckling och vilken betydelse detta har
haft på utvecklingen inom området.
Uppföljningen har gjorts med hjälp av flera
undersökningsmetoder, av såväl kvalitativt som
kvantitativt slag, i syfte att belysa projekten från
olika perspektiv och att ge kunskap som kan ligga till
grund för en diskussion om projektens betydelse för
målgrupperna. Studien har genomförts i två steg –,
dels som en kartläggning och översikt, och dels som
en fördjupad fallstudie av två föreningar/organisationer
samt av och fem enskilda projekt. Arbetet inleddes
med en genomgång av det skriftliga material kring
projekten, som fanns tillgängligt på Arvsfonden, främst
ansökningshandlingar, redovisningar och slutrapporter.
Materialet kategoriserades med utgångspunkt från
att få en bred bild av projektens syfte och inriktning,
men också för att hitta aspekter och intressanta
projekt för de fördjupade fallbeskrivningarna.
Den innehållsliga kategoriseringen resulterade
i följande kategorier: metodutvecklingsprojekt,
informations- och kunskapsspridningsprojekt,
kunskapsutvecklingsprojekt, projekt inriktade på
aktivitet och socialt gemenskapsinriktade projekt samt
kultur- och demokratiprojekt.
Mot bakgrund av den inledande kategoriseringen
sammanställdes en enkät med frågor till ansvariga
för samtliga 89 projekt. Efter flera påminnelser fick vi
svar från 55 av 89 projektansvariga, några mer än ett
halvår efter utsatt datum. Med utgångspunkt i enkäter
och dokument kunde vi ge en översiktlig bild ges av
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projektens verksamhet och betydelse, vilka spår de
lämnat och under vilka betingelser de verkat, även i
de fall vi inte fick svar. Resultatet av översiktsstudien
låg också till grund för urvalet av de projekt och
organisationer som valdes ut för den fördjupade
fallstudien. I ett andra steg studerades enskilda projekt
och organisationer med hjälp av besök, intervjuer,
observationer samt fördjupade studier av den skriftliga
dokumentation som fanns samlad om projekten.
Analyserna av de enskilda fallen har resulterat i en
beskrivning och analys av projekten på olika nivåer.
För det första har vi beskrivit, dels som en beskrivning
av projektens verksamhet och mål, vilka spår projekten
lämnat, vilka faktorer som underlättat respektive
försvårat projektets genomförande. För det andra har vi
analyserat projekten i relation till teoretiska perspektiv.
Den sammanställning som gjorts visar att av
de granskade 89 projekten har vi underlag för att
kategorisera spår i 80 projekt, varav sex bedöms
leva vidare med annan finansiering, där projektets
erfarenheter fått en spridning, nationellt och/eller
internationellt och i vissa fall utvecklats i nya former
och inspirerat till andra verksamheter. Men i de flesta
projekt lever dock erfarenheterna vidare, en del med
annan finansiering och andra på annat sätt, även om de
inte fått så stor spridning. Några projekt har runnit ut
i sanden, där finns inga spår och man har av olika skäl,
inte lyckats genomföra sin plan. Ett projekts framgång
kan också ta sig väldigt olika uttryck; ibland blir
framgången inte synlig i ett enskilt projekt utan först
när man ser på hur det samverkar med andra.
Ett intressant fynd i studien är att Allmänna
arvsfondens innovationsmål tycks fungera i
välfärdssamhällen av vår typ, där det ofta redan
existerar en sorts stöd eller service till den målgrupp
som projektet riktar sig till. En konsekvens blir att
det innovativa ofta får karaktären av opposition mot
något existerande, t.ex. en behandlingsform, en form av
verksamheter som vänder sig till personer med en viss
funktionsnedsättning eller en viss form av organisering
av sådana verksamheter. Projekten blir ofta ett sorts
motprojekt, i relation till etablerade perspektiv och
synsätt
De ideella föreningarna har med hjälp av projekten
spritt en ny syn på såväl autism och autismliknande
tillstånd som adhd. Här kan man se den ideella sektorn
och det civila samhället som en frizon för nytänkande,
som växer fram bland människor med egen erfarenhet
5

av vad det innebär att leva med funktionsnedsättningen.
I hög grad har projekten gett röst åt människor med
egen erfarenhet av diagnoserna. Genom att projekten
har fört människor med likartade erfarenheter samman
har de också fått ett slags ökad, kollektiv makt över
sina livssituationer. Allmänna arvsfondens projektstöd
tycks vara ett viktigt bränsle för denna typ av
nytänkande.

-
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Bakgrund

Under 1980- och 90-talen växte två helt nya synsätt
fram på det vi i dag ofta kallar neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Mycket har förändrats i vården,
undervisningen och det övriga stödet till personer med
dessa diagnoser. Samtidigt har debatten varit livlig
kring grunden för diagnoserna. Under tiden 1993–2006
har Arvsfonden finansierat 89 projekt med inriktning
på personer med dessa diagnoser (särskilt autism och
autismliknande tillstånd samt adhd och damp, se bilaga
1 och 2). I den här uppföljningen ser vi närmare på
vilka spår dessa projekt lämnat.
På sin webbplats beskriver Arvsfonden sin uppgift
så här:
Arvsfondens viktigaste uppgift är att ge stöd
till nyskapande och utvecklande verksamhet.
Tanken är att projekten, på sikt, ska klara sin
finansiering själva
Medlen kan ses som (tillfälligt) riskkapital, som satsas
för att pröva nya verksamheter och nya metoder. På
sikt hoppas man att de kan utvecklas och bidra till att
förbättra möjligheterna, för exempelvis personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att leva ett
bra liv. De projekt som får pengar från Arvsfonden
får det under en begränsad tidsperiod. Arvsfonden
beviljar bidrag till ideella föreningar, eventuellt i
samarbete med den offentliga sektorn. Blir projekten
framgångsrika hoppas Arvsfonden att finansieringen
övertas av andra aktörer i samhället.
Som ett led i Arvsfondens strategiska tänkande
ingår att följa upp de satsningar som görs. De frågor
man framför allt är intresserad av är:
•• 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? Till exempel antal
personer som varit verksamma eller deltagit i den
aktuella verksamheten och eventuella kostnadsbesparingar som kan göras med hjälp av erfarenheter
från projektet.

Uppdraget

Vårt uppdrag är att följa upp de projekt som
Arvsfonden under perioden 1993–2006 gett
bidrag till, inom området neuropsykiatriska
Utrymme för att tänka nytt

funktionsnedsättningar, samt att ge en orientering om
tidigare projekt inom området. Till neuropsykiatriska
funktionshinder brukar räknas autism, autismliknande
tillstånd (som Aspergers och Tourettes syndrom)
samt adhd (attention - deficit/hyperactivity disorder)
och damp (deficits in attention, motor control
and perception). En kort beskrivning av dessa
diagnosgrupper ges nedan som bakgrund till
rapporten. Som inledningsvis nämnts är området
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ett
dynamiskt område med en kraftig kunskapstillväxt
under perioden, intensiva debatter mellan olika
synsätt (vetenskapliga, kliniska, ideologiska) och
stora förändringar i behandling och undervisning
av personer med den här problematiken. I den här
rapporten är uppgiften inte att ta ställning i pågående
kontroverser, men dessa kommer ändå att tona fram
genom att de är en viktig del av det sammanhang
projekten drivits i.
Det övergripande syftet med vårt arbete har varit
att undersöka vilka spår som lämnats av de projekt
med inriktning på personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som Arvsfonden beviljat
bidrag för under perioden 1994–2006, samt att ge
en orientering om de tidigare viktigaste projekten,
som Arvsfonden finansierat, inom området. Ett annat
viktigt syfte har varit att fördjupa förståelsen av
projektspåren, hur Arvsfondens satsningar omsätts
i verksamhetsutveckling och vilken betydelse detta
har för utvecklingen av de berörda delarna av vårt
välfärdssamhälle.
De spår som vi söker kan naturligtvis vara av
olika slag. En typ av spår gäller verksamheten: Har
verksamheten fortsatt och i så fall i vilken form?
Vem finansierar den nuvarande verksamheten?
En annan typ av spår gäller konsekvenser för
målgruppen: Är målgruppen engagerad i de olika
aktiviteterna? Har projektet bidragit till att förbättra
livet för målgruppen?
Lyckade Arvsfondsprojekt kan exempelvis vara
projekt som får tillfälliga bidrag för att pröva en ny
verksamhetsidé och som sedan blir en del av samhällets
ordinarie verksamhet, finansierade på ett uthålligt sätt.
Ett exempel på en sådan utveckling är färdtjänsten,
som först prövades som ett projekt finansierat av
Arvsfonden och som nu är en viktig samhällelig
insats som förbättrar möjligheterna för personer
med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet.
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Ett annat exempel är Boeltestet, som nu används
internationellt. Alla projekt kan naturligtvis inte få
samma framgång och vi kommer även att diskutera
och problematisera denna utveckling mot permanent
verksamhet med utgångspunkt i erfarenheterna från de
projekt vi följt upp.

Vad är autism och
autismliknande tillstånd?

Autismspektrumstörningar är ett samlingsnamn
för kontaktsvårigheter (dvs. begränsningar av
förmågan till ömsesidig social interaktion),
kommunikationssvårigheter (dvs. begränsningar av
förmågan till ömsesidig kommunikation, kanske
speciellt icke verbal kommunikation) och så kallade
beteendestörningar (dvs. begränsningar av förmågan
till fantasi och lek, speciella intressen etc., allt med
debut före tre års ålder). Dessa svårigheter leder ofta
till att personer med autistiska drag har svårigheter i
kamratkontakter och andra sociala sammanhang. Till
gruppen autismspektrumstörningar räknas autistiskt
syndrom och Aspergers syndrom (som är lindrigare
form av autistisk störning), ibland även Retts syndrom,
Tourettes syndrom och disintegrativ störning, DSM-IV
(Möller & Nyman 2003).
I olika studier varierar förekomsten av autism
mellan 2 och 20 per 10 000 födda (DSM-IV) och för
Aspergers syndrom mellan 30 och 70 per 10 000 födda
(Gillberg & Steffenburg, 2000). För Retts syndrom,
Tourettes syndrom och disintegrativa störningar är
förekomsten betydligt lägre än för autism (DSM-IV).

Förklaringsmodeller till autism

Trots att teorierna om autism har en kort historia,
innehåller den flera dramatiska perspektivskiften. Här
sammanfattar vi mycket kort några av de viktigaste
idéerna om vad autism är, med fokus på hur man
försökt förklara de tillstånd som kommit att förknippas
med denna diagnos1.
Under de första decennierna efter att barnpsykiatern
Leo Kanner 1943 publicerat sin berömda första artikel
om autistisk störning – som brukar betraktas som
startpunkten för forskningen om autism – behandlades
autism som en barnpsykiatrisk diagnos. Lite förenklat
kan man säga att hans teori går ut på att autism handlar
om en autistisk störning i den tidiga känslomässiga
kontakten mellan föräldrar och barn, en störning som
åtminstone till en del bottnar i en medfödd biologisk
defekt.
Med inspiration från Kanners artikel utvecklade
1

En bra sammanfattning av autismens idéhistoria har skrivits av Søren
Kristiansen, först utgiven på danska 1998 och på svenska av Natur &
Kultur 2000.
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psykoanalytikern Bettelheim, under 1950- och 60-talen
förståelsen av autism, främst i termer av psykotiska
barn. I två artiklar (1959a, 1959b) beskrev han sin
syn på de autistiska symtomen som ett uttryck för
barnens psykiska försvarsreaktion när deras behov
inte uppmärksammades av föräldrarna. Mest utförligt
presenterade han sin teori 1967 i boken The empty
fortress. Infantile autism and the birth of the self, som
fick stor internationell uppmärksamhet och betydelse.
Här vidareutvecklade han sin syn på autism som
ett uttryck för ett sätt att psykologiskt dra sig undan
världen i ett försvar mot ett tidigt samspelstrauma med
föräldrarna. Resultatet blir att barnet aldrig utvecklar,
vad han kallar, ett eget själv och härmed inte heller
kommer att genomgå den sociala eller kommunikativa
utveckling som andra barn följer.
Under 1970-talet publicerades en del ny
forskning om autism. Den framstående brittiske
barnpsykiatrikern Rutter och hans grupp
presenterade till exempel en teori om att autism
har att göra med en bakomliggande språkstörning
(Bartak m.fl. 1975). Hermelin (1976) förklarade
snarare autism som ett funktionshinder, som
utvecklas mot bakgrund av en central kognitiv
störning, vilken i sin tur har att göra med förmågan
till inkodning av information. DeMeyer (1976)
publicerade studier som pekar på att barn med
autism, förutom allvariga språksvårigheter också
har nedsatt abstraktionsförmåga och motoriska
svårigheter som bland annat förklarar deras
sociala tillbakadragenhet. Mycket lite av denna
nya kunskap tycks emellertid ha nått ut till
professionella och föräldrar till barn med autism,
och det psykoanalytiska perspektivet var fortfarande
ganska dominerande åtminstone i Sverige även under
70-talet.
I vårt grannland Norge har Løvaas m.fl (1979)
teorier om det som brukar kallas ”överdriven
stimulusselektion” tilldragit sig stor uppmärksamhet.
Løvaas har en inlärningsteoretisk utgångspunkt och
tolkade sina undersökningar av barn med autism,
som visade sig ha svårigheter att samtidigt reagera
på visuella, auditiva och taktila sinnesförnimmelser,
som att barn med autism har en överdriven selektion
av stimuli. Följden blir att de inte klarar de komplexa
processer som inlärning, kommunikation eller samspel
med andra innebär.
Under 1980-talet inleddes en forskningsrevolution
på området autism baserad på bidrag från den
engelska kognitionspsykologin med idén om ”theory
of mind” som det mest uppmärksammade bidraget
(Baron-Cohen m.fl. 1985). Forskargruppen bestående
av Baron-Cohen, Frith och Leslie intresserade sig
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för de svårigheter som barn med autism har att leva
sig in i vad andra tänker, och resultatet blev en teori,
som förlägger själva kärnproblemet bakom autism
i vad som brukar kallas för en bristande förmåga att
föreställa sig att, och vad, andra människor tänker.
För att exempelvis kunna leka låtsaslekar (som att
en banan är en telefonlur) måste barn utveckla både
konkreta föreställningar om saker i sin omgivning
och metaföreställningar om hur andra föreställer sig
dessa saker. Personer med autism har en brist i den här
kognitiva funktionen. Förutsättningen för förmågan
är medfödd, men den måste tränas upp i samspel
med andra. Detta kärnproblem gör det sedan, menar
de, möjligt att förstå de sekundära svårigheterna som
personer med autism uppvisar när det gäller samspel
och kommunikation.
Kritik har riktats mot denna teori, bland annat
att den typ av metaföreställningar som är kärnan
i förklaringsmodellen utvecklas först efter barnets
första levnadsår medan autismforskningen tydligt visat
att det går att skilja barn med autism från normalutvecklade barn och barn med utvecklingsstörning
betydligt tidigare. En av de hårdaste kritikerna
mot Londongruppens arbete har varit den engelska
psykologen Hobson (1989), som lanserat en teori om att
barn med autism har en medfödd, begränsad förmåga
att knyta känslomässiga band med andra människor.
Här knyter han i sin tur an till en amerikansk
forskargrupp, Mundy och Sigman (1989), som visat att
barn med autism mycket tidigt uppvisar svårigheter när
det gäller att dela uppmärksamhet med andra på ett
visst fenomen (genom att utnyttja blickar eller genom
att peka).
Hobson (1989) tänker sig att det lilla barnet bygger
upp sin kunskap om att andra människor också tänker
på världen (theory of mind) i tidiga ömsesidiga och
känslomässiga relationer med exempelvis föräldrarna.
En förutsättning för att sådana relationer ska byggas
upp – ge förutsättningar för exempelvis delad
uppmärksamhet – är emellertid att barnet har en
medfödd förmåga att varsebli och empatiskt respondera
på föräldrarnas kroppsuttryck.
Parallellt med att forskningen om autism under de
senaste åren alltmera kommit att betona socialt samspel
och kommunikation som centrala förklaringsmodeller,
har också nya, mer kognitivt inriktade teorier växt
fram. Ozonoff m.fl. (1991) har exempelvis kritiserat
theory of mind-teorin och presenterat en teori om
att det i stället är en brist i de så kallade exekutiva,
kognitiva funktionerna (förmågan att lösa problem i
syfte att uppnå framtida mål) som är kärnan i autism.
Frith (1989) och Happé (1994) har framfört en likartad
kritik, men betonar i stället förmågan att sätta samman
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och bearbeta information från olika håll för att skapa
en högre grad av mening som en central förklaring till
den autistiska störningen.
En underliggande fråga i utvecklingen av de
olika förklaringsmodellerna rör hur mycket autism
kan betraktas som biologiskt genetiskt betingat och
hur mycket det är resultatet av ett samspel. I sin
tur kan detta sedan sägas ha betydelse för om man
uppfattar autism som en funktionsnedsättning eller
inte. Som vi ska se längre fram har det varit den
stora stridsfrågan för intresseorganisationerna, och
i viss mån också för de professionella grupperna
i vårt land under den tid som teoriutvecklingen
pågått. Som framgått har detta knappast sysselsatt
teoretikerna. De är i stort sett överens om att det
finns någon typ av medfödd brist eller svaghet som
gör att normal kognitiv och känslomässig utveckling
inte kommer till stånd, åtminstone inte i samma grad
som hos barn som följer en normal utvecklingskurva.
Vissa forskare lägger större vikt vid samspelets
betydelse som orsaksmekanism i denna utveckling
än andra men alla tillmäter relationerna till föräldrar
och omsorgspersonal betydelse. Oavsett förklaringen
till autism har ju samspelet stor betydelse för
autismens uttryck och för hur livet levs. Dessutom
är ju de samspelsproblem som uppstår en kärna i
själva de svårigheter som är förknippade med eller
orsakade av autismen.
Möjligen kan man säga att teoriutvecklingen
tagit klart avstånd från de psykoanalytiska teorier
som i linje med Bettelheim enbart betonade
brister i det känslomässiga samspelet. Som
framgått var detta emellertid ett mycket tidigt steg
i teoriutvecklingen och senare års forskning har
snarare återinfört betydelsen hos samspelsfaktorer av
olika slag. Följden blir att Kanners (1943) klassiska
övergripande beskrivning av autistisk störning på
ett förvånande bra sätt sammanfattar också det
vi i dag vet, men senare bidrag har klargjort hur
de medfödda defekterna och samspelfaktorerna
samvarierar i förklaringen till autism. Vi vet att
autism uppträder tillsammans med vissa genetiska
tillstånd som fragil X-syndrom (Hagerman
1989), tuberös skleros (Hunt & Dennis 1987) och
fenylketonuri (Friedman 1969), tillsammans med
virusinfektioner som rubella (Chess m.fl. 1971) och
cytomagalovisrus (Stubbs 1978) samt tillsammans
med vissa andra medfödda avvikelser som Retts
(Gillberg & Colerman 1985), Williams (Reiss
1985) och Moebius syndrom (Ornitz 1977). Någon
fullständig kunskap om var i hjärnan skadan sitter
finns emellertid inte, snarare talar forskningen för att
olika typer av genetiska-kroppsliga tillstånd leder till
9

en likartad slutdefekt, som i sin tur samspelar med
omgivningsfaktorer på ett ogynnsamt sätt med olika
autistiska störningar som följd.

Vad är adhd?

För diagnosen adhd (Attention Deficit/Hyperactivity
Disorder) krävs enligt DSM-IV att det finns minst
sex symptom på antingen ouppmärksamhet eller
hyperaktivitet och impulsivitet (DSM-IV, 2000,
Socialstyrelsen, 2002, Möller & Nyman, 2003).
Symtomen ska ha funnits i minst sex månader, dvs. de
ska inte vara tillfälliga, och ha börjat visa sig innan
barnet är sju år gammalt. De ska också visa sig i mer
än en situation och markant avvika från vad man kan
förvänta sig av barn i motsvarande ålder, kön och
utvecklingsnivå. Symtomen ska också ha en allvarlig
inverkan på barnets och familjens liv.
Begreppet exekutiva funktioner spelar en viktig
roll för förståelsen av adhd. Personer med adhd anses
ha brister i förmåga till självreglering, att fullfölja
planerade handlingar och att välja och fullfölja
strategier. De påverkas också lätt av ovidkommande
stimuli samtidigt som de kan ha svårt att avbryta
en handling, även om den leder till något socialt
”opassande” eller som inte verkar leda till målet. Enligt
DSM-IV finns i huvudsak tre former av adhd: adhd
med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem, adhd
med huvudsakligen hyperaktivitet och impulsivitet
samt adhd med en kombination av ouppmärksamhet,
hyperaktivitet och impulsivitet. Problemen kvarstår för
många, men inte för alla, även i vuxen ålder.
Förekomsten varierar i olika studier mellan en och
tjugo procent, vilket visar svårigheten att diagnostisera
problemen. Socialstyrelsen anger i en rapport att
förekomsten är två till fem procent av barn i skolåldern
i Sverige (Möller & Nyman 2003, Socialstyrelsen,
2002).
Damp (Deficits in Attention Motor Control and
Perception) som begrepp förekommer främst i svensk
och annan nordisk litteratur. Med damp-begreppet lyfts
motoriska problem fram, som klumpighet och fumlighet,
perceptuella problem samt uppmärksamhetsproblem. I
stort sett har användningen av damp-begreppet nu ersatts
av de tre formerna av adhd.

Förklaringsmodeller till adhd

I alla tider har det funnits barn som varit hyperaktiva,
barn som haft svårt att kontrollera impulser, barn som
haft uppmärksamhetsproblem, barn som inte klarat att
fullfölja det de håller på med och barn vars svårigheter
har lett dem in i sociala problem, vilka i många fall
kvarstått i vuxen ålder. Förklaringsmodellerna till dessa
problem har varierat över tid. En gång förklarades
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barnens problem med brister i moralen. De hade sig
själva att skylla. Bara de ”tog sig i kragen”, ”ansträngde
sig lite” eller blev lite mer gudfruktiga skulle allt ordna
sig. Under stora delar av 1900-talet har sociala och
psykologiska förklaringsmodeller varit förhärskande.
Den uppfostran barnen fått och den familjemiljö de
vuxit upp i har fått förklara barnens svårigheter även
om ärftliga faktorer har ansetts spela en viss roll.
Under de senare decennierna av 1900-talt har många
forskare menat att dessa pedagogiska och psykologiska
förståelsemodeller inte räcker som förklaring till de
avsevärda problem som dessa barn har. Begrepp som
mbd (minimal brain dysfunction) och damp (deficits in
attention, motor control and perception) har utvecklats
och diskuterats. Begreppen innefattar ett antagande
om att problemen förmodligen beror på hjärnskador
även om dessa inte direkt kan observeras i hjärnan.
Man har dragit slutsatsen att problemen har en grund
i fysiologiska avvikelser i hjärnan, därför att de liknar
problem man får vid konstaterade hjärnskador och för
att man inte alltid kan hitta psykologiska eller sociala
förklaringar i barnens närmaste omgivning.
Som nämnts ovan har debatten varit livlig vad det
gäller orsaker till de svårigheter som kan observeras
hos dessa barn. Att barnen (och de vuxna) finns och
att de ofta har det bekymmersamt ifrågasätts inte, men
frågan är varför de blivit som de blivit. Företrädare
för främst socialvetenskaplig forskning menar att de
avvikelser som kan observeras är inom ramen för en
normalfördelning, dvs. inte kvalitativt skilda från
vad som i mindre skala kan observeras hos ”vanliga
barn”. De menar också att avvikelserna kan förstås
mot bakgrund av de livserfarenheter dessa personer
har (Kärfve, 2000; Lloyd, Stead & Cohen, 2006). Det
har också rests invändningar, vetenskapsteoretiska och
ideologiska, mot det flitiga användandet av adhd och
damp som diagnoser och man har ifrågasatt om dessa
diagnoser fyller de krav man kan ställa på en medicinsk
diagnos (Johannisson m.fl., 2006). En annan invändning
har varit rent kvantitativ: Är det rimligt att en så stor
andel av befolkningen är sjuka och har en hjärnskada?
Man har också frågat vad det innebär för självkänslan
att få en diagnos av detta slag.
Företrädare för medicinsk forskning har å andra
sidan hävdat att det finns stöd i forskningen både för att
de problem som är förknippade med adhd och damp
inte kan sägas rymmas inom normalvariationen och
för att det med stor sannolikhet finns bakomliggande
hjärnskador, som orsakar problemen. Underaktivitet
i frontalloben, abnormaliteter vad det gäller
neurotransmittersubstanser som har konstaterats
hos personer med adhd och damp och genetiska
faktorer brukar anges som argument tillsammans med
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psykometriska iakttagelser av dessa personers kognitiva
svårigheter, exempelvis med exekutiva funktioner,
arbetsminne och inlärningssvårigheter (Selikowitz,
2004; Larimer, 2005).
Enligt Socialstyrelsens utredning (2002) går det
inte att förstå adhd och damp som enbart ett biologiskt
fenomen. Det kan finnas stöd för att tala om biologiska
orsaks- och psykosociala riskfaktorer. Det krävs att
biologiska, inklusive genetiska, och psykosociala
faktorer interagerar på en mycket grundläggande nivå,
där också individens eget temperament och egna val
och föräldrarnas och övrig omgivnings reaktioner
på detta ingår, för att adhd ska utvecklas. Genom
synen på adhd som ett varaktigt tillstånd med en
multifaktoriell förklaringsbakgrund och som har stor
inverkan på det vardagliga livet kan adhd ses som en
funktionsnedsättning. Detta har fått stor betydelse för
hur personer med adhd betraktas i samhället och deras
möjligheter att få hjälp och stöd.

En kort tillbakablick – tidiga projekt
inom området för autism

I uppdraget från Arvsfonden ingick också att gå
tillbaka i tidigare dokument för att se i vilken mån
projekt inom området för målgruppen, personer med
neuropsykiatriska funktionshinder, tidigare beviljats
bidrag och i så fall hur gruppen benämnts tidigare
och vilka organisationer som varit företrädare. I
prejudikatsamlingarna som omfattar åren från 1949
och fram till och med 1979 finns inga projekt där
målgruppen benämns. Från 1980 och fram till 1989
återfanns totalt 12 projekt med verksamhet inom
området för autism och andra neuropsykiatriska
funktionshinder, som fått bidrag från Arvsfonden.
En genomgång av prejudikatsamlingarna från 1980
och framåt visar att de första bidragen beviljades
Ericastiftelsen, 1980 och 1982, för projekt med
inriktning på forskning om diagnostik, prognos och
behandling av psykotiska barn.
Riksförbundet för psykotiska barn är den andra
föreningen som fått bidrag från Arvsfonden, för
projektverksamhet med inriktning mot målgruppen.
Under 1983 och 1984 beviljades föreningen bidrag
för totalt 5 projekt med insatser för gruppen
som nu benämns som barndomspsykotiska barn.
Inriktningen på dessa projekt gällde att framställa
informationsmaterial, genomföra konferenser och
planera en försöksverksamhet med insatser för gruppen.
1983 beviljades också Göteborgs universitet bidrag
för en tvillingstudie med fokus på barn med infantil
autism. De fyra övriga projekten som beviljats bidrag
från Arvsfonden under perioden 1985–1988 bedrevs
samtliga av Riksföreningen för psykotiska barn och
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utgjorde delprojekt inom det första stora samlade
engagemanget för den här målgruppen, det så kallade
Rebecka-projektet. Detta kan ses som en milstolpe
och en viktig utgångspunkt för den utveckling av
verksamheter och insatser för målgruppen som sker
under 1990-talet och framåt och som synliggörs i de
övriga 89 projekten som ingår i uppföljningen. Syftet,
inriktningen och erfarenheterna från Rebecka-projektet
beskrivs därför mer ingående, med utgångspunkt i de
rapporter och det skriftliga material som finns samlat.

Rebecka-projektet

Rebecka-projektet bedrevs av Riksförbundet
för psykotiska barn. Förbundet uppvaktade
Socialdepartementet 1982, med anledning av
omsorgskommitténs slutbetänkande och frågan
gällde vilka synpunkter i föreningens remissvar som
departementet kunde beakta. Diskussionerna med
Socialdepartementet resulterade i att Riksföreningen
för psykotiska barn (RFPB) i februari 1983, fick ett
bidrag av Arvsfonden för att under sex månader
planera en försöksverksamhet (Rebecka-rapport nr
1, 1984). Verksamheten inriktades på att förbättra
stödet och situationen för de barndomspsykotiska
barnen och deras familjer, vilket resulterade i en ny
ansökan hos Arvsfonden. Den förnyade ansökan avsåg
bidrag för att bedriva en flerårig försöksverksamhet,
med insatser för gruppen barndomspsykotiska barn,
ungdomar och vuxna, i Värmlands län, Hallands län,
Göteborgs län, Bohuslän, Skaraborgs län och Älvsborgs
län. Verksamheten fokuserades till Göteborg, men
skulle sprida erfarenheter och kunskaper till övriga
län (Rebecka rapport nr 2, 1986). Det övergripande
syftet med projektet var att pröva och utvärdera olika
modeller för arbetet med målgruppen, främst inom
tre huvudområden: familjen, skolan och vuxenlivet.
Insatserna kan delas upp i fyra teman (Rebecka rapport
nr 2, 1986).

Tidig diagnos

Ett återkommande problem bland föreningens
medlemmar var förknippat med behovet av att få en
tidig diagnos, samt metoder för att utforma information
till föräldrarna. Ett av målen för dessa första projekt
med inriktning mot målgruppen, var att utveckla
metoder för tidig diagnostisering och stöd till föräldrar
(Rebecka-rapport nr 2, 1986, nr 4 1986).

Familjestöd

Projekten med fokus på familjestöd tog sin
utgångspunkt i föräldrarnas upplevelse av svårigheter
i samband med att få ett barn med barndomspsykos.
Föräldrar ställdes inför uppgifter man inte kunnat
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förutse och hade liten kännedom om. Situationen
krävde en omställning som ofta tog lång tid och
föreningen påtalade att föräldrarna behövde stöd,
oavsett om barnen bodde hemma eller inte. Olika
former av stöd sågs påkallat, som föräldrautbildning,
föräldrahandledning samt olika former av boende och
avlastning med adekvat utbildad personal (Rebeckarapport nr 6, 1987, nr 9, 1988).

Pedagogiska insatser

Problem fanns också i förskola och skola, där man
menade att det krävdes speciell utbildning och
handledning för den personal som arbetade med barn
med barndomspsykos. Projektet syftade till att bygga
upp ett specialpedagogiskt resurscenter, med utveckling
av handledning, konsultverksamhet och utbildning för
skolans och förskolans personal (Rebecka-rapport nr
17,1989, nr 19,1989, nr 20, 1989, nr 24,1989).

Sysselsättning och boende för vuxna

Barn och ungdomar har stått i centrum för Rebeckaprojektets verksamhet. Men man uppmärksammade
också att insatser behövdes för vuxna, särskilt då
inom området för boende och sysselsättning. Projektet
inriktades på att skapa såväl individuella som
kollektiva lösningar. Dels ville man utveckla en ny
budgeteringsmetod, som innebar att resurser knöts till
individen och inte till specifika verksamheter, dels ville
man finna former för en helhetslösning för gruppen.
Föräldrasamarbete, fortbildning och handledning sågs
som nödvändiga förutsättningar för fungerande boende
och daglig verksamhet, vilket var ett av projektets
syften (Rebecka-rapport nr 5,1987, nr 10,1988, nr
12,1989, nr 21, 1989, nr 23, 1989).

Former för samordning av
ovan nämnda insatser

Projektets målsättning var också att inom en period
om 5 år, få en klarare uppfattning om gruppen
barndomspsykotiska och deras specifika behov, samt
att utveckla lösningar för de problem som fanns.
Man såg behov av att finna förvaltningsövergripande
samordning av insatser, för att inte föräldrar och
personal skulle få svårigheter med att veta vem som
ansvarade för olika insatser. Eftersom målgruppen,
barn, unga och vuxna med barndomspsykos, relativt
sett utgjorde en liten handikappgrupp, menade
förbundet att samordning av insatser var nödvändigt
också för att skapa förutsättningar för att utveckla
verksamheter inom området. Handledning och
utbildning av personal och föräldrar, var ett område där
man tydligt såg samordningsbehov (Rebecka-rapport nr
15, 1998, nr 17, 1989).
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Erfarenheter och verksamhet

Projektet styrdes av en grupp med representanter
från RFPB:s styrelse, en föräldrarepresentant från
länsföreningen och en adjungerad representant
från Socialdepartementet. Ansökan beviljades med
2 250 000 kronor, på Rebeckadagen den 17 maj 1984.
Detta var starten på det omfattande projekt som
gått under namnet Rebecka-projektet, vilket senare
också beviljades bidrag vid flera tillfällen under åren
1985–1988. Totalt beviljades Rebecka-projektet drygt
20 miljoner från Arvsfonden (Rebecka-projektets
slutrapport 1989).
Efter den femåriga projekttiden slut fanns mycket
erfarenhet och samlad kunskapen om målgruppen. Den
samlade dokumentationen från projektet har resulterat
i 25 rapporter och 6 videofilmer, som spridits till
myndigheter, organisationer och verksamheter som
möter barn, ungdomar och vuxna med barndomspsykos,
men också till föräldrar, andra anhöriga och till en
intresserad allmänhet.
Andra spår från projektet kan skönjas i form av
konkret, utvecklad verksamhet på nationell, regional
och lokal nivå. Verksamheterna har byggts upp med
hjälp av projektbidragen och hade vid projekttiden slut
fått andra huvudmän och finansiering från kommuner
och landsting. Några exempel:
•• En utredningsenhet för barn och unga med barndomspsykos byggdes upp i Göteborg och hade hela
landet som upptagningsområde (Rebecka-rapport nr
22, 1989).
•• En samlad skolenhet, Buaskolan, med förskola,
skola och fritidshem blev ett kunskapscenter och en
verksamhet där man utvecklade en modell med handledning, fortbildning och familjestöd för barnen
under skoltiden. Bua-skolan fungerar också som inspiration och pedagogiskt stöd till andra skolor och
verksamheter (över hela landet (Rebecka-rapport nr
20, 1989, nr 24, 1989).
•• En korttidsverksamhet för barn och unga, Banaliden, startades upp, där modeller för kontinuerlig
och kvalitativ avlastning utvecklades i samverkan
med föräldrarna (Rebecka-rapport nr 11, 1988).
•• En modell med sammanhållet boende och daglig
verksamhet för vuxna, Rebeckagården, byggdes
upp, med fokus på individuellt utformat stöd, aktiv
anhörigsamverkan och personal med gedigen kunskap om målgruppen (Rebeckagården nr 10, 1988).
I slutrapporten skisserades också ett förslag för
samordning av insatser, där man föreslog en utveckling
med två eller tre utredningsenheter för diagnosticering
och utredning på nationell nivå, spridda i landet.
Man föreslog att inrätta ett stödteam på regional
nivå inom varje landsting, för att samordna insatser,
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stöd, utbildning och handledning för föräldrar och
personal. Stödteamet skulle också ha en uppsökande
och samordnade funktion, för kontinuitet och kvalitet i
insatserna. Här betonas också vikten av att stödteamen
inte decentraliserades, eftersom man menade att
det krävs ett upptagningsområde som är tillräckligt
stort för att kunna behålla och vidareutveckla
specialistkompetensen. Så här uttrycker man det i
slutrapporten:
Vår bestämda uppfattning är att ju mer man
decentraliserar omsorgerna, desto viktigare är
det att det finns ett stödteam på central nivå
som har kunskap om handikappet (Rebecka
slutrapporten 1989, sid. 27).

Uppläggningen av vår rapport

Efter den här inledningen med bakgrund och
beskrivning av vårt uppdrag beskriver vi i kapitel 2
hur vi arbetat. I kapitel 3 beskriver vi en teoretisk
referensram för analys av fallen. Referensramen bygger
framför allt på begreppen perspektiv, motperspektiv
och rutinisering. I kapitel 4 presenterar vi vår
övergripande kartläggning av alla 89 projekten, baserad
på såväl de handlingar som finns på Arvsfonden
som på en genomförd enkät. I kapitlet finns också en
beskrivning av projekten utifrån den kategorisering
som gjorts utifrån syfte och inriktning. De följande
tre kapitlen innehåller beskrivningar av de fall vi valt
att se närmare på. Kapitel 5 handlar om fem enskilda
projekt som illustrerar de olika projektkategorierna
(se sidan 13). I kapitel 6 beskriver vi två projekt
knutna till sjukvården. Intresseföreningarna RFA och
Attention och deras erfarenheter av arbete med en serie
Arvsfondsprojekt – inklusive deras syn på sin egen
roll i kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen
– belyses i kapitel 7. I det avslutande kapitlet görs
ett försök till syntes av våra erfarenheter från detta
uppföljningsprojekt i relation till Arvsfondens
intentioner och funktion.
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Metod och
tillvägagångssätt
Uppföljningen

Via Arvsfondens handlingar identifierades
89 projekt inom området ”neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar” som mellan åren 1994 och
2006 beviljats bidrag (se bilaga 1 och 2). De flesta
av dessa var avslutade, men några pågår fortfarande.
Projekten är av mycket varierande karaktär, både till
innehåll och till storlek. Uppföljningen har gjorts med
hjälp av flera olika undersökningsmetoder, av såväl
kvalitativt som kvantitativt slag, i syfte att belysa
projekten från olika perspektiv och att ge kunskap som
kan ligga till grund för en diskussion om projektens
betydelse för målgruppen. Studien har genomförts i
två steg: först en kartläggning och översikt, sedan en
fördjupad studie.

En kartläggning och översikt

Arbetet inleddes med en genomgång av det skriftliga
material kring projekten som fanns tillgängligt
på Arvsfonden, främst ansökningshandlingar,
redovisningar och slutrapporter. Storleken på
projektbidragen är givetvis en viktig faktor och därför
indelades materialet i ett första steg i fem grupper, i
förhållande till omfattningen på de bidrag som de
fått. Därefter studerades dokumenten mer ingående
och materialet kategoriserades, för att få en bred bild
av projektens syfte och inriktning samt för att hitta
aspekter och intressanta projekt för de fördjupade
fallbeskrivningarna. Den innehållsliga kategoriseringen
resulterade i följande kategorier:
•• Metodutvecklingsprojekt
•• Informations- och kunskapsspridningsprojekt
•• Kunskapsutvecklingsprojekt
•• Projekt inriktade på aktivitet och social gemenskap
•• Kultur- och demokratiprojekt.
Mot bakgrund av den inledande kategoriseringen
sammanställdes en enkät (bilaga 3) med frågor till
ansvariga för samtliga 89 projekt. Vid konstruktionen
av enkäten täcktes följande områden:
•• Allmänna frågor om projektet och dess omfattning
•• Frågor om typ av spår i form av genomförda aktiviteter, nya metoder och arbetssätt, ny kunskap och
lärande, förbättrad hälsa, ökad social gemenskap
och eventuella andra spår som projektet lämnat
•• Frågor om projektets fortlevnad
•• Projektets påverkan på föreningens eller organisationens långsiktiga arbete
•• Faktorer som bidragit till projektets framgång och
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fortlevnad, såväl som försvårande faktorer.
Flera svårigheter fanns med enkätförfarandet. De
adresser som finns angivna i Arvsfondens handlingar
fungerade inte i ett femtontal fall. De flesta av dessa
kunde vi hitta nya fungerande adresser till. Många
av projekten hade genomförts och avslutats ganska
många år tillbaka i tiden, vilket gjorde det svårt att få
kontakt med ansvariga kontaktpersoner som kunde ge
information om projekten. I flera fall fick vi enkäten
tillbaka med uppgift om att de som nu var engagerade
i föreningen inte hade några uppgifter om projektet
eller att de personer som varit involverade sedan länge
hade slutat. Efter två, och för somliga tre, påminnelser
fick vi svar från 55 av 89 projektansvariga, några mer
än ett halvår efter utsatt datum. I huvudsak har de som
svarat på enkäten besvarat de flesta frågorna, men
ibland är svaren kortfattade och summariska, ofta med
hänvisning till att projektet låg så långt bak i tiden att
de inte minns.
Enkäten gav i stor utsträckning samma typ av
information som fanns i de skriftliga dokumenten,
det vill säga i ansökningshandlingar, redovisningar
och slutrapporter, men gav också ibland viktiga
kompletterande uppgifter t.ex. om och i vilken mån
projekten lever kvar i organisationen eller på annat
sätt. Enkätsvaren sammanställdes och kategoriserades.
Det samlade materialet, enkäterna och de skriftliga
dokumenten som fanns arkiverade hos Arvsfonden,
har legat till grund för den beskrivning och analys
som redovisas med hjälp av enkel deskriptiv statistik
i kapitel 4. Kategoriseringar av projekten har gjorts
utifrån vilka föreningar och organisationer som fått
projektbidrag, projektbidragets storlek och omfattning,
projektens mål och syfte, målgrupp etc., sett i relation
till de olika innehållsliga kategorierna ovan. Med
utgångspunkt i enkäter och dokument kunde också
en översiktlig bild ges av projektens verksamhet
och betydelse, vilka spår de lämnat och under vilka
betingelser. Resultatet av översiktsstudien låg också till
grund för urvalet av de projekt och organisationer som
valdes ut för den fördjupade fallstudien.

En fördjupad fallstudie av två
organisationer och fem enskilda projekt

I ett andra steg ville vi fokusera enskilda projekt eller
grupper av projekt med hjälp av besök, intervjuer,
observationer och mer ingående studier av de
handlingar som finns på Arvsfonden, för att få djupare
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kunskaper om dessa. Avsikten var att inkludera
åtminstone ett fall från respektive innehållskategori.
Fallstudierna omfattar, för det första, två
organisationer som genomfört en serie projekt och där
det är rimligt att anta att projekten utgjort en väsentlig
del av hela föreningarnas verksamhet (Riksföreningen
Autism, RFA och Riksförbundet Attention), vidare två
kunskapsutvecklingsprojekt (Karolinska sjukhuset
i Solna och Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg) samt fem enskilda projekt av olika typer och
storlek. De fem enskilda projekten utgjordes av
•• Bojen, ett metodutvecklingsprojekt
•• Eleven i centrum, ett informations- och kunskapsspridningsprojekt
•• Nordiskt midsommarmöte, ett projekt inriktat på
aktivitet och social gemenskap
•• Empowerment, ett demokratiprojekt
•• Freja, ett kulturprojekt.
Analysen av de olika fallen bygger främst på intervjuer
men också på en del skriftlig redovisning som vi
hämtade från de projektansvariga. Intervjuerna
som rör Riksföreningen autism gjordes med
förbundsordföranden, f.d. förbundsordföranden och
f.d. kanslichefen för riksförbundet och intervjuerna
som rör Attention gjordes med förbundsordföranden
och förbundssekreteraren. I de enskilda projekten
har intervjuer genomförts med projektansvariga i
samtliga fall, utom när det gäller projektet Nordiskt
midsommarmöte, som är ett aktivitetsprojekt av
karaktären att det genomförs en gång per år. Här
har den skriftliga dokumentationen utgjort underlag.
För projektet Eleven i centrum har vi gjort en
telefonintervju med den projektansvariga, och tagit
del av den litteratur som publicerats som ett resultat
av projektet. När det gäller Bojen gjorde vi besök i
verksamheten och intervjuer med projektledaren, med
den ansvariga från kommunens omsorgsenhet som nu
har övertagit verksamheten och med en av de föräldrar
som varit aktiv i projektet. För Empowermentprojektet
intervjuades projektansvariga och ledare för
lägerverksamheten samt en av deltagarna. Det femte
projektet Freja har vi studerat med hjälp av studiebesök,
intervju med projektledaren och den konstnärliga
ledaren samt intervju med två av de unga deltagarna i
projektet. Här deltog vi också i en musikaktivitet och
samtalade med föräldrar och deltagare. Intervjuerna
har spelats in på band och transkriberats på vanligt
sätt. Analyserna av de enskilda fallen har resulterat i en
beskrivning och analys av projekten på tre nivåer:

tive försvårat projektets genomförande
3. en tolkande del som resulterat i överväganden
som relaterar till den teoretiska modell som
presenteras i kapitel 3 och andra teoretiska
modeller.

Metodval – möjligheter och
begränsningar

Några mer precisa mätningar av konsekvenser för
målgrupperna i respektive projekt har inte varit möjliga
att göra. Vi har alltså inte försökt mäta hälso- eller
kunskapseffekter hos dem som projekten har riktat sig
till. Till största delen har vi hämtat redovisningar från
respektive projektledning och intervjuat projektledarna,
med de risker det kan innebära för att man velat
framställa sitt projekt i så positiv dager som möjligt. I
några fall har vi också träffat personer ur målgrupperna
som deltagit i eller varit föremål för projektets arbete,
för att få deras bild av projekten. Den tid som förflutit
sedan projekten genomfördes är en viktig begränsande
faktor för hur vi kan förstå både den muntliga och
den skriftliga information som är underlag för
uppföljningen. De projekt som studeras spänner över en
tidsperiod om nära 15 år, vilket givetvis har betydelse
för resultat och tolkningar.
Sammanfattningsvis presenterar vi såväl
kvantitativa uppgifter om de 89 projekten som analyser
i syfte att närmare förstå projekten ur ett teoretiskt
perspektiv, vilket inkluderar såväl intentioner med
projekten, som själva projektprocesserna och deras
resultat.

1. beskrivning av projektens verksamheter
2. beskrivning av målen för projekten och om
dessa uppnåtts, vilka spår projekten lämnat,
erfarenheter man haft av projektens genomförande och vilka faktorer som underlättat respekUtrymme för att tänka nytt

15

Perspektiv, motprojekt och rutiniserad
verksamhet
Ett lämpligt teoretiskt språk

Det övergripande syftet med vår analys av autismoch adhd-projekten och deras spår förverkligar vi
först genom att genomlysa de enskilda projekten i ett
antal abstrakta dimensioner, som tillåter översiktliga
jämförelser, och som redovisas i kartläggningskapitlet
(kapitel 4). Vilka dimensioner som här lyfts fram har
i hög grad bestämts av Arvsfondens intresse för vilka
spår projekten lämnar. Ett annat syfte med vår studie är
att försöka förstå vad ett projekt är, hur det uppkommer,
fungerar, vad som ger det kraft och gynnar respektive
hindrar projektets utveckling. Även dessa analyser
säger något indirekt om autism- och adhd-projektens
spår, men fokus ligger här inte på resultat utan på att
förstå de komplexa kunskaps- och aktivitetsprocesser
som varje projekt representerar.
Att förstå projekten på detta mer ingående sätt
innebär att försöka upptäcka ”vad som ligger under”
det som sägs och görs. Forskare använder olika
teoretiska språk för att på detta sätt synliggöra en
bakomliggande verklighet. Vilket teoretiskt språk som
är lämpligt att använda beror både på hur just de här
projekten ser ut och på vilka aspekter man är särskilt
intresserad av att beskriva.
I den mer djupgående bearbetningen av några
fall som vi valt att studera närmare framträdde
genomgående ett mönster av fynd. Med utgångspunkt
i dem har vi valt våra teoretiska glasögon som här
presenteras också för läsaren för att underlätta
förståelsen av de analyser som redovisas i de följande
kapitlen. Det mest grundläggande fyndet var kanske
att alla projekt startade i ett sökande efter något nytt,
som ofta stod i kontrast till existerande villkor eller
till exempel en bristande omsorg. Denna karaktär
av opposition och alternativ hos projekten var ofta
så tydlig att man skulle kunna tala om motprojekt,
dvs. en aktion som i hög grad definierades just av
ett avståndstagande och sökandet efter ett alternativ.
Ett annat grundläggande fynd var att motprojekten
tycktes utgå ifrån ett särskilt perspektiv på autism
eller adhd som sedan fullföljdes i speciella aktiviteter
– ofta var det här som Arvsfonden ekonomiska bidrag
kom in. Projektens alternativa karaktär bestod just
i att de uttryckte ett alternativt perspektiv på de två
diagnoserna eller vilka insatser som kan erbjudas
människor som har dessa diagnoser. Ju mer insikt vi
fick i projektens komplexa vardagsvärld, desto tydligare
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blev det att perspektiv och aktivitet inte kan skiljas
åt på något entydigt sätt. Det är i grund och botten
ett skäl till att vi valt begreppet perspektiv som ett
centralt analytiskt redskap i vår studie (se nedan), då
det används för att beteckna en sammanflätning av
ett synsätt och en handling. Ett tredje viktigt fynd
i projekten som vi kommit att förstå dem, är den
verksamhetsmässiga karaktär som perspektiven och
aktiviteterna fick när de utvecklades till att bli just
nya verksamheter. Från Arvsfondens sida är detta
naturligtvis ett viktigt och önskat syfte med de projekt
de stödjer. Samtidigt kunde vi se att organiseringen
och de mer eller mindre byråkratiska rutiner som
utvecklades när initiativtagarnas idéer och aktiviteter
blev till verksamheter med sina speciella vanor och
regleringar ibland också kunde hota, vad några
initiativtagare kallade ”projektets själ”.
Vårt teoretiska språk som bygger främst på
begreppen perspektiv, motprojekt och rutinisering
har tidigare använts bland annat i en studie av
framgångsfaktorer i ett antal biståndsprojekt avseende
personer med utvecklingsstörning i Kenya, Sydafrika,
Indien och Rumänien (Gustavsson, Sandvin, Nilsson
& Nilsson 2007). I förstone kan det förefalla som om
det finns stora skillnader mellan biståndsprojekten
och Arvsfondens projekt. De senare genomförs i en
utvecklad välfärdsstat, där man förväntar sig att mycket
av det nytänkande som Arvsfondsprojekten handlar om
ska utvecklas inom den offentliga sektorn. Likheterna
mellan biståndsprojekten i utvecklingsländerna och
projekten inom frivilligsektorn i vårt land visade
sig emellertid i vissa avseenden vara slående och ett
intressant fynd i studien.

Metaprojekt

I de följande kapitlen analyserar vi ett urval av autismoch adhd-projekten i enlighet med den begreppsliga
referensram som beskrivs lite utförligare nedan i
kapitel 5 och 6. Ett antal projekt som bedrivits av
riksföreningarna för autism och adhd ingår i ett
slags större metaprojekt, där hela föreningarna över
en tid, snarare än de enskilda projekten, fungerade
som projektenheter och bas. Vi upptäckte också att
sekvenserna av projekt som Arvsfonden finansierat
utgjorde en väsentlig del av hela föreningarnas
verksamheter. Som en konsekvens bestämde vi oss
för att analysera de delprojekt som genomförts av
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Riksföreningen autism och Attention (som organiserar
personer med neuropsykiatriska funktionshinder som
adhd) främst som inslag i föreningarnas arbete (se
vidare kapitel 5).

En speciell sorts kunskapsutveckling

Ett tidigt fynd i vår studie var således att de nämnda
intresseföreningarnas Arvs-fondsfinansierade arbete,
i tiden, sammanfaller med framväxten av radikalt
nya sätt att se på autism och adhd. RFA kan sägas
ha spelat en central roll i spridningen av ett närmast
revolutionerande nytt sätt att förstå autism – ett
brott med de tidigare psykodynamiska synsätten till
förmån för ett kognitivt och neuropsykiatriskt synsätt.
I fallet Attention kan man säga att etableringen av
de nya neuropsykiatriska diagnoserna var en viktig
förutsättning för föreningens bildande och den har
sedan i hög grad bidragit till att sprida detta synsätt på
adhd-diagnosen som ersatt tidigare diagnoser som mbd
och damp.
Vi vill redan här påpeka att upptäckten
av de två intresseföreningarnas betydelse för
kunskapsbildningen om autism och adhd tidigt
i vår studie väckte frågan om dessa föreningar,
genom bidraget från Arvsfonden, spelat en roll i
utvecklingen av ny vetenskaplig kunskap på de
aktuella områdena. Ganska snart visade det sig
emellertid att intresseföreningarnas projekt inte
handlade om kunskapsutveckling i den betydelse
som man vanligen tänker på kunskap, i betydelsen
ny forskning eller en förflyttning av kunskapsfronten.
Medan forskarna ofta styrs av ett intresse för
kunskapen i sig, vägleddes de projektansvariga i
föreningarna främst av intresset att rent praktiskt
skapa ett bättre liv för människor med en adhddiagnos eller en diagnos inom autismspektrum. Det
var detta som karaktäriserade de nya perspektiv
som uttrycktes i projekten. Dessa perspektiv var
således mycket mer pragmatiska och inriktade på
att förändra habiliteringen, skolan eller till exempel
förutsättningarna för socialt liv för människor med
någon av de två diagnoserna.
Våra enkätfrågor om projektens kunskapsutveckling
gör ingen skillnad mellan kunskapsutveckling
eller forskning och framväxten av den här typen
av nya perspektiv. De utformades innan vi gjort
de nämnda analyserna. Mycket talar för att de
som besvarat enkäten tänkte på båda formerna av
kunskapsutveckling och redovisade allt i samma svar.
I ljuset av vår analys kan vi se att mycket av det som
rapporterats som spår i form av kunskapsutveckling
handlar just om utvecklingen av ett antal
motperspektiv, inspirerade av missförhållanden som de
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projektansvariga upplevt.

Motprojekt och motperspektiv

Begreppet perspektiv är bland annat hämtat från
socialantropologen Ulf Hannerz, som i sin bok om
meningsskapande i komplexa samhällen som vårt,
introducerat ett fruktbart teoretiskt språk för en sorts
lokalt meningsskapande som har relevans för de
studerade projekten. Perspektiv handlar om att våra sätt
att förstå omvärlden och oss själva är socialt fördelat
i samhället, så att människor i likartade positioner,
får likartade erfarenheter som de ofta utbyter med
varandra och som en konsekvens kommer de sedan att
dela synsätt (perspektiv) på omvärlden och på sig själva.
Several of the anthropologists concerned
with distributive models [of local meaning
making] as mentioned before have had their
own neologisms to denote the individual’s
portion of culture —“mazeway” (Wallace),
“propriospect” (Goodenough), “idioverse”
(Schwartz); Bourdieu’s “habitus” is again in
some way a similar notion. My own preference
is “perspective”, both because I see some value
in using a more everyday term, and because
it makes especially well the point (around
which most sociology of knowledge, where it is
often used, revolves) that things look different
depending on where you see them from (Hannerz
1992, p.64–65).
Samhällen erbjuder således människor olika positioner
och vår tids komplexa samhällen präglas i särskilt hög
grad av att människor lever i sitt speciella hörn, med sitt
speciella perspektiv på världen. Hannerz påminner om
att våra perspektiv i hög grad är ojämnt fördelade med
utgångspunkt i resurser, makt och sociala positioner.
Fyra av de välkända Chicagosociologer som Hannerz
hämtar sitt begrepp ifrån, sammanfattar vad de menar
med ett perspektiv (Becker, Geer, Hughes and Strauss,
1961) och understryker att nya perspektiv ofta utvecklas
när människor ställs inför situationer och val där de
upplever att gamla perspektiv inte riktigt räcker till.
We use the term perspective to refer to a coordinated set of ideas and actions a person
uses to deal with some problematic situation,
to refer to a person’s ordinary way of thinking
and feeling about the acting in such a situation.
[---] A person develops and maintains a
perspective when he faces a situation calling
for action which is not given by his own prior
beliefs or by situational imperatives. In other
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words, perspectives arise when people face
choice points. In many crucial situations, the
individual’s prior perspectives allow him
no choice, dictating that he can in these
circumstances do only one thing. In many other
situations, the range of possible and feasible
alternatives is so limited by the physical and
social environment that the individual has no
choice about the action he must perform. But
where the individual is called on to act, and
his choices are not constrained, he will begin
to develop a perspective. If a particular kind
of situation recurs frequently, the perspective
will probably become an established part of a
person’s way of dealing with the world (Becker
et al. 1961, p. 34–35).
Chicagosociologerna (Becker et al. 1961) betonar
vidare att det inte går att göra någon skarp distinktion
mellan de idéer som karaktäriserar ett perspektiv och
de handlingar det leder till. I själva verket är synsätt
och handling intimt sammanvävda och det går inte
att säga vad som kommer först. Så tycks det ha varit
också i de projekt som vi studerat. Den uppdelning
vi, i enkäten, gjorde i kunskapsspår och aktivitetsspår
visade sig svår att upprätthålla i förståelsen av enskilda
projekt. Det nya perspektivet bestod ofta just i en
idé om att göra något nytt där aktivitet och synsätt
i det närmaste var samma sak. Med hänvisning till
Chicagosociologerna beskriver Hannerz hur människor
i utsatta positioner är speciellt benägna att utveckla
motperspektiv och motkulturer:
Varhelst en grupp människor har ett stycke liv
tillsammans med något mått av avskildhet från
andra, en egen vrå i samhället, gemensamma
problem och kanske några gemensamma fiender,
där växer kulturen (Hughes 1961, s .28; i
översättning av Hannerz 1982).
Kända exempel är de svartas medborgarrättskamp
i USA, gayrörelsen och dövmedvetenhetsrörelsen
med sina vardagliga motperspektiv som firar det
annorlunda som något positivt som förenar dem i en
kamp mot samhällets orättvisor. I en nyligen publicerad
avhandling visar Robert Olsson (2009) hur exempelvis
brukarorganisationer för personer med psykiska
problem som ångest tillsammans ”perspektiverar” och
motperspektiverar sina problem och sin livssituation på
ett likartat sätt.
Karaktären av motperspektiv är också tydlig hos de
eldsjälar som startade de första RFA- och Attentionprojekten. Flera av dem var mödrar som upplevde att
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de inte fick någon adekvat hjälp för sina barn (se kapitel
7). Föräldrar till barn med autism brottades på den
här tiden också med den då rådande föreställningen
att barnens funktionsnedsättning orsakats av en tidig
relationsstörning i familjen. Föräldrar till barn med adhd
(tidigare damp och mbd) mötte inställningen att deras
barn var olydiga, bråkiga och besvärliga, allt beroende
på brister i uppfostran. Detta väckte skuldkänslor
hos föräldrarna men kanske främst vanmakt över att
teorierna gav så liten vägledning om vad de kunde
göra för att hjälpa sina barn (se kapitel 5). Föräldrarnas
motperspektiv knöt an till nya forskningsrön om
autism som en kognitiv funktionsnedsättning men det
primära tycks ha varit sökandet efter kunskap som gav
vägledning om hur man kunde skapa ett nytt, bättre
liv för barnen med nya behandlingsmetoder, bättre
undervisning och stöd i övergången till vuxenlivet. De
kunskapsprojekt som inledde både RFA:s och Attentions
serie ansökningar om bidrag hos Arvsfonden var typiska
motprojekt i bemärkelsen att de spred det kognitiva
funktionsnedsättningsperspektivet. De följande projekten
syftade sedan till att successivt få det nya perspektivet att
genomsyra olika samhällsinstitutioner som hade ansvar
för stödet till personer med autism eller adhd.

Handlingsutrymme

Här ska vi tillfoga ytterligare ett begrepp som särskilt
belyser Arvsfondens betydelse för de studerade
projekten, nämligen handlingsutrymme. Med det
avser vi de villkor som ger, eller inte ger, exempelvis
föräldrar förutsättningar att utveckla och förverkliga ett
motperspektiv. Ett sätt att få syn på handlingsutrymmet
i ett aktuellt projekt är att fråga vad som tidigare
hindrat dess utveckling. Det är då ofta det ökade
handlingsutrymmet som gjort utvecklingen möjlig.
Man kan skilja mellan inre handlingsutrymme,
som bestäms av vilka möjligheter en viss person
ser och vilket socialt stöd han eller hon får för ett
nytt synsätt, och yttre som främst har att göra med
materiellt utrymme för att realisera ett perspektiv. Det
är lätt att se att Arvsfondens speciella roll är att direkt
skapa yttre handlingsutrymme för personer inom den
frivilliga samhällssektorn som har en god projektidé.
Det inre handlingsutrymmet i de projekt vi undersökt
tycks ofta ha skapats genom att ett personligt missnöje
hos enskilda personer med ingående erfarenhet av
autism eller adhd kanaliserats inom ett nätverk eller
en förening. Där har man träffat andra med likartade
erfarenheter som kunnat bekräfta och legitimera det
egna personliga perspektivet. Genom att det kommit
att delas av flera har det också blivit ”mera verkligt” i
den meningen att ett delat perspektiv framstår som
mindre subjektivt och mer som ett objektivt faktum
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(jämför Berger & Luckmann 1966). Över tid tycks
det kontinuerliga stödet till föreningar som RFA
och Attention i sin tur ha inneburit att föreningarna
och nätverken fått successivt ökad stabilitet och
härmed ytterligare kunnat öka medlemmarnas
handlingsutrymme – en god cirkel som illustrerades i
många av de projekt vi granskade närmare.

Motprojektens aktörer

Anhöriga, ofta föräldrar, har en central position i
många av de projekt som Arvsfonden finansierat.
Som vi antytt ovan, är det inte svårt att se hur
föräldrar till barn med en autismdiagnos kan ha varit
missnöjda med de synsätt på barnet och de insatser
som de mött till vardags. Familjer med ett barn med
begränsade funktionsförutsättningar möter ofta rent
generellt bristande förståelse från människor i sin
omgivning utan närmare erfarenhet av vad funktionsbegränsningen faktiskt innebär. I vissa fall – som
när det gäller barn med autism – har också rådande
professionella synsätt uppfattats som föråldrade och
i några fall rent av som kränkande av anhöriga. Mot
denna bakgrund är det lätt att förstå att anhöriga
spelar en central roll i de undersökta projekten. Deras
speciella position gjorde dem ovanligt väl förberedda
för att utveckla fruktbara motperspektiv. Lika vanligt
var det emellertid att anhöriga samarbetade i ett projekt
med en professionell person inom något fält. Det kunde
handla om en psykolog som i fallet Lena Andersson,
som var en mycket central person i RFA:s projekt (se
kap. 5) och om Peter Ivan Ericsson, konstärlig ledare i
Freja musikteater och demokratiprojekt (se kap 6).
Det är omöjligt att i detalj säga något om de
utomstående professionellas bevekelsegrunder för dessa
engagemang men två omständigheter framträder som
viktiga i vår analys av de enskilda projekten. För det
första tycks en ingående kännedom om hur det är att
leva med diagnoser som autism eller adhd – och den
insikt som man kan tänka sig att sådan erfarenhet lett
fram till – vara viktiga för utvecklingen av projektens
motperspektiv. Särskilt goda tycks betingelser för
framväxten av sådana perspektiv vidare vara om
man befinner sig i en brytningstid mellan olika sätt
att se på en viss funktionsnedsättning. Så var det
när Lena Andersson knöts till RFA och inledde
sitt projektsamarbete med de föräldrar som ledde
föreningen. För det andra tycks ett personligt-ideologiskt
engagemang kunna öppna vägen för ett intresse för ett
projekt av typen Freja musikteater. ”Jag vill jobba med
något radikalt och intressant, där jag kan bestämma
inriktning. Jag ser det som min uppgift att skapa en scen
för de marginaliserade”, sa Peter Ivan Ericsson i våra
samtal med honom (se vidare i kapitel 5 och 6).
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Ytterligare en omständighet som kan ha spelat in
är ett gott samspel mellan anhöriga och utomstående
professionella där deras goda relation dem emellan
kan bli lite av en bro för den utomstående in i en
intressegemenskap kring personer med begränsade
funktionsförutsättningar. Det kan nämnas att studien
av biståndsprojekten i utvecklingsländerna visade
att vissa typer av sociala sammanhang, som religiösa
grupperingar och lokala gemenskaper baserade på
solidaritetsstrategier, tycktes ha en främjande effekt på
projektsamarbete mellan anhöriga och professionella
(Gustavsson et al. 2007).
Några av de stora projekt som fått bidrag av
Arvsfonden har huvudsakligen genomförts inom
hälso- och sjukvården, främst barnhabiliteringen
och barnpsykiatrin, i samarbete med en ideell
organisation. Dessa projekt skiljer sig från de
övriga bland annat genom att de mer har karaktär
av offentlig verksamhetsutveckling än ideella
projekt. Här dominerade också professionella av
naturliga skäl på ett helt annat sätt än inom de
ideella organisationerna. Trots skillnaderna fann
vi, i projektens sätt att fungera, också intressanta
likheter med de motperspektiv som karaktäriserade
de ideella projekten. De hälso- och sjukvårdsprojekt
som vi tittade närmare på tycktes ha initierats kring
frågor som – åtminstone i organisationernas aktuella
verksamhet – rönte ringa intresse och därför tycktes
ha små förutsättningar att få del av verksamhetens
egna utvecklingspengar. I de fall vi granskat rörde
det sig om tydliga innovativa idéer som i viss mån
bröt mot en rådande verksamhetsinriktning. Här
finner vi således de motperspektiv som präglade
de övriga Arvsfondsprojekten med inriktning mot
autism och adhd. Samtidigt fanns det naturligtvis
viktiga skillnader mellan de motperspektiv som
utvecklades inom den offentliga verksamheten och
de som prövades i den ideella sektorn. Viktigast är
var kanske den informella karaktär som präglade de
centrala aktörerna i de ideella projekten. Här var det
ofta enskilda personer, inte sällan föräldrar till barn
med autism eller adhd-diagnoser som sökte och fick
stöd av andra likatänkande för en idé. Ofta kunde dessa
personer beskrivas som eldsjälar och deras ledarskap
hade tydliga karismatiska inslag i den mening som den
karismatiska ledarstilen beskrivits av sociologen Max
Weber (1946). Vi utvecklar detta närmare nedan.

Rutinisering

Ett viktigt mål för Arvsfondens finansiering av olika
typer av projekt är att förbättra villkoren för vissa
utsatta medborgargrupper. Detta mål hör hemma i
vår typ av välfärdsstat, där nya idéer och arbetssätt
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normalt förverkligas i verksamhetsutveckling
inom den offentliga sektorn. I de biståndsprojekt
i utvecklingsländerna som nämnts ovan var
möjligheterna att få nytt statligt bidrag för en
projektidé också ofta en viktig förutsättning för att
projektet skulle kunna leva vidare. Men inte sällan
handlade det där om att samtidigt bygga upp en ny del
av den offentliga sektorn, som skolor för barn med
utvecklingsstörning. En intressant upptäckt i studien
av dessa biståndsprojekt (Gustavsson et al. 2007)
var att det statliga bidraget både var en förutsättning
för fortsatt verksamhet och ett hot mot det speciella
perspektiv som projektet ursprungligen grundats
på. Till vår förvåning fann vi likartade hot även i de
projekt som finansierats av Arvsfonden. I våra samtal
med den tidigare ordföranden i RFA, Lena Rydenstam,
berättade hon om ett skede i permanentandet av ett
utbildningsprojekt som man i föreningen talat om som
”ett hot mot föreningens själ”. Här handlade det inte
om ett hot från en offentlig finansiering utan om ett
lyckat försök att fortsätta utbildningsinsatserna i mer
privat form. Men problemen var desamma: att den nya
verksamhetsformen tenderade att bli alltmer reglerad
och rutiniserad. Lösningen blev att skapa ett separat
bolag för den nya verksamheten, för att på det sättet
bevara det ursprungliga perspektivet inom den ideella
föreningens ram.
Detta steg till en permanent verksamhet, och dess
speciella villkor från det ursprungliga projektet med
dess motperspektiv, tycks i alla projekt innebära en
kritisk övergångsfas. Webers analys av olika typer
av ledarskap i organisationer kan hjälpa oss att fånga
några väsentliga drag i den inledande, informella
fas som präglade nästan alla projekt (utom de som
genomfördes inom reguljära verksamheter som hälsooch sjukvården). Weber (1946) skiljer mellan tre
grundläggande typer av ledare: rationella, traditionella
och karismatiska. Den första typen finner vi i moderna
politiska, administrativa och industriella offentliga
och privata organisationer, där ledarskapet baseras
på en lagreglering av rättigheter och skyldigheter.
Den andra typen motsvaras i dag främst av kyrkans
religiösa ledarskap och den tredje typen präglas av
extraordinarie, personliga egenskaper hos exempelvis
en eldsjäl och införandet av en ny normativ ordning, av
den typ som vi beskrivit präglar ett motperspektiv och
motprojekt.
Det är ingen tvekan om att många av dem som
initierat Arvsfondsprojekten var just karismatiska
ledare. Den kritiska punkten i organisationer med
karismatiska ledare ligger, enligt Weber, i hur de
efterträds. Sannolikheten för att ett projekt får en
ny eldsjäl är inte stor. Återigen aktualiserades här
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övergången till en mer reguljär verksamhet. Om
projektet ska leva vidare måste ledningen tas över
av en annan typ av ledare, ofta med en mer modern,
rationell stil. En sådan förändring präglas ofta av en
viss byråkratisering och rutinisering av mål, arbetssätt
och resultat. Lösningen måste bestå i att ”en god
rutinisering” som skapar stabilitet men inte förflackar
det ursprungliga perspektivet. I rutiniseringen av
projektverksamhet kan vi skilja mellan tre olika typer –
och här lämnar vi Weber.
Den första typen av rutinisering är formalisering.
Här övergår projektet från att vara något som en
viss grupp människor engagerar sig i till att bli en
formellt reglerad organisation med sin bestämda
ledningsorganisation, sina bestämda roller för
medlemmarna och sina formellt reglerade mål.
Formaliseringen av ett projekt är både en intern och
extern process som präglas av en gradvis integrering
av personliga initiativ i en formell struktur där
allmänna mål och uppgifter erbjuds och utförs. Den
andra typen av rutinisering, och kanske dess viktigaste
form, är standardiseringen. För att bli erkänd som
en organisation räcker det inte med att ett projekt
formaliseras. En organisation har också sina typiska
uppgifter, aktiviteter och procedurer som präglas
av en viss förutsägbarhet, bäst förverkligad genom
standardisering av roller och procedurer. Vem som gör
vad blir tydligt och gränsen mellan dem som tillhör och
inte tillhör organisationen förtydligas, på samma sätt
som det blir tydligt vilka som får bestämma och utföra
organisationens uppgifter.
I de studerade projekten tog sig formaliseringen
och standardiseringen ofta uttryck i att man följde
värdorganisationens rutiner. Samtidigt erbjöd
varje nytt projekt en utmaning i betydelsen att nya
aktiviteter måste inordnas i en organisation som
tidigare inte sysslat med liknande saker. När RFA
framgångsrikt lyckats bygga upp en återkommande
utbildningsverksamhet kände grundarna att hela
föreningens aktivitet höll på att sugas in i planering och
genomförande av ständigt nya utbildningsomgångar
med ständigt ny kunskap som måste föras in. Beslutet
att knoppa av utbildningarna i ett eget bolag blev
ett sätt att fullfölja den positiva utvecklingen av
utbildningsprojektet och samtidigt undvika att
den ursprungliga föreningen förvandlades till ett
utbildningsföretag. Den tredje typen av rutinisering är
professionaliseringen. Den var sannolikt aktuell i RFAexemplet – en välfungerande utbildningsverksamhet
kräver professionell personal där kvaliteten kan
säkras genom grund- och vidareutbildning. Men
föräldrakravet på bästa möjliga utbildning kan
ofta också komma i motsatsställning till personlig
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erfarenhet och engagemang. Ett sätt att hantera
spänningen mellan personlig erfarenhet och
engagemang å ena sidan och professionalism å andra
sidan kunde vara – som i Freja musikteaterprojekt
– att föräldrar och fackutbildade samarbetade
inom projektet. De betonade också just den här
kompletteringen som en viktig framgångsfaktor.
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Projektens inriktning
och omfattning
– en kartläggning
Under åren 1994–2007 beviljade Arvsfonden bidrag
till totalt 89 projekt som i vid bemärkelse skulle pröva
nya idéer och metoder för att utveckla verksamheter
för barn, ungdomar och vuxna med autism, adhd och
damp. En viktig utgångspunkt var också att projekten
skulle utveckla och sprida ny kunskap inom området.
Det är en mångfasetterad bild av karaktär, syfte och
inriktning som växer fram när de olika projekten
studeras, från organisatoriska frågor i föreningarnas
verksamhet till frågor om delaktighet, integration och
sociala aktiviteter för målgruppen. Det finns också
betydande olikheter i projektens storlek, omfattning
och innehåll. I det här kapitlet gör vi en översiktlig
jämförelse mellan projekten, utifrån aspekter som
innehåll, syfte och karaktär, projektbidragens
omfattning, aktörer, perspektiv och handlingsutrymme.
Redogörelsen bygger i huvudsak på material från
projektansökningarna, slutredovisningar och
enkätsvaren.

Vad handlar projekten om?

Inledningsvis har vi kategoriserat projekten i fem
olika grupper, med utgångspunkt från vilken typ av
frågor som projekten berör, deras syfte och inriktning.
Indelningen i grupper är inte på något vis entydig
och uteslutande, och skulle kunna göras på många
sätt. Många av projekten överlappar varandra, har
flertydiga syften och kan på så sätt relateras till flera av
grupperna. För vår kategorisering har utgångspunkten
varit att visa på det vi uppfattat vara projektens
huvudsyfte, för att med det som underlag dels kunna
visa på bredden i de frågor och inriktningar som de
olika projekten berör, dels försöka förstå och värdera
de spår som projekten lämnat.
Tabell 1: Antal projekt inom respektive temakategori
Tema

Antal

Metodutvecklingsprojekt

28

Informations- och kunskapsspridningsprojekt

23

Kunskapsutvecklingsprojekt

19

Projekt inriktade på aktivitet och social gemenskap

13

Kultur- och demokratiprojekt
Totalt

6
89

Alla projekt kan i någon mån sägas syfta till att
vara nyskapande genom att de utvecklar nya idéer
och nya verksamhetsformer samt sprider kunskap.
Handlingsdimensionen är central i samtliga
projekt, men det finns också det som särskiljer.
Metodutvecklingsprojekten har en huvudsaklig
inriktning mot att skapa eller pröva nya metoder för
specifika verksamheter eller för specifika grupper,
som bättre ska svara mot målgruppens behov samt
främja hälsa och välbefinnande. Informations- och
kunskapsspridningsprojekten däremot har ett mer
indirekt syfte och riktas mot att informera, utbilda
och sprida kunskap om målgruppen till föräldrar,
till professionella som möter målgruppen i olika
sammanhang och till människor i allmänhet.
Kunskapsutvecklingsprojekten karaktäriseras av
att de har en ambition att söka ny kunskap eller
omsätta befintlig kunskap i nya sammanhang, när
det gäller frågor om målgruppen, organisering
av verksamhet för gruppen eller utbildning inom
området. Projekten som är inriktade på aktivitet och
social gemenskap karaktäriseras av löst organiserade
nätverk eller specifika gemenskapande aktiviteter,
men också åtgärder för att öka tillgängligheten till
föreningarnas fritids- och kulturutbud. Kultur- och
demokratiprojekten är också inriktade på aktivitet, men
här finns ett tydligt uttalat mål om att aktiviteterna
ska vara ett redskap för att stärka gruppens ställning
i samhället, att utveckla former för delaktighet och
demokrati och att bidra till social och kulturell
integration.
För att ge en mer tydlig bild av de fem
projektgruppernas karaktär och särskiljande drag
beskriver vi kort var och en av dem, med exempel på
några typiska projekt inom gruppen.

Metodutvecklingsprojekten

Metodutvecklingsprojekten är den största gruppen, 28
till antalet, och tillhör också de projektgrupper som
fått mest omfattande bidrag, totalt 40,5 miljoner kronor,
vilket ger ett genomsnitt på cirka 1,4 miljoner kronor
per projekt. De flesta projekt i den här gruppen är
också tidsmässigt omfattande2.
Tre teman är centrala för att karaktärisera de projekt
som relaterats till gruppen. För det första rör det sig om
2
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Av metodutvecklingsprojekten är 14 treåriga, 7 tvååriga och 7
ettåriga.
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metoder för anpassning av befintlig verksamhet, för
det andra om specifika program för alternativa metoder,
som komplement till ordinarie verksamhet. För det
tredje handlar det om organisering av mötesplatser,
samverkan och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter,
mellan myndigheter och brukarorganisationer och
mellan personer med funktionsnedsättningar och
deras anhöriga. Samtliga projekt inom den här
gruppen har en uttalad målsättning att på olika sätt
främja gruppens hälsa och välbefinnande. De flesta
använder arbetsformer eller insatser som riktar sig
direkt till målgruppen, men några arbetar mer indirekt
genom samverkan och organisering som ska främja
förutsättningarna för ett fungerande stöd till gruppen.

Anpassning av befintlig verksamhet

En stor del av projekten inom gruppen arbetar för att
finna former för anpassning av befintliga verksamheter,
så att de på ett bättre sätt svarar mot målgruppens
behov och specifika svårigheter. Det kan röra sig om
projekt som försöker finna former för fysisk aktivitet
och träning för vuxna personer med autism som har
svårigheter att delta i vanliga idrottsaktiviteter (Effekt
av fysisk träning för vuxna med autism) eller anpassad
gymnasieskola för unga med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, som riskerar att uppleva
misslyckanden och fara illa i den vanliga skolmiljön
(Karolinaskolan). Ett annat projekt är en individuellt
upplagd körkortsutbildning för personer med långsam
inlärningstakt och behov av strukturerad undervisning
(Körkortet, en väg till arbete). Ytterligare några
projekt går ut på att anpassa behandlingsmetoder
inom missbruksvården eller inom den slutna
ungdomsvården, för att fungera bättre i relation till
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(dubbeldiagnos och damp).

Utveckling av specifika program

Utveckling av specifika program och alternativa
metoder eller verksamhetsformer är också vanligt
förekommande mål för projekt inom gruppen för
metodutveckling. Fokus i projekten är att finna
former för att ge individuellt stöd som inte finns
inom den ordinarie verksamheten, men som bedöms
vara av avgörande betydelse för målgruppens
upplevelse av hälsa och välbefinnande. Ett projekt
prövar med hjälp av multimediateknik en metod
för att träna barns språkutveckling (Barn med
autism). I ett annat projekt är tanken att ge barn och
unga med diagnosen Aspergers syndrom kunskap
om problemhanteringsteknik, för att främja deras
möjligheter att fungera bättre i grupp och i relation
till kamrater (Social träning för barn och unga
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med Aspergers syndrom). Ytterligare ett projekt
formulerar en modell för hur barn och unga med
funktionsnedsättningar ska få stöd att utveckla en
hälsosam livsstil (Friskus).

Metoder för möten och samverkan

Utveckling av metoder för samverkan mellan
myndigheter, brukarorganisationer, föräldrar och
enskilda personer med funktionsnedsättning
är den tredje typen av mål inom ramen för
metodutvecklingsprojekten. Några av projekten har
en mer tydlig inriktning mot målgruppen, medan
andra fokuserar på organisering av verksamheten.
De målgruppsinriktade projekten betonar ett
grupporienterat arbetssätt. Många har, menar man,
behov av erfarenhetsutbyte med andra i likartade
situationer och med likartade erfarenheter – och några
av projekten inriktas mot att skapa mötesplatser och
nätverk där föräldrar kan träffas, stödja och hjälpa
varandra (t.ex. Särskilda föräldrar). Tanken i det här
projektet är att man i studiecirkelform vill ge föräldrar
möjlighet att utbyta erfarenheter, stärka och stödja
varandra, men också få verktyg för att diskutera sina
egna problem och påverka sin situation. I enkäten
beskrivs arbetet i gruppen så här:
Föräldrarna har lärt känna varandra, stödjer
varandra, går med varandra på jobbiga möten.
De har fått ett nytt umgänge, människor som
accepterar hela familjen, blivit starkare och
vågar mer.
Andra projekt ska anordna mötesplatser för unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där de unga
ska erbjudas kvalificerat stöd präglat av öppenhet och
inte i form av traditionell myndighetsutövning (ur
projektbeskrivningen för projekt Mötesplats Bojen)3.
Ett liknande projekt är Föräldrar ni kan, där i första
hand familjer med invandrarbakgrund ska få stöd i
små grupper för att utvecklas i sitt föräldraskap. Flera
av de verksamhetsrelaterade samverkansprojekten
syftar till att skapa mötesplatser där myndigheter,
brukarorganisationer och de berörda familjerna
tillsammans kan utveckla stödformer och påverka
möjligheterna till delaktighet och tillgänglighet i
samhället (t.ex. Familjeforum ). I andra projekt vill
man skapa en brukarvänlig organisation, som kan
erbjuda familjer som har barn med neuropsykiatriska
svårigheter tidiga insatser och kvalificerat stöd i
vardagen genom samverkan mellan olika professionella
aktörer på området (VINST).
3

Projekten beskrivs mer ingående som ett av fördjupningsfallen i
kapitel 5.
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Informations- och
kunskapsspridningsprojekten

Den näst största gruppen, 23 projekt, har som
huvudsyfte att sprida information och ny kunskap.
Projekten har fått något mer blygsamma bidrag från
Arvsfonden jämfört med metodutvecklings- och
kunskapsutvecklingsprojekten. Den totala summan
som projekten har fått är 22,5 miljoner kronor, vilket
betyder att varje projekt i genomsnitt fått cirka
900 000 kronor. Kanske kan det delvis förklaras
med att de flesta projekten i den här gruppen är
ettåriga4. Som också framgår av den fördjupade

fallbeskrivningen av några föreningar i kapitel
7, är just kunskapsspridning ett av de viktigaste
syftena för flera av de större intresseföreningarnas
verksamhet och har haft stor betydelse för
utvecklingen av nya perspektiv inom området.
Det gemensamma för projekten i den här gruppen
är att man vill sprida kunskap för att påverka, förändra
och förbättra livssituationen för människor med
neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer.
Det som särskiljer projekten inom gruppen är vem
man vill påverka, vad man vill ge kunskap om och
hur spridningen går till. Vilka former eller medel man
använder för kunskapsspridningen i de olika projekten
inom gruppen är också intressant i sammanhanget.

Informera vårdgivare och beslutsfattare
om nya forskningsrön och andra synsätt

Två olika målgrupper är centrala för de insatser som
görs i projekten. Dels vänder man sig till vårdgivare
och olika typer av samhällsaktörer som har inflytande
över det stöd och den hjälp som gruppen erbjuds, dels
vänder man sig till guppens egna medlemmar och
deras anhöriga. Det är personal och beslutsfattare
inom vård, omsorg och skola, såväl som politiker,
forskare och tjänstemän inom arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och andra samhällsinstitutioner som
är den första målgruppen. Ett exempel på projekt med
den här ambitionen är Nepsa-projektet som med hjälp
av föreläsningar för yrkesverksamma, anordnar möten
mellan beslutsfattare och brukarorganisationerna,
och sprider skriftligt informationsmaterial för
att öka tjänstemäns och politikers kunskap om
neuropsykiatriska tillstånd. Med detta vill de också
visa vilken resurs anhörigföreningarna kan vara,
som kunskapskälla och som samarbetspartner.
Utgångspunkten för projekten är att man tycker att det
finns uppenbara kunskapsbrister om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar inom den traditionella
vården och omsorgen. Men man menar också att
4

Av informations- och kunskapsspridningsprojekten är 13 ettåriga, 5
tvååriga och 5 treåriga.
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det är relativt vanligt med felaktiga eller föråldrade
föreställningar och missvisande synsätt om gruppen i
verksamheterna. Föreställningarna får till följd att de
funktionshindrades svårigheter inte uppmärksammas,
att de inte får adekvat hjälp eller inte får stöd på ett
sätt som främjar deras välbefinnande. Så här uttrycks
problemet i en av RFA:s ansökningar om projektbidrag:
Elever med autism finns inom såväl
särskola som grundskola. Trots en väl
dokumenterad kunskap om vilken betydelse
socialpedagogisk undervisning har för elevernas
utvecklingsmöjligheter till ett så självständigt
liv som möjligt, finns det stora kunskapsbrister
inom skolan. Föreningen vill därför göra en
film som ska visa vilka utvecklingsmöjligheter
elever med autism har om de får en anpassad
undervisning.

Vad är det då för kunskap som föreningarna

vill förmedla till yrkesföreträdare, politiker och
forskare? Främst handlar det om kunskap om
funktionsnedsättningens innebörd och vilka svårigheter
det innebär i vardagslivet för personerna själva och för
familjen. Att förmedla ett inifrånperspektiv för att öka
förståelsen och påverka de professionellas synsätt har
varit utgångspunkten i flera projekt. Men man har också
från föreningarnas sida velat sprida nya forskningsrön
och alternativa synsätt om gruppens behov av insatser
och metoder för utredning, stöd och hjälp, och på så
sätt fungera som föregångare och inspiratör för den
offentliga verksamheten.

Kunskap för ökad medvetenhet och
handlingskompetens

Den andra målgruppen som tydligt står i centrum
för flera av kunskapsspridningsprojekten är
föreningarnas egna medlemmar, personer som själva
har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras
familjer och anhöriga. Flera projekt betonar just
betydelsen av att gruppen själv får kunskaper om
sin situation och att dess egna erfarenheter är en
betydelsefull kunskapskälla. I ett av projekten anges
t.ex. att målet är att ”bidra till en samverkan mellan
funktionshindrade själva och experter för att föra ut
klinisk erfarenhet och pedagogisk metodutveckling”.
I de projekt där kunskapsspridningen riktas mot
den egna gruppen betonas vikten av att gruppen själv
ska bli medveten om vad funktionsnedsättningen
innebär, hur svårigheterna kan hanteras, vilket stöd
som samhället erbjuder och hur man kan komma i
åtnjutande av insatser. Kunskapsspridningens vad
kan i det här sammanhanget ses som ett sätt att
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skapa handlings- och förändringskompetens hos
de egna medlemmarna. Ett exempel är projektet
Kvalitetskriterier för verksamheter för personer
med autism. I ansökan poängterar man att trots att
kunskapen om neurologiska funktionsnedsättningar
vuxit starkt under senare år, så har inte kompetensen
hos vård- och omsorgsgivare utvecklats i samma takt.
Därför vill man upprätta en databas med praktiska
och objektiva kvalitetsmått, där användarna själva
ska kunna värdera olika verksamheter. Men flera
projekt betonar också betydelsen av att föreningarnas
medlemmar får tillgång till en annan alternativ
kunskap, nämligen den som delas av andra med
likartade erfarenheter. Att få ta del av andras
upplevelser och erfarenheter av hur det är att leva med
autism eller Aspergers syndrom och hur andra gjort för
att handskas med svårigheter i vardagslivet beskrivs
som ytterst värdefullt. Så är fallet t.ex. i projektet
Dampjouren. Där erbjuder man föräldrar att få kontakt
med andra i samma situation med hjälp av små
självhjälpsgrupper och telefonjour. Ett annat projekt
utbildar kontaktombud så att föräldrar kan ge stöd till
andra föräldrar.
En tredje målgrupp som kan urskiljas i några av
projekten är allmänheten. Att människor i största
allmänhet får information och kunskap om människor
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ses
som viktigt för gruppens möjligheter att delta och
känna tillhörighet i samhällslivet. Vissa personer i det
omgivande samhället ses dock som särskilt viktiga
mottagare av information och kunskap om gruppen,
t.ex. ledare i idrottsföreningar och andra som gruppens
medlemmar ofta kommer i kontakt med. Några projekt
syftar speciellt till att informera idrottsledare om vilka
svårigheter som kan uppstå i vardagslivet för barn och
unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
men också om förhållningssätt och resurser i miljön
som skapar goda förutsättningar för dem att fungera i
olika sammanhang tillsammans med andra barn och
unga.

Former för kunskapsspridning

Kreativiteten är stor när det gäller formerna
för att sprida kunskap. I de flesta projekt bjuder
man in samhällsaktörer till föreläsningar och
seminarier, sprider informationsskrifter, arrangerar
fortbildningsdagar, skriver böcker, gör filmer, ordnar
utställningar på biblioteket och inte minst presenterar
sin verksamhet på webbplatser. Ett annat sätt att nå ut
är också att bjuda in politiker, forskare och personal
inom olika verksamheter till samarbete, diskussion och
gemensamt erfarenhetsutbyte om t.ex. kvalitetskriterier
för verksamheter riktade mot gruppen.
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Kunskapsutvecklingsprojekten

Inom gruppen projekt som karaktäriseras av att ha
som huvudsakligt mål att utveckla ny kunskap finns
19 projekt som totalt fått 42,5 miljoner. Det ger ett
genomsnitt på drygt 2,2 miljoner per projekt. Inom
gruppen finns också en stor spridning med såväl
ettåriga, som två- och treåriga projekt5. Tre teman

kan användas för att synliggöra karaktären
på de projekt som ryms inom gruppen. Det
första temat syftar till att kartlägga, förstå
och förklara, det andra till att översätta och
implementera medan det tredje har tydligare
fokus på utveckling och förändring. Gemensamt
för projekten inom gruppen är att samtliga har
en uttalad inriktning att samla in, dokumentera
och systematisera ny kunskap, men också
handlingsdimensionen är central i samtliga
projekt. Flera av projekten i den här gruppen
ligger nära metodutvecklingsprojekten, men
har också påtagliga likheter med traditionellt
forsknings- och utvecklingsarbete eller forskning
av aktionsinriktningskaraktär. Det är användbar
kunskap som efterstävas, kunskap som bryter
ny mark, men som också ska kunna bidra
till att förändra arbetssätt och bemötande för
gruppen människor med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Kunskap för att kartlägga,
förstå och förklara

I flera projekt betonas just behovet av kartläggning,
förståelse och förklaring inom områden där man
upplever att det saknas kunskap. Projekten kan på
så sätt sägas gränsa till forskning, men inte alltid
med forskningens krav på systematiska metoder
och koppling till annan kunskap inom området. Det
handlar om att kartlägga situationen för specifika
grupper, t.ex. barn med invandrarbakgrund och
funktionsnedsättningar eller äldre personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I det
sistnämnda projektet har man under en period av
tio års tid gjort kontinuerliga intervjuer med äldre
personer, för att kunna visa på goda och dåliga
exempel på hur stöd kan utformas till gruppen. I ett
annat projekt är syftet att förstå hur vardagen upplevs
av personer med funktionsnedsättningar, och vad
bristande tidsuppfattning och koncentrationssvårigheter
konkret innebär för människors upplevelse av sin
vardag. Kunskapen ska sedan ligga till grund för att
utveckla virtuella miljöer och simulatorer, där också
andra kan få en upplevelse av vilka svårigheter som
5

Av kunskapsutvecklingsprojekten är 7 treåriga, 4 tvååriga och 8
ettåriga.
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möter en person med autism eller adhd. I ytterligare
ett projekt vill man följa upp och utvärdera tidiga
insatser till små barn med autism. Utgångspunkten är
att ju tidigare upptäckt och diagnos och ju snabbare
insatser ges, desto bättre är förutsättningarna för
barnens utveckling. Målet är att ”få kunskap om vilka
komponenter i behandlingen som är mest verksamma,
vilka grupper av barn som svarar bäst på vilka
behandlingar och vilka behandlingar som passar
olika familjer” (ur ansökan). Inom den här kategorin
finns också ett doktorandprojekt, där man med
utgångspunkt från ett enskilt fall, söker kunskap för att
”identifiera kritiska punkter i relationen mellan individ
och myndighetsvärld” (Att lära av misstag – fallet
Elisabeth).

Översätta och implementera kunskap

Några projekt inom gruppen handlar om att översätta
eller införa ny kunskap i verksamheten, att omsätta
resultat i praktiskt arbete, men också att följa upp,
utvärdera och mäta effekter. Det kan handla om att
översätta teoretisk kunskap i praktiskt arbete som i
projektet Samverkan mellan kommuner. Här betonas
att föräldrar och personal gemensamt ska få stöd
att utveckla ny kunskap om gruppen och om vilka
stödformer som behövs, från diagnos till vuxenliv,
kunskap byggd på modern forskning och praktiska
erfarenheter i samverkan. Andra projekt inom den
här kategorin har hämtat inspiration om nya metoder
och arbetssätt i olika internationella sammanhang
och vill använda dessa erfarenheter för att utveckla
modellerna i ett svenskt perspektiv. Ett exempel är
projektet Kommunikationsträning (PECS) för barn
med autismspektrumstörning. Målet för projektet
är att utveckla en svensk modell för expressiv
kommunikationsträning, med förebild från USA.
Modellen har omarbetats för svenska förhållanden,
manualer har översatts och förmedlats till olika
verksamheter, genom handledning och konsultationer.

Kunskap för utveckling och förändring
Projekten med fokus på utveckling och förändring
är de som till sin karaktär ligger allra närmast
metodutvecklingsprojekten, men skiljer sig
från dessa genom att i högre grad betona
dokumentation och möjligheterna att sprida
kunskaperna, så att de kan användas i flera
sammanhang. Inom den här kategorin finns ett
projekt med målet att ”utforma en modell för tidig
upptäckt, utredning och habilitering av vuxna
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. I

projektansökan betonas att den kunskap som skapas
inom ramen för projektet ska stimulera till uppbyggnad
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av nationella vårdkedjor och samarbete mellan olika
myndigheter och organisationer, för att förbättra
stödet till de aktuella grupperna. Några projekt har
också ambitionen att bygga upp nationella kunskapsoch utbildningscentra kring autism. Ett exempel är
projektet Utbildningscenter kring autism. Med modell
från USA och Nederländerna vill man skapa ett center
som mötesplats för forskare, praktiker och föräldrar,
för att bygga upp ett vetenskapligt bibliotek, skapa
databaser för forskning och organisera utbildning för
personal och föräldrar. I enkäten framgår att man vill
få kunskap om
•• de kognitiva svårigheter funktionshindret innebär
•• hur de pedagogiska insatserna ska anpassas för att
kompensera svårigheterna och möjliggöra inlärning
•• informella och formella test för att bedöma en individs funktioner.
En delvis annan inriktning har projektet
Kostnadskonsekvenser av autism. Där vill man skapa
en hälsoekonomisk modell som gör det möjligt
att definiera och kvantifiera insatser för barn med
autism i ekonomiska termer. Både kostnader för olika
huvudmän och tidsåtgång för föräldrars insatser
bedöms, och tanken är att resultatet ska få betydelse
för att bedöma och värdera vikten av tidiga insatser
och rätt stöd. I ansökan och enkäten betonas att detta
är kunskap som bryter ny mark. Ingen tidigare studie
finns inom området, menar man, och projektet har rönt
stort intresse både i Sverige och i andra länder. Studien
har presenterats i en vetenskaplig tidskrift och på så
sätt fått spridning.

Projekt inriktade på aktivitet
och social gemenskap

Projekt inriktade på aktivitet och social gemenskap är
13 till antalet och har tillsammans fått projektbidrag
om totalt 4,5 miljoner, vilket ger ett genomsnitt på
knappt 350 000 kronor per projekt. Det gör dem till de
minsta projekten, både när det gäller finansiering och
omfattning i tid. Här finns också många korta projekt6
, en del i form av helgkonferens eller arrangemang
av engångskaraktär. Alla har social aktivitet och
gemenskap som centralt tema och de allra flesta
projekten inom gruppen riktar sig till barn och unga.
Kännetecknande är också att många idrottsföreningar
eller små intresseföreningar är engagerade i att driva
projekt av det här slaget.
De allra flesta projekt inom gruppen syftar till att
öka tillgänglighet och delaktighet för barn och unga
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i
organiserade aktiviteter av olika slag, i samspel med
6

Av projekten inriktade på aktivitet och gemenskap är 1 treårigt, 4
tvååriga och 8 ettåriga.
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barn och unga utan funktionsnedsättningar. Genom
ökad tillgänglighet och delaktighet i aktiviteter blir
deltagarnas samspelsförmåga, motorik och självkänsla
bättre, samtidigt som de har roligt. Det som särskiljer
är på vilket sätt och med vilka metoder den ökade
tillgängligheten är tänkt att skapas. Tre former finns
företrädda i ansökningarna:
•• att öka ledarnas kompetens och förståelse för att
möta gruppen och anpassa verksamheten utifrån det
•• att omorganisera verksamheten på ett sätt som ger
den här gruppen bättre förutsättningar att delta
•• att använda hjälpmedel eller bygga om och anpassa
miljön.

Ge ledarna kunskap och förståelse

Att ledarna, deras kunskap och förståelse såväl som
synsätt, förhållningssätt och bemötande, är viktiga
för barn och ungas delaktighet och sociala samspel
i föreningarnas verksamhet är lätt att förstå. I flera
projekt påtalas att ledarna behöver få ökad kunskap
och kompetens att möta barn i olika situationer och
att hantera de svårigheter som kan uppstå till följd av
olika funktionsnedsättningar. Den ideologiska grunden
betonas och synliggörs i projekt med benämningar
som Alla kan och Alla platsar. Genom kurser och
utbildningar av olika slag samt genom samarbete
med föräldrar ska ledarna såväl få nya kunskaper och
möjlighet att lära sig andra metoder och träningsformer
som identifiera möjligheter och svårigheter.

Omorganisering av verksamhet

I flera projekt vill man hitta former för att aktiviteter
och föreningarnas verksamhet ska organiseras
på ett sätt som bättre passar barn och unga med
funktionsnedsättningar. Så här uttrycks behovet i en
ansökan från SISU:
Det krävs nya metoder inom idrotten och
i föreningarna för att kunna göra idrotten
tillgänglig och rolig för de barn och ungdomar
som har dessa osynliga funktionshinder.
Man vill t.ex. pröva att arbeta med mindre grupper, att
organisera om så att det finns två ledare i varje grupp
eller öppna upp för att låta föräldrar och assistenter
delta i verksamheten och ta vara på deras erfarenheter,
som i projektet Alla platsar. Men man betonar tydligt
att organiseringen inte får ske på ett sätt som gör att
barnen skiljs ut från den övriga gruppen. Här är inte
mål om personlig utveckling och ökad självkänsla så
framträdande, snarare talas om möjlighet att uppleva
klubbanda, kamratskap och ha roligt tillsammans. Men
att barn och unga med funktionsnedsättningar finns
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med som aktiva medlemmar i föreningarna kan också
ses som ett sätt att göra verksamheten tilltalande för
andra. I projektet Alla tjejer kan spela fotboll är tanken
att verksamheten ska göras mer attraktiv för ”vanliga”
fotbollstjejer och hålla kvar deras intresse för fotboll
när de kommer upp i övre tonåren. De får en speciell
uppgift i föreningen, att bli faddrar för fotbollsgrupper
av barn och unga tjejer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Hjälpmedel och anpassning av miljön

I några av projekten påtalas att den fysiska miljön
skapar barriärer som försvårar tillgängligheten
och deltagandet för grupper av personer med
funktionsnedsättningar. I projektet Självklart vill
man bygga upp ett nytt hälso- och idrottscentrum,
med specialanpassade miljöer, en gymnastikhall
som också är utrustad med hjälpmedel av olika slag
och med möjlighet att utforma pedagogiska metoder
som främjar allas deltagande. Ett annat projekt med
fokus på anpassning av miljön är Äventyrsbanan
på Frösöberget. Där har man tagit hjälp av personer
med funktionsnedsättningar, erfarna klättrare
och kompetenta konstruktörer, för att bygga om
äventyrsbanorna så att de blir både tillgängliga och
attraktiva för alla.

Kultur- och demokratiprojekten

Den sista och minsta projektgruppen, totalt sex projekt,
är de som kategoriserats som projekt med fokus på
kultur och demokrati. Totalt har de sex projekten i
den här gruppen fått projektbidrag om 8,5 miljoner
kronor, vilket ger ett genomsnitt på 1,4 miljoner per
projekt7 . Samtliga projekt inom den här gruppen

syftar till att skapa ett framträdelserum, en arena
för gruppen personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar att presentera sig själva,
för att ta plats, snarare än att få plats8. Centrala
begrepp är lärande, delaktighet och inflytande.
Projektansökningarnas bakgrundsbeskrivningar
ger en bild av gruppen som aktiv, resursstark och
initiativrik, men ofta missförstådd och felbedömd.
Några exempel på syfte och innehåll i de projekt
som finns inom den här gruppen presenteras kort
nedan.

Vuxenprojektet är ett projekt i Riksförbundet
Attentions regi och avser att utveckla en modell där
vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
7
8

Av kultur- och demokratiprojekten är 3 treåriga, 2 tvååriga och 1
ettårigt.
Begreppen ”ta plats” och ”få plats” används av Cecilia Kjellman
(2003). I sin avhandling analyserar hon hur marginaliserade gruppers
förutsättningar att ta plats och få plats i samhälle och vardagsliv
påverkas av vem som har makt och vilka begränsningar och
möjligheter som olika rumsliga miljöer ger utrymme för.
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får ökat inflytande i föreningens interna och
externa verksamhet, såväl som i förhållande till
samhället i övrigt. Man vill skapa mötesplatser för
erfarenhetsutbyte, där gruppmedlemmarna kan lära av
varandra och stärka varandra som individer och som
grupp, men också kunna påverka andra och förmedla
sina erfarenheter till omgivningen. Workshopar, läger
och dialogseminarier är arbetsformer som används, och
konkreta ”verktygslådor” för dialogstyrda möten har
utformats av gruppmedlemmarna själva. Ytterligare
ett projekt med likartad inriktning, syfte och arbetssätt
är Empowermentprojektet9, som också presenteras
närmare i en av fallbeskrivningarna i kapitel 5.
Ett projekt av lite annorlunda karaktär är det som
drivs av stiftelsen Mo Ångsåg i Umeå. Stiftelsen
driver ett museum på en av öarna i Norrbyskär, där
en gång Europas största sågverkstad fanns. Museet är
inrymt i en del av det gamla sågverkets lokaler. Här
vill man med bidrag av Arvsfonden bygga upp en
upplevelsebaserad verksamhet för barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra.
Historiska perspektiv ska förmedlas på ett lustfyllt
sätt genom upplevelse, rollspel och samarbetsövningar.
Projektet Utveckling av lek och läraktiviteter för
funktionshindrade på museum vill väcka ett intresse för
bygdens historia.
I projektet Pl@y IT vill man skapa en arena för
personer med funktionsnedsättningar att presentera
sig och sin musik på nätet och därmed nå ut till alla
som vill lyssna. Ett likartat projekt är Attention för
inflytande, demokrati och skaparkraft, där närradion
används som redskap för unga med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar att presentera sig, nå ut
med sina frågor och driva debatt. En grupp av 8-10
ungdomar får utbildning och stöd för att kunna sända
radio och driva egna program med frågor och ämnen
som engagerar dem, göra intervjuer med intressanta
människor och berätta om sin egen vardagsverklighet.
Freja musikteater är också ett projekt med kulturens
kraft och skaparglädje i fokus. Musik, teater, drama
och andra konstformer används som uttrycksmedel för
att lära, delta och påverka10.

Finansiering – projektbidragens
omfattning

De 89 projekt som ingår i studien har sammanlagt
beviljats bidrag på 118,5 miljoner kronor, under en
period av 14 år. Projektbidragen är självklart en
viktig faktor som skapar yttre handlingsutrymme för
föreningarna och organisationerna i deras ambition att
9

Empowermentprojektet presenteras närmare som ett av de fördjupade
fallexemplen i kapitel 5.
10 Projektet Freja Musikteater presenteras närmare som ett av de
fördjupade fallexemplen i kapitel 5.
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vara nyskapande, att sprida kunskap och att påverka
utvecklingen inom området. Det är en omfattande
satsning som Arvsfonden gjort inom området för
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket
framgår av den översiktliga bild av bidragen som, utan
att göra anspråk på att vara någon ingående ekonomisk
redovisning eller analys, presenteras i föreliggande
avsnitt.
Tabell 2: Bidragens totala fördelning i relation till de olika
temagrupperna
Genomsnittligt
Omfattning av
bidrag per
Typ av projekt
projektbidrag
projekt i milj
i milj kr
kr
Kunskapsutvecklingsprojekt (18)

42,5 milj kr

2,2

Metodutvecklingsprojekt (28)

40,5

1,4

Informations- och
kunskapsspridningsprojekt (23)

22,5

0,9

Kultur- och demokrati
projekt (6)

8,5

1,4

Projekt inriktade på
aktivitet och social
gemenskap (13)

4,5

0,3

118,5 milj kr

1,33 milj kr

Totalt

Det totala antalet projektår, det vill säga det
sammanlagda antalet år för vilka projekten fått bidrag,
uppgår till 187 år, vilket innebär att varje projektår
finansierats med drygt 600 000 kronor. Redogörelsen
bygger i huvudsak på Arvsfondens beslutsunderlag och
uppgifter som framkommer i dessa.
Metodutvecklingsprojekten är flest till antalet, men
det är kunskapsutvecklingsprojekten som fått de största
bidragen, både totalt sett och sett i relation till antalet
projekt inom gruppen. De minsta bidragen finns bland
projekt inriktade på aktivitet och social gemenskap.
Projektens tidsmässiga omfattning har självklart stor
betydelse för hur stora bidrag de tilldelas. Av de 89
projekten fick 38 ett treårigt bidrag, 22 fick för två år
och 29 projekt fick ettåriga bidrag. De mest omfattande
bidragen finns i gruppen treårsprojekt, men även sett
till enskilda projekt finns en betydande variation i
projektbidragens storlek. De tre projekt som tilldelats
mest pengar var:
•• ett projekt med inriktning på att utforma en modell
för tidig upptäckt, utredning och habilitering av
vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder (18,8
miljoner)
•• ett projekt med inriktning på att skapa en organisation för samverkan och tidiga vardagsnära insatser
28

på olika nivåer till barn med neuropsykiatriska
funktionshinder och deras familjer (5,7 miljoner)
•• ett projekt som syftar till att pröva och anpassa
hjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder (5,8 miljoner).
Det första av dessa projekt finns bland kunskapsutvecklingsprojekten, medan de två finns bland metodutvecklingsprojekten. I samtliga fall är projekten treåriga och
som huvudsökande för projekten står i alla tre fallen offentliga organisationer eller myndigheter (barn- och ungdomspsykiatrin vid Göteborgs universitet, Akademiska
sjukhuset i Uppsala och Hjälpmedelsinstitutet), alltid i
samarbete med flera ideella organisationer. Sammantaget
har dessa, de tre största projekten, fått ungefär 25 procent
av det totala bidraget.
De projekt som fått de minsta bidragen är alla
projekt inriktade på aktivitet och social gemenskap. De
är ettåriga och huvudsökanden är i samtliga fall små
ideella intresseorganisationer eller idrottsföreningar.
Här finns projektet Gympan är till för alla (13 000
kronor), Nordiskt midsommarmöte (50 000 kronor)
och uppbyggande av ett regionalt Nätverk för personer
med tuberös skleros (50 000 kronor). Sammantaget
kan konstateras att ungefär 65 procent av projekten
fått bidrag om en miljon kronor eller mindre, medan
cirka 20 procent av projekten har fått mellan en och
två miljoner och bara omkring 15 procent har fått
bidrag på mer än två miljoner. De stora bidragen finns
bara bland kunskaps- och metodutvecklingsprojekten,
medan alla projekt inriktade på aktivitet och social
gemenskap, utom ett, har fått en tilldelning på mindre
än en miljon.

Föreningarna och deras projekt

De organisationer och föreningar som står bakom
ansökningarna är en viktig del av projektens
förutsättningar och organisatoriska sammanhang.
Det kan därför vara av intresse att ge en översiktlig
beskrivning av vilka föreningar och organisationer
som fått bidrag av Arvsfonden inom ramen för den här
satsningen, vilken typ av projekt de bedriver och hur
fördelningen av projekt ser ut mellan organisationerna.
•• Offentliga organisationer och myndigheter,
14 projekt
•• Handikappföreningar, 50 projekt
•• Idrottsföreningar, 10 projekt
•• Studie- och bildningsorganisationer, 9 projekt
•• Andra intresseföreningar, 6 projekt

Offentliga organisationer
och myndigheter

Offentliga organisationer och myndigheter har tilldelats
bidrag för 14 projekt och här finns också de riktigt
Utrymme för att tänka nytt

stora projekten, sett till storleken på de bidrag som
beviljats (drygt 40 procent av projektbidragen). Flera
universitetssjukhus märks bland organisationerna och
projekten är ofta inriktade på att utveckla nya och
bättre metoder för att upptäcka, utreda, diagnosticera
och behandla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Men här finns också några enskilda kommuner och
statliga myndigheter, t.ex. Statens institutionsstyrelse
och Hjälpmedelsinstitutet, som också de bedriver
projekt för att utveckla ny kunskap, bättre och mer
specifika behandlingsmetoder och adekvata hjälpmedel
för gruppen. Utgångspunkten för de flesta projekt
uttrycks som att det råder kunskapsbrist inom området
för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att
mer specifika och effektiva metoder behöver utvecklas.
Det är viktigt att ha i minnet att också offentliga
organisationer och myndigheter, enligt Arvsfondens
regelsystem, behöver samverka med målgruppernas
intresseorganisationer såväl vid ansökan om bidrag
som i genomförande av projekten.

Handikappföreningar

Handikappföreningarna är den grupp som har
tilldelats flest projekt och sammantaget också fått
den största bidragstilldelningen (knappt 50 procent
av det totala projektbidraget har gått till olika
handikappföreningar). Inom den här kategorin döljer
sig flera stora organisationer, som Riksföreningen
Autism (RFA), Riksförbundet Attention (FA) och
Rörelsehindrade barn och ungdomars riksförbund
(RBU). RFA är den största enskilda organisationen
i uppföljningen, sett till antalet projekt som beviljats
bidrag11. De tre stora föreningarna finns också ofta
som medsökande och samarbetspartner i de projekt
som bedrivs med offentliga organisationer som
huvudsökande. Innehållsmässigt har RFA huvuddelen
av sina projekt inom temagrupperna metodutveckling
och kunskapsutveckling, medan projekten inom FA
och RBU har sin tonvikt på projekt inom ramen för
informations- och kunskapsspridning12.
Men det finns också ett tiotal andra mer eller
mindre etablerade handikappföreningar som bedriver
enstaka projekt under den här rubriken. Några exempel
är föreningen Bokstavsbarn, Nordiska förbundet
för läkepedagogik, Svenska Tourettes förening och
Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar
11

RFA står för 21 av de totalt 89 projekt som uppföljningen omfattar,
FA för 8 projekt och RBU för 9 projekt.

12

De två förstnämnda, RFA och FA, är specifika intresseorganisationer,
riktade just mot målgruppen människor med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. En fördjupad diskussion om dessa föreningars
utveckling, förutsättningar och kunskapsintresse finns utvecklad i
kapitel 7, varför de inte berörs närmare här.
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Tabell 4: Fördelning av organisationernas projekt i förhållande till temainriktningsgrupperna
Tema

Offentliga org/ Handikappförenmynd.
ingar

Idrottsföreningar

Studie-&
bildninsgsförbund.

Övriga
intresseföreningar

Totalt

Kunskapsutv.
projekt

4

13

-

2

-

19

Metodutv.projekt

8

12

1

4

3

28

Inform. och
kunskapsspridn.
projekt

2

18

2

-

1

23

Projekt inriktade på
aktivitet och social
gemenskap

-

4

7

1

1

13

Kultur- och
dem.projekt

-

3

-

2

1

6

14

50

10

9

6

89

Totalt

och vuxna (FUB). Intresseinriktning och innehåll
för projekten inom föreningarna finns spridda över
flera temainriktningar, men med viss tonvikt på
informationsspridning.

och deras anhöriga, eller att skapa mötesplatser för
erfarenhetsutbyte och gemenskap. Det kan också
noteras att två av de totalt sex projekten inom gruppen
kultur- och demokratifrågor finns här.

Idrottsföreningar

Övriga intresseorganisationer

Idrottsföreningar av olika slag står för 10 projekt
inom ramen för uppföljningen och är den kategori
som sammantaget fått minst bidrag. Bland
idrottsföreningarna finns både små lokala föreningar,
som Sundets Ryttarförening och Gymnastikföreningen
Trim och stora riksorganisationer som SISU. De projekt
som bedrivs av idrottsföreningar karaktäriseras i första
hand av inriktning mot aktivitet och av viljan att skapa
förutsättningar för delaktighet och social gemenskap.
Men det finns också några projekt med fokus på att
sprida kunskap till ledare och andra för att på så sätt
öka tillgängligheten till idrotten, för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Studie- och bildningsorganisationer

Bland studie- och bildningsorganisationerna
finns föreningar som Nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet, Studiefrämjandet och
Folkrörelsens Mediaförening, men också några
folkhögskolor och Folkuniversitets lokalavdelningar
på ett par orter i landet. Sammantaget finns nio
projekt inom den här kategorin, där de flesta vill
skapa pedagogiska metoder för att underlätta
deltagande i kurser och utbildning för personer som
själva har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
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Några av projekten i uppföljningen bedrivs också av
föreningar som inte ryms under övriga kategorier och
som kan sägas vara intresseföreningar av olika karaktär.
Intresset inom och inriktningarna på projekten är
vida spridda inom den här kategorin. Ett exempel är
Föräldraföreningen mot narkotika som tillsammans
med andra föreningar vill utveckla behandlingsmetoder
för att ge stöd till unga med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och missbruksproblem. Ett
annat är Emma Resurscentrum som vill ta vara på
kvinnors kraft genom ett projekt som informerar lärare
och vårdpersonal om effekterna av damp. Men här
märks också ett av kultur- och demokratiprojekten, Mo
Ångsåg, vars intresse är att väcka intresse för bygdens
historia genom upplevelse och samarbetsövningar för
barn och unga med och utan funktionsnedsättningar.
Tabell 4 på föregående sida ger en sammanfattande
översikt över föreningarna och deras projekt.
Här framkommer att de flesta projekt inom
Arvsfondens satsning på området neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar under den här perioden, bedrivs
av handikapporganisationerna. Men också offentliga
organisationer är en starkt drivande aktör på området,
främst när det gäller projekt som kan relateras till
metod- och kunskapsutveckling. Idrottsföreningarna,
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studie- och bildningsförbunden samt de övriga
intresseföreningarna har en relativt blygsam andel av
projekten och förfogar sammantaget bara för omkring
10 procent av det bidrag som beviljats från Arvsfonden,
vilket inte alls ska ses som att de är ointressanta eller
betydelselösa i sammanhanget. Det kan t.ex. noteras att
tre av de nyskapande kultur- och demokratiprojekten
har sin hemvist inom dessa föreningar.

Motperspektiv, aktörer och
handlingsutrymme?

Vad kan man då sammanfattningsvis säga om de 89
projekten som helhet, om hur de uppkommit och hur de
fungerar? Den bild som tydligt framträder i alla projekt
är att de, om än på olika sätt, tar sin utgångspunkt i en
upplevelse av missförhållanden, brist på kunskap och
brist på fungerande handlingsalternativ för människor
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I de
flesta projekt är målet att utveckla och sprida nya
kunskaper, skapa och prova nya metoder och etablera
synsätt som i viss mån strider mot traditionella metoder
och allmänt vedertagna föreställningar om gruppen.
Föreningarna och de organisationer som företräder
projekten förefaller inte i första hand betrakta sig som
komplement till välfärdsorganisationerna, utan snarare
som alternativ och som inspirationskälla för utveckling,
förnyelse och förändring. Det handlar om att vara före,
visa på andra vägar och påverka utvecklingen.
Man kan säga att det finns ett tydligt uttryck för ett
motperspektiv i projekten, på så sätt att man integrerar
synsätt och handling i sökandet efter något nytt, i
kontrast till det existerande. Men inom flera projekt
framträder också en annan roll, ett annat sökande
och ett alternativt sätt att mobilisera motperspektiv,
att utveckla något nytt i kontrast till det existerande.
En uppgift som förefaller vara minst lika viktig
tycks nämligen vara att ge utrymme för och dela
med sig av en annan sorts kunskap, en kunskap som
inte ryms inom vård- och omsorgsorganisationerna.
Fokus är här att dela med sig av och få tillgång till
alternativa berättelser av hur det är att leva med en
funktionsnedsättning eller att ha ett barn med autism
och de egna erfarenheterna av vad som är till hjälp. Låt
oss kort se på projekten som helhet i relation till hur
de fungerar som motperspektiv, vilka deras främsta
aktörer är och vilket handlingsutrymme som skapas
inom ramen för detta.

Stöd och behandling eller frigörelse
och medvetandegörande – två
motperspektiv

En stor del av de 89 projekten kan primärt sägas vara
inriktade på att, på olika sätt, utveckla, skapa, prova
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och sprida kunskap om nya metoder för att stödja,
barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och deras familjer och på så
sätt skapa förutsättningar för dem att få ”en god färd
genom livet” (Swedner 1996). Detta blir framför allt
synligt i metod- och kunskapsutvecklingsprojekten.
Främst är det individuella metoder som förespråkas,
där syftet är att stödja och behandla enskilda individer.
Utgångspunkten för projekten är ett missnöje med
existerande stöd och behandlingsmetoder, som inte
är anpassade till gruppens svårigheter, inte upplevs
vara flexibla utifrån individen och inte heller ger
den enskilde eller familjen handlingskompetens
i vardagslivet. Av de 28 projekten i gruppen
metodutvecklingsprojekt är det 16 som har ett
individuellt bidrag.
Liknande tankar finns i flera projekt, som att
utforma individuellt anpassade stödprogram, med
samtalsgrupper, kontaktperson, personlig rådgivning
och specifika undervisningsmetoder för barn, unga
och vuxna. Beskrivningarna ger en bild av ett
individinriktat stöd- och behandlingsarbete, där
rollerna i relationen mellan givare och mottagare
av stödet är tydligt definierade på förhand. Också
problemen och lösningarna är definierade på förhand,
av den eller de som är givare av stödet, på samma
sätt som ofta gäller för de insatser som finns inom de
flesta människovårdande organisationer (Hasenfeldt
1982). Projektbeskrivningarna ger en bild av gruppens
svårigheter och problem uttryckta i begrepp som
kommunikationssvårigheter, beteendestörningar,
inlärningssvårigheter, depressioner och bristande
självkänsla. Tydligast framträder dessa problembilder
i projekten med offentliga organisationer som
huvudaktörer, men också i flera föreningsprojekt. Det
är alltså inte i första hand sättet att beskriva problemen,
relationens karaktär eller förhållandet mellan givare
och mottagare som skiljer ut projektens mål från
gängse metoder inom vård- och omsorgsområdet
och som gör dem till motprojekt. Inte heller är det
metoderna, arbetssättet eller målgruppen i sig som
är unikt eller skapade i kontrast till det existerande.
Snarare är det metoderna eller arbetssättet, synsättet
och kunskaperna, i kombination med just den här
målgruppen som är det nya.
Inom flera projekt finns medvetandegörande och
frigörande inslag. Mest synligt är detta inom gruppen
kultur- och demokratiprojekt, men också i flera av
metod- och kunskapsutvecklingsprojekten och i
informationsprojekten finns uttryck för sådana anslag.
I dessa betonas betydelsen av att stärka gruppens
medlemmar så att de kan bidra till att hjälpa och
stödja varandra, öka den egna handlingskompetensen
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och hantera de svårigheter som de möter i vardagen. I
ett av projekten påtalar man t.ex. att de insatser som
arbetsförmedlingen ger för att stödja personer med
autism och Aspergers syndrom är för statiska och inte
tillräckligt långsiktiga. Man vill därför utveckla ett
system med pilotutbildning för några personer som
själva har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
men som har en tids erfarenhet av arbete ute på
öppna arbetsmarknaden. Dessa personer ska ingå i en
bemanningsverksamhet och ha som uppgift att stödja
andra med likartade svårigheter. På samma sätt var
tanken i projektet Särskilda föräldrar. Där ville man
i studiecirkelform ge föräldrar möjlighet att utbyta
erfarenheter, stärka och stödja varandra, men också få
verktyg för att diskutera och handskas med sina egna
problem och påverka sin situation. I enkäten uttrycks
det så här: ”Föräldrarna har lärt känna varandra, stödjer
varandra, går med varandra på jobbiga möten /…/ de
har blivit starkare och vågar mer”. I projekt med den
här inriktningen betonas den egna erfarenheten som
en viktig kunskapskälla och relationen mellan givare
och mottagare är inte lika självklart förhandsdefinierad
som i de individinriktade projekten ovan. Här är alla
både givare och mottagare och det är personerna i
målgruppen som själva definierar de problem som de
samtalar om och vilka lösningar som är möjliga. Det är
ett motperspektiv som, precis som de ovan redovisade,
inspireras av upplevda missförhållanden och brist på
handlingsperspektiv, men som tar sin utgångspunkt i
att öka den enskilds och familjens handlingsutrymme
och deras möjlighet att själva påverka och förändra sin
livssituation.
Karlsson (2008) gör i sin uppföljning av
Arvsfondens projekt med inriktning på unga med
psykisk ohälsa en skillnad mellan organisationer
vars syfte är att hjälpa andra och de som syftar till
att hjälpa organisationens egna medlemmar. Med
referens till Meeuwisse och Sunesson (1997 s. 178
a.a) definieras de förstnämnda som jag för digorganisationer, medan de sistnämnda benämns som
vi för oss-organisationer. Distinktionen framträder
också i de olika sätt att skapa motperspektiv som kan
skönjas i de här studerade projekten, där de stödjande
och behandlande motprojekten kan ses anknyta till ett
jag för dig-tema, där aktörerna främst är professionella,
som i egenskap av sin roll och kompetens kan skapa ett
handlingsutrymme för den andre. Det motperspektiv
som har ett frigörande syfte, har en mer uttalad
inriktning mot ett vi för oss-tänkande, där aktörerna
är gruppens medlemmar och familjerna själva.
Handlingskompetensen och handlingsutrymmet skapar
de genom att dela sina erfarenheter med andra, få
bekräftelse och erkännande och gemensamt utveckla
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verktyg för att handskas med de svårigheter de möter i
vardagen.

Att skapa gemenskap och socialt
deltagande – ytterligare ett
motperspektiv

I några av projekten är syftet i första inriktat på att
skapa ökat tillträde till och delaktighet i samhälleliga
arenor där medborgarskap utövas. Arenorna
begränsar på olika sätt och med olika restriktioner
tillträdet för personer med funktionsnedsättningar,
såväl som för andra marginaliserade grupper
(Kjellman 2003). Det handlar självklart om tillträde
till arbetsmarknaden, men också om sammanhang
som idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, politiska
sammanhang, föreningsverksamhet och liknande.
Detta kommer särskilt till uttryck i flera av projekten
inriktade på aktivitet och social gemenskap samt i
kultur- och demokratiprojekten, men också i några
informationsprojekt och metodutvecklingsprojekt.
Att genom projekt och aktiviteter av olika slag skapa
möjligheter för tillträde och delaktighet, också i
sammanhang som vanligen utesluter eller försvårar
tillträdet för människor med funktionsnedsättningar,
kan också beskrivas som en form av motperspektiv,
i opposition eller som alternativ till det existerande.
Utgångspunkten är att det finns samhälleliga barriärer
som måste undanröjas, men också att det måste till
ett förändrat synsätt, en tilltro till att människor med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar både kan och
vill vara delaktiga på samhälleliga arenor tillsammans
med andra (som i projekten Alla kan och Alla platsar).
Intressant är också att man i vissa projekt framhåller
att gruppens delaktighet kan öka arenans attraktivitet
och tillföra något som är betydelsefullt för andra (som
i Alla tjejer kan spela fotboll). Motperspektivet i de
här projekten kan karaktäriseras som ett sätt att skapa
gemenskaper och motverka exkludering (Madsen
2006), att beskriva och fokusera på möjligheterna till
aktiviteter och socialt deltagande snarare än att betona
svårigheter och avvikelser. Det är miljön snarare än
personerna som står i fokus för förändringen.
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Två intresse
organisationers kamp
för nya synsätt
I det här kapitlet ser vi närmare på Riksföreningen
Autism (RFA) och Riksförbundet Attention13 som
genomfört en rad projekt med bidrag från Arvsfonden.
Totalt har de två föreningarna fått 35 617 000 kronor14
för 16 projekt mellan 1994 och 2006, fördelat på
20 968 000 kronor till RFA och 14 649 00 kronor
till Attention. De olika delprojekten i respektive
intresseorganisation kan tillsammans betraktas
som metaprojekt som haft stor betydelse för hela
föreningarnas verksamhet. Det är nog ingen överdrift
att säga att föreningarna inte varit vad de är i dag –
eller vad de varit under det senaste decenniet – utan
bidraget från Arvsfonden. Mot denna bakgrund är det
intressant att se lite närmare på föreningarna och vad
projekten betytt.
Fallstudierna kastar ett nytt ljus över de spår som
vi mer systematiskt diskuterat i kartläggningskapitlet.
Särskilt har vi här intresserat oss för föreningarnas
och projektens roll i kunskapsbildningen, och
utgångspunkten är då den teoretiska referensram som
presenterats i kapitel 3, och som synliggör utvecklingen
av alternativa perspektiv på autism och adhd. Tre skäl
motiverar denna fokusering. Det viktigaste skälet
är att det viktigaste spåret från dessa projekt var det
motperspektiv som personer med egen erfarenhet av
autism, anhöriga och vissa professionella utvecklade
inom ramen för intresseorganisationerna – och i starkt
beroende av Arvsfondens projekt. Det andra skälet är
att projekten också explicit hade just detta syfte. Det
tredje skälet är att frågan om kunskapsbildning är
central i Arvsfondens uppföljningsuppdrag.

Riksföreningen Autism

Framställningen nedan grundar sig på den flera
timmar långa diskussion vi, Anders Gustavsson och
Anders Möller, hade med representanter för ledningen
i RFA: Eva Nordin Olsson (nuvarande ordförande),
Lena Andersson (tidigare kanslichef) och Lena
Rydenstam (tidigare ordförande). Vi har dessutom läst
material från RFA.
13

På sin webbplats skriver Riksförbundet Attention: ”Attention är
en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes
syndrom, läs- och skrivsvårigheter.”
14 Avser bara projekt som föreningarna varit huvudmottagare för och
där projektsumman varit minst 500 000 kronor. Till detta kommer
ett antal mindre projekt samt stora summor där föreningarna enbart
varit medsökande.
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”Innan var mörker”

Lena Rydenstam beskriver Riksföreningen Autism
med orden ”Innan var mörker”. Det mörker som
hon, lite skämtsamt, anspelar på är den okunskap
som hon menade tidigare rått om diagnosen autism.
Riksföreningen bildades visserligen redan 1973 men
under 1980-talet inleddes en ny fas i organisationens
sätt att förstå autism, främst som en kognitiv
funktionsnedsättning och ett namnbyte 1989 markerade
officiellt detta perspektivskifte, från Föreningen
för psykotiska barn, som den först hette, till just
Riksföreningen autism.
Som vi ska se nedan tycks projekten finansierade
av Arvsfondsprojekten ha spelat en viktig roll i
organisationens utveckling och genomförande av
detta nya synsätt. Det första, Rebecka-projektet, fick
bidrag i början av 1990-talet, och därpå följde ett antal
projekt. Alla hade det övergripande syftet att sprida det
nya sättet att förstå autism till anhöriga och till olika
professionella grupper och institutioner.

Autism – vårdens och omsorgens
Svarte Petter

Under de första decennierna efter att barnpsykiatern Leo
Kanner 1943 publicerat sin berömda artikel om autistisk
störning, som brukar betraktas som startskottet för
forskningen om autism, präglades vården och omsorgen
av oklarhet om vem som hade ansvaret. Som vi påpekat
inledningsvis betraktades autism till en början främst
som en barnpsykiatrisk diagnos men personer med
autism och en utvecklingsstörning togs ofta omhand
inom ”omsorgen av efterblivna”, senare (psykiskt)
utvecklingsstörda. Varken psykiatrin eller omsorgen
visade något större intresse av diagnosen. Tvärtom
dominerade ett ointresse inom den aktuella vården och
omsorgen, och personer med autismdiagnos fick ibland
lite av en Svarte Petter-roll, där samhällets institutioner
försökte skjuta över ansvaret på varandra.
Genom 1967 års omsorgslag inleddes i Sverige
en viktig utveckling för stöd och service till personer
med utvecklingsstörning. Landstingen inrättade
omsorgsstyrelser med särskilt ansvar för omsorgen
om barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning,
och eftersom en ganska stor grupp av de personer
som hade en autismdiagnos också kategoriserades
som utvecklingsstörda aktualiserades ansvarsfrågan
även för den här gruppen. Till en början hände inte så
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mycket. Malmöhus läns omsorgsstyrelse blev här något
av föregångare och inrättade en specialtjänst för att
utveckla undervisning, boende och fritidsverksamhet
för barn med autism. På denna tjänst, som var den
första i sitt slag i Sverige, anställdes psykologen Lena
Andersson 1977, som kom att bli lite av en pionjär inom
sin profession i Sverige. Hon arbetade med att bygga
upp omsorgsverksamheten med inriktning mot autism i
Skåne fram till 1981, då hon anställdes som kanslichef och
verksamhetsansvarig på RFA. Hennes historia har ett visst
intresse här eftersom den pekar på RFA:s framskjutna
position i den generella kunskapsutvecklingen kring
autism, och på hur nära samband det i det här fallet fanns
mellan kunskapsutvecklingen inom den offentliga och
den ideella sektorn. Så här beskrev Lena Andersson själv
utvecklingen:
Nej, den startade -73. Det var alltså under
min tid i Lund. Den gången var jag på
barnpsykiatriska kliniken i Lund. Sedan så fick
jag den här speciella tjänsten i landstinget som
den gången låg under det som man kallade för
omsorgsverksamhet. Det var ju en ständig fight
om barn med autism hörde till omsorgerna
eller om de hörde till psykiatrin. Psykiatrin
sa att de var utvecklingsstörda och hörde till
omsorger, och omsorgerna sa att de var psykiskt
sjuka och hörde till barnpsykiatrin. Så där
höll man på och fightades. Då bestämde man
i Malmöhus landsting att de skulle höra till
omsorgsverksamheten, men man skulle göra en
speciell organisation för dem eftersom ju inte
alla var utvecklingsstörda också. Även om de
flesta som man hittade faktiskt var det.
Inom den forskning som intresserat sig för
framväxten av nya perspektiv och synsätt inom
funktionshinderområdet har man ofta analyserat
utvecklingen i termer av vem som har makten över
ett dominerande perspektiv eller en diskurs. Jämför
exempelvis Debatten om bokstavsdiagnoser – en
kamp om politiskt inflytande av Karin Zetterqvist
Nelson (2003). Inte sällan utpekas professioner som
kolonialistiska i sin kamp för hegemoni. Men som
Jan Tøssebro (1999) påpekat uppstår ibland också ett
diskursivt vakuum där ingen gör anspråk på hegemoni.
Det dominerande synsättet under en viss tid kommer
då att företrädas av de enda personer som över huvud
taget engagerar sig på fältet, men som knappast
har några anspråk på dominans. Under 1970-talet
tycks det ha funnits något av detta slags vakuum
inom den professionella vården och omsorgen om
personer med autism i vårt land. Det är mot denna
Utrymme för att tänka nytt

bakgrund man ska se RFA:s projekt att utveckla ett
nytt sätt att se på autism. Oppositionen mot gamla,
professionella perspektiv blev här påverkat av att det
knappast fanns några starka företrädare för sådana
perspektiv i vårt land. I efterhand kan vi se att detta
kan ha haft en betydelse för att personer som Lena
Andersson kunde röra sig ganska fritt mellan den
tidens offentliga samhällsstöd till personer med autism
och RFA som forum för ett radikalt nytt perspektiv
på autism. Med tiden accepterades sedan RFA:s nya
perspektiv – med stöd från nationell och internationell
forskning – även inom den professionella vården och
omsorgen. Kanske var detta en förutsättning för att
Lena Andersson senare, tillfälligt kunde gå tillbaka till
den offentliga barnhabiliteringen för att vara med att
starta en utredningsavdelning för barn med autism på
Danderyds sjukhus. Men låt oss nu se lite närmare på
det alternativa perspektiv som RFA kom att stå för.

Framväxten av ett alternativt
perspektiv på autism

Lena Rydenstam, förälder och ordförande i RFA under
den tid som man började söka bidrag från Arvsfonden,
berättade i våra samtal om hur starkt hon – och det
gällde i hög grad också andra föräldrar – reagerade på
hur deras barn bemöttes i början av 1980-talet:
LR: Vi letade ju överallt efter kunskap och det
fanns väldigt få böcker, varken på svenska eller
på engelska.
LA: Och det som fanns det var typ Den tomma
fästningen …
LR: Ja, Bruno Bettelheims … Och det var
frustrerande. Det vi lärde oss mest av var att vi
på biblioteket lånade årgångar av Ögonblick
(riksföreningen tidskrift), som vi plöjde igenom.
AM: Den fanns redan då alltså?
LR: Ja. En arbetskamrat till mig hade ett
autistiskt barn, som var mycket äldre än vårt
barn, och hans fru jobbade på biblioteket. Hon
kom till oss med stora kartonger och sa: Läs det
här. Och det gjorde vi. Sedan kom vi i kontakt
med universitetet i Göteborg som hade en
fortsättningsutbildning kring autism. Vi träffade
Liljeroth och Lars Danielsson under de här åren
och lyssnade på dem. Vi bodde i Trollhättan,
och Göteborg låg inte så långt bort. Jag har
tydliga minnen av de här föreläsningarna.
De pratade hela tiden om att man skulle ha
ett särskilt förhållningssätt till sina barn. Vi
skulle vara ett hjälpjag. De pratade om att
jaget var dåligt utvecklat och då skulle vi på
något sätt stadga upp barnen genom att vara
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det jaget. Så skulle man ha det här särskilda
förhållningssättet. Jag kommer ihåg att jag
åkte hem och så tänkte: Men hur vet jag att det
sätt som jag har är rätt? För de kunde aldrig
förklara vad det där särskilda var. Det var
väldigt flummigt över huvud taget. Jag kommer
ihåg att jag berättade för dem att vår pojke
tyckte om när vi läste för honom. Vi var ganska
medvetna om att han var gravt utvecklingsstörd,
men vi såg ju att han tyckte om musik. Läsande
var någon slags melodisk upprepning av ord.
Men då vet jag att hon sa till mig: Han förstår
allt, det är bara det att han inte kan uttrycka det.
Jag tänkte: Du är ju helt fläng. Han förstår inte,
det är jag helt säker på! Jag minns så tydligt hur
hon såg mig i ögonen och sa: Det ska du veta,
att han förstår allt. Men han kan inte säga det.
Bullshit! [skratt]. Hon var övertygad om det och
det var liksom … så.
I Lena Rydenstams beskrivning av sökandet efter vad
de kunde göra för sitt autistiska barn, och av mötet med
dåtidens specialister är det lätt att se hennes missnöje
med den kunskap och det stöd som erbjöds föräldrar
på den här tiden. Detta missnöje var utgångspunkten
för ett antal föräldrars sökande efter ett nytt sätt
att förstå autism. Socialantropologen Ulf Hannerz
(1992, se kapitel 3) har beskrivit hur nya, socialt
delade perspektiv kan utvecklas i ett samhälle med
utgångspunkt ifrån att människor med olika positioner
och erfarenheter ser och lägger vikt vid olika saker.
Föreningar som RFA spelar en nyckelroll genom
att de skapade ett forum för anhöriga med likartade
erfarenheter att mötas och tala om sitt missnöje med
den rådande vården och omsorgen. Det är inte svårt att
se att deras nya perspektiv i viss mån var vad Hannerz
kallar ett motperspektiv, utvecklat i kontrast till det
”bullshit” som de tyckte att de mötte i kontakterna med
dåtidens experter på autism.
För föreningens nuvarande ordförande Eva Nordin
Olsson spelade föreningen en liknande roll. Även
hennes dotter är född i början av 1980-talet och det
dröjde ända tills hon var sju år innan hon fick sin
autismdiagnos. Modern var här själv aktiv och en
viktig inspiration kom från en radiohjälpskampanj som
RFA gjorde. Hon berättade i våra samtal om hur hon i
många avseende kände sig som en ensam pionjär även
efter diagnosen. När dottern skulle börja i särskolan var
hon den alla första eleven med en autismdiagnos i sin
region. Hon säger så här:
Jag var en sådan mamma som inte bara satte
sig ner och väntade och trodde att andra skulle
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göra någonting, för det hade jag insett för länge
sedan att det gjorde man inte. Och själv kunde
jag inte göra det heller, så det var så jag kom in
i det här (föreningen ).
Eva Nordin Olsson gick först med i sin regionala
förening och drogs sedan snabbt in även i
riksföreningen.

RFA som forum för det nya
perspektivet i Sverige

RFA:s nya perspektiv på autism växte fram i
ett komplicerat samspel mellan inspiration från
professionella och forskare – som föräldrarnas
uppfattade hade svar på deras frågor – och föräldrarnas
formuleringar av denna kunskap som ett nytt sätt förstå
sina och andras barn. I våra samtal med pionjärerna
inom RFA stod det klart att de, i sitt sökande efter svar
på de brännande frågorna om autism, främst sökte sig
till experter som var intresserade just av föräldrarnas
frågor. Så här fortsatte Lena Rydenstam sin beskrivning
av hur RFA:s nya perspektiv växte fram:
LR: Men i alla fall, så kom ju jag in där 1988.
Vår pojke var 8 år då. Min man och jag var
i Danmark. Lena var med och några andra,
och de hade bjudit in en man som hette Theo
Peeters15, som var belgare. Jag kommer ihåg det
ungefär som när man stoppar ner en tioöring i
telefonautomaten och man får signal. För första
gången pratade han om att ni måste tala på ett
sätt som de här barnen förstår. Tala om vad
de ska de göra, var ska de vara och när är de
färdiga. Jag bara tänkte: Jamen såklart! Det
var det där särskilda förhållningssättet som
han klädde i väldigt konkreta ord. Efter det
åkte vi hem och jag sa till min man: Detta är ju
någonting och …
LA: … och sedan bjöd vi hit honom …
LR: Sommaren innan åkte vi till Antwerpen
och gick en veckokurs för honom. Min man
gick kursen och jag och min son var med
som support. Det var bara några månader
efter att jag hade hört honom. Min man kom
hem varje dag och sa: Det här är så bra! Det
här måste vi ta till Sverige. Och sedan bjöd
vi, i riksföreningens regi in till den första
föreläsningen 1989.
Föreningen fick således en viktig roll, inte bara i att
utveckla, utan också att sprida det nya perspektivet på
15

Theo Peeters var lingvist och hade utbildads på division TEACCH i
North Carolina och hade ett utbildningscenter i Belgien.
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autism. Alliansen inom föreningen mellan föräldrarna
och professionspionjären Lena Andersson gav det
alternativa perspektivet ökad styrka. Men nedan
framgår att alla till en början inte var lika övertygade
om hur tydligt motperspektivet skulle formuleras. Här
tycks kraftfulla föräldrar som Lena Rydenstam ha
spelat en viktig roll. När man hade tagit ställning för
det nya perspektivet kunde man starta en omfattande
utbildningsverksamhet som pågår än i dag. Innan
vi låter Lena Rydenstam och Lena Andersson
beskriva den vill vi peka på att det vid den här tiden
även fanns några andra professionspionjärer. En av
dem, Kalmarpsykologen Lennart Lindkvist, också
han förälder, argumenterade i medier för det nya
perspektivet på autism. Hans egna studier av personer
med autism och det stöd de behöver finns redovisade i
en bok, som också den finansierats av Arvsfonden, som
ett av de projekt vi undersökt (Lindkvist, 2004).
LA: Och då sa han [Theo Peeters] att ni ska
inte nöja er med konferenser, utan nu ska ni
naturligtvis se till att utbilda personal i det här.
LR: Det fick jättestor betydelse. För det var
första gången som jag kände att nu vet jag vad
vi ska göra. Då hade jag fullständigt fokus på
det. Och då hade vi mycket den diskussionen:
Hur kan vi vara så säkra? Ska vi verkligen ta
ställning? Ska vi utbilda folk i det här utan att vi
vet att det är sanningen? Jag var övertygad, och
Lena också, att nu gör vi det här. Vi behöver inte
förbjuda någonting annat, men nu har vi fokus
på detta och vi ska göra det här ordentligt. Hade
inte styrelsen gått med då, så hade jag sagt: Ni
kan hålla på och vela, men jag tänker inte vara
med på det. Därmed inte sagt att vi säger att allt
annat är fel. Vi säger att det här tror vi på. Vi
var jättetydliga. Jag är övertygad om att det här
hade kommit.

Föreningens handlingsutrymme

Den styrka som RFA:s alternativa perspektiv fick
hade att göra med att föräldrarnas erfarenheter kunde
kanaliseras i riksföreningen, och det faktum att den
leddes, och leds, av kraftfulla personer. Till detta
kom stöd från ett antal externa professionella som
barnpsykiatern Christoffer Gillberg (se kapitel 6). Men
det är uppenbart att Arvsfonden här också har bidragit
med ett kraftigt ökat yttre handlingsutrymme och att
projektbidragen möjliggjort alla informations- och
utbildningsinsatser. Både den före detta kanslichefen
och ordföranden underströk att föreningens ordinarie
resurser i hög grad hade gått åt till medlemsservice och
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att de utvecklingsarbeten som genomförts blev mycket
viktiga för att riksföreningen skulle få den betydelse
som den fått för spridningen av det nya perspektivet på
autism,
LR: Sedan startade då Rebecka-projektet och
jag tycker det ändå markerar en väldigt viktigt
startpunkt för föreningen i det som sedan har
blivit den här kunskapsutvecklingen.
LA: Man kan säga att föreningen fick en väldig
genomslagkraft, inte bara hos föräldrar utan
över huvud taget i landstingen. Man tog efter
väldigt mycket av modellen som kom fram i
Rebecka-projektet.
AG: Finansieringen i Rebecka-projektet var?
LR: Arvsfondspengar, bara Arvsfondspengar!
I grund och botten utgjorde RFA:s utbildningssatsningar också ett alternativ till de övergripande mål och
beslut som fattades vid den här tiden.
.
LA: Då hade ju den här omsorgsutredningen
Samordnad barnhabilitering kommit och vi var
väldigt kritiska. Vi menade att man i samordnad
habilitering aldrig skulle kunna få en specifik
kunskap kring autism. Vi menade också att
man måste bygga upp en speciell kunskap inom
skolområdet. Då började vi diskutera det här
med projekt och föreslog Sten Andersson att vi
skulle söka pengar via Allmänna Arvsfonden.
AM: Då är vi i början på 1980-talet?
LA: Ja, precis!
LR: 1984.
LA: Vi fick först pengar för en planeringsperiod,
på något år tror jag. Sedan fick vi det här
femåriga projektet.
LR: Som ju var otroligt omfattande.
[---]
LR: I vart fall var resurserna som vi fick genom
Arvsfonden otroligt viktiga för att skapa någon
slags utveckling.
LA: Det kan vi nog säga att det har varit
hela tiden. För att utan Arvsfondspengar så
hade vi ju inte haft någon möjlighet att driva
utvecklingsverksamhet. Då hade resurserna
tagits upp av att hjälpa folk att hitta rätt och
med juridisk rådgivning, informationsmaterial
och sådant. Men via Arvsfondspengarna
så har vi ju ändå fått pengar till att driva
utvecklingsprojekt på olika sätt. Så det har varit
oerhört värdefullt. Och vi har haft ett väldigt
bra samarbete med Arvsfonden.
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Projektet som gökunge

Sedan dröjde det inte länge innan man startade nästa
Arvsfondsprojekt.
LR: Vi kom ganska snart på att för att kunna
göra andra saker, så måste vi ha ett projekt. Då
sökte vi alltså igen hos Allmänna Arvsfonden,
för att utveckla detta med utbildningsdelen16. Vi
anställde Maria Durnik 1994. [---] Då startade
en otroligt expansiv period när det gällde
utvecklingsdelen och då hade vi också börjat
och föra den här diskussionen: Varför vi? När
jag började 1988 kunde man inte ställa den
frågan, för att vi var övertygade om att gör inte
vi det så gör ingen annan det heller.
Det Lena Rydenstam syftar på med diskussionen om
varför vi, dvs. RFA, utgick ifrån erfarenheterna av det
andra projektet som finansierades av Arvsfonden. Det
visade sig nämligen att utbildningsprojektet, under
ledning av Maria Durnik, blev framgångsrikt och
snabbt växte till en omfattande permanent verksamhet
som tog nästan all tid i föreningen. Genom de tre
rutiniseringsprocesser som vi beskrivit i kapitel 3
(formalisering, standardisering och professionalisering)
höll föreningen på att utvecklas till ett utbildningsbolag,
med risk för att förlora det underliggande perspektiv
som hela utbildningssatsningen byggde på. Så här
beskrevs detta av den före detta ordföranden:
LR: Det som leddes av Maria Durnik var ett
lyckokast i sig. Hon hade inga kunskaper men
var en driven person. Men vi kom dithän att
bara styrelsen pratade utvecklingsarbete. Både
Lena och jag kände: Hjälp, vi håller på att
tappa föreningens själ. Snart är föreningen ett
utvecklingsbolag, och det såg både Lena och
jag väldigt tydligt. Då var min lösning: Vi gör
det här till ett aktiebolag. Jag såg det som en
gökunge som liksom växte och växte och växte,
och till slut så satt de några småfåglar där och
var föreningen.
RFA tycks här tydligen ha undvikit rutiniseringens
värsta problem och hot mot det grundläggande
motperspektivet, som bland andra Lena Rydenstam,
Eva Nordin Olsson och Lena Andersson kände så
starkt för. Mot bakgrund av Arvsfondens ambition att
16

Projekt 1994: Utbildningscenter autism. RFA fick bidrag från
Arvsfonden och tog betalt för själva kursen. Vid ett tillfälle hade man
25 kurser med 25 deltagare på varje kurs samtidigt. Själva systemet
för utbildning bygger på ett nätverk av professionella som först blir
hjälplärare och sedan lärare som har minst två kurser per år för att
upprätthålla kunnandet.
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goda projekt helst ska övergå i permanent verksamhet
är det här intressant att observera att en sådan
utveckling också kan vara förenad med sina särskilda
problem. Med en permanent och utbyggd verksamhet
följer naturligtvis stora möjligheter till spridning av
framgångsrika synsätt och metoder, men ofta ställs
också krav på formalisering och standardisering
där unika idéer och aktiviteter förvandlas till vanor
och standardiserade moment. De höga kraven på
kvalitet leder till att lärarna och de som organiserar
verksamheten måste utveckla en alltmer långtgående
professionalitet. Lösningen att ”knoppa av” de delar
av utbildningsverksamheten som kunde bära sig själva
skyddade i det här fallet sannolikt det grundläggande
föreningsperspektivet. I sig är en fortsättning i
permanent verksamhet således knappast en indikator
på att ett framgångsrikt projekt också blir hållbart.
Tvärt om kan ambitionen att permanenta en god idé
ibland beröva den dess själ.

Vari bestod det alternativa
perspektivet?

Analysen av RFA:s speciella perspektiv på autism
och stöd och service till personer med denna
diagnos väcker frågan om vad som kännetecknar
ett perspektiv. Det man först tänker på – och det är
också framträdande i RFA:s fall – är att ett alternativt
perspektiv är ett särskilt synsätt på något. I det här
fallet gäller perspektivet det speciella fenomen som
har kommit att betecknas som autism. Det som
varierat över åren är framför allt hur man förklarat
dessa störningar och det är också främst här som nya
perspektiv ersatt gamla. Som vi påpekat ovan är RFA:s
alternativa perspektiv framför allt en ny förklaring av
autism som en kognitiv funktionsnedsättning, ibland
men inte alls alltid förknippad med nedsatt begåvning.
Förklaringen har ersatt ett tidigare dominerande
psykodynamiskt synsätt.
Som vi påpekat ovan, kan förklaringen i sig sägas
vara hämtat från andra. Samtidigt är det uppenbart
att föreningen färgat förklaringen med sina speciella
frågor och målsättningar. Det är genom detta den
har utvecklats till ett socialt perspektiv. Vår teori
om perspektiv bryter lite med det vi i dagligt tal
kallar kunskap, och som oftast antas syfta på den
bästa förklaringen till något, oavsett person. Teorin
om perspektiv utgår ifrån tanken att den kunskap
människor använder i sin vardag alltid är färgad av
deras speciella position och intressen.
Till detta hör perspektivets aktivitetsaspekt.
Ju mer vi talade med företrädarna för RFA:s
alternativa perspektiv, desto tydligare blev det att
kunskap för dem främst var ett medel för att göra
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något, nämligen att skapa ett gott liv för sina barn.
Eftersom det på nästan alla områden fanns brister
i det goda livet, var perspektivet så gott som alltid
förbundet med att något måste göras. Kunskapen
kom här in, som vägledning för hur det goda livet
för barnen kunde uppnås. Ofta var erkännandet av
målgruppens generella och särskilda rättigheter en
viktig milstolpe i kampen för att omsätta det nya
perspektivet i handling
Organisationens tidigare ordförande och kanslichef
underströk båda kunskapsbildningens viktiga roll
i föreningen, men de tänkte på innebörden i ett
perspektiv. Möjligen talade den före detta kanslichefen
och psykologen lite annorlunda om detta än föräldern
och ordföranden:
LA: (Kunskapsutvecklingen) har egentligen
varit ett prioriterat mål för föreningen redan
från början. Kunskapsutveckling och de olika
delarna när det gäller skola och så småningom
vuxenverksamhet. Men kunskapsutveckling har
allt funnits med och finns fortfarande med, tror
jag i verksamhetsplanen.
[--]
LR: När jag kom in var mitt övergripande mål,
eftersom vi då har ett barn, att se till att han
får leva sitt liv så bra som möjligt. På något
sätt är visionen om det goda livet att de här
människorna ska få ett bra liv. Och hur gör
man då? Om det inte finns någon kunskap
om vad handikappet innebär, vad ska man då
göra för att göra livet bra för dem? Då finns
det inget annat heller. Kunskapsutvecklingen
är ju bottnen. Sedan behöver man bygga goda
verksamheter och ha goda idéer, samhället
behöver förändras, alltihopa det här, det
behöver finnas resurser, pengar och så. Men
ponera att allt det andra fanns, men det fanns
inte kunskap…
I ett intresseföreningsperspektiv är den här synen
på kunskapsbildningen knappast förvånande. De
föräldrar som drev föreningen utgick ifrån sina
egna och sina barns behov. För dem var målet
självklart att skapa ett gott liv för barn med autism.
Som vi påpekat tidigare var kunskapsutvecklingen
här sekundär, ett medel för att skapa ett gott liv
för barnen, men trots det något av en nyckel till att
staka ut en färdriktning mot det goda livet. Något
intresse för kunskapsutvecklingen i sig hade de
aktiva föräldrarna emellertid knappast, det tycktes
de överlåta till forskarsamhället och berörda
professionella grupper.
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Ett brukarperspektiv

För att fördjupa vår bild av vad RFA:s olika projekt
kunde betyda för personer med personlig erfarenhet
av exempelvis Aspergerdiagnoserna valde vi att göra
några brukarintervjuer i det så kallade Informatörsutbildningsprojektet. Det tillkom som ett svar på tre olika problem. Det första handlar om den allmänna bristen i samhället av kunskap om Aspergerdiagnoserna
och att de berördas egna erfarenheter har svårt att nå
ut. Det andra problemet är att personerna som själva
har diagnosen också ofta har behov av ökade kunskaper om vilken inverkan diagnosen, eller de egenskaper
som diagnostiserats, har på deras eget vardagsliv. Det
tredje problemet är att personer med denna diagnos
kan ha svårt att hitta arbete och uppgifter ute i samhället. RFA har försökt att kombinera lösningar på
dessa problem genom att starta en ettårig informatörsutbildning på Ågesta folkhögskola för personer med
Aspergers syndrom. Motperspektivet i projektet består
främst i att man lyfter fram inifrånperspektivet och
ger detta legitimitet som samhällsinformation. Tre av
de personer som gått informatörsutbildningskursen,
intervjuades om sina erfarenheter.
Alla tre tyckte att utbildningen gett dem mycket.
Under den ettåriga utbildningen hade de lärt sig mycket
om information och spridning av information, men
också om sig själva. De uppskattade särskilt att hade
lärt sig att framträda för andra, vilket annars kunde
vara utmanande för dem. De menade också att de fått
god självförtroendeträning i utbildningen. Lärarna
upplevdes som mycket bra. De var lyhörda och riktiga
eldsjälar, som brann för sin uppgift.
De intervjuade hade önskat mer träning i att
marknadsföra sina tjänster. De hade, sedan de var
färdiga med utbildningen, haft svårt att skaffa
tillräckligt med informatörsuppdrag och de visste inte
riktigt hur de skulle erbjuda sina insatser. Ett annat
problem tycks ha vara att alltför mycket hände på en
gång i utbildningen. Det var för många studiebesök
inom en kort tidsrymd och ibland tyckte de att det
var onödigt att alla alltid skulle prestera någonting i
samband med träningsföreläsningarna. Det blev lätt
då lite ”sönderhackat”. De påpekade också att det var
synd att det inte gick att bo på folkhögskolan – dels
därför att de inte kunde ta vara på kvällarna, dels för
att det omöjliggjorde för personer som bodde utanför
Stockholmsområdet att gå utbildningen.
Alla tre hade varit ute en del och informerat men
de önskade fler uppdrag. De hade upplevt att deras
åhörare varit mycket nöjda och själva tyckte de att det
kändes bra. Oftast var det föräldrar som lyssnat på dem
för att få information om hur personer som själva har
Aspergers syndrom upplever och hanterar de situationer
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de hamnar i. De berättade om att föräldrar tackat dem
för att de fått en realistisk inblick i hur det är att leva
med Aspergers syndrom.
Alla tre tyckte att de hade fått en ökad förståelse
för sin problematik och vissa redskap att använda
i praktiskt informatörsverksamhet. Men åsikterna
gick isär vad det gäller möjligheter att ”träna bort”
problemen respektive att lära sig leva med dem på
ett socialt acceptabelt sätt. De pekade på en paradox
som bestod i att informatörsverksamheten krävde det
självförtroende de nu hade, men som de inte hade haft
när de började på folkhögskolan.
En av de tre höll i dag på med att skriva en bok om
sina upplevelser. Vid intervjun fick vi ett kapitel ”Lögn
och förbannad dikt” där hon beskriver sina svårigheter
med att använda vita och andra lögner, vilket hon
menar nästan är en förutsättning för ett ”normalt social
liv”. Vi citerar inledningen på hennes kapitel:
Det här med lögner och att ljuga är något som
ställer till det för många aspergare. Inte så
att vi har svårt för att hålla oss till sanningen.
Tvärtom! Nästan utan undantag är en aspergare
en mycket ärlig person. Det kan man kanske
tycka inte borde vara något problem, men det
är det – i allra högsta grad. I många sociala
sammanhang är lögnen kutym. Då menar
jag förstås den lilla vita lögnen, inte de stora
fula lögnerna som används för att luras och
bedra, även om dessa lögner också verkar vara
skrämmande vanliga och något som det antas
att man är beredd på att utsättas för. Nej, jag
menar den lilla lögnen. Utan den är det svårt
att uppfattas som socialt kompetent. Och social
kompetens är en egenskap som är mycket viktig
och högt skattad i dagens samhälle.
Hon beskrev också några av de strategier hon
tillägnat sig för att klara av vardagen, exempelvis
”den fula tröjans strategi” och ”retroaktiv sanning”.
Den första strategin handlar om att inte svara
precis vad man tycker på en fråga som ”vad tycker
du om min nya tröja”, där alla ”neurotypiker, dvs.
en person med normalt fungerande hjärna och
nervsystem”, genast svarar ”jättefin” även om de
inte menar det, utan att man måste lära sig att aktivt
söka exempelvis efter någon del av tröjan som
man kanske tycker om och framhäva den, trots att
tröjan som helhet inte tilltalar en. Den retroaktiva
sanningen innebär att i stället för att svara ”nej, jag
vill inte” t.ex. på en begäran om hjälp, istället svarar
”nej, jag kan inte för jag ska gå och handla, och sedan
också göra det”.
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Utrymme för ett nytt perspektiv
på autism

Sammanfattningsvis kan man säga att Arvsfonden
skapat ett (ekonomiskt) utrymme för RFA att utveckla
och upprätthålla det nya perspektiv på autism som
växte fram, bland annat hos föräldrar inom föreningen,
i början av 1980-talet. I hög grad var detta ett
motperspektiv i förhållande till det ”bullshit” som
föräldrarna tyckte att de då mötte från de professionella
som hade ansvar för stöd och service till personer
med autismdiagnoser. Ett viktigt syfte med hela
föreningens arbete blev under 1980-talet att sprida
detta nya perspektiv. På det sättet har perspektivets
kärna med kunskapsutveckling att göra men – som vi
påpekat – inte främst i betydelsen ny generell kunskap
utan mer spridningen av ett inifrånperspektiv på
autism som bärs upp av anhöriga, personer som själva
har diagnosen och professionella som ansluter sig till
deras inifrånperspektiv. Lyckade verksamhetsprojekt
riskerar – som vi sett – också att ibland ”bli lite
väl lyckade” i den meningen att den ursprungliga
fokuseringen på att föra ut det nya synsättet ersätts
av ett rent verksamhetsperspektiv, med följden att det
organisatoriska utrymmet för aktiviteter kring det
alternativa perspektivet minskar.
Det viktigaste spåret som Arvsfondens satsning
lämnat är utan tvekan att man kraftigt bidragit till att
Riksföreningen Autism, och härmed också lokalföreningarna, kunnat utveckla och sprida det nya sättet att
förstå autism. Enskilda projekt som Rebecka-projektet,
Utbildningscenter, Samverkansprojektet, Vuxenprojektet, Informatörsprojektet, Demokratiprojektet och
Empowermentprojektet har naturligtvis lämnat mer
specifika spår hos enskilda personer och i enskilda
verksamheter. Men det som framstår som det viktigaste
är här att Arvsfonden har stöttat hela föreningens projekt att föra ut det nya perspektivet på autism i alla de
samhälleliga verksamheter som påverkar vardagslivet
för personer med sådana diagnoser (habilitering, skola,
socialtjänst, arbetsförmedling etc.17). Stödet har således här fått den ovanliga betydelsen att man inte bara
stöttat ideella föreningars enskilda projekt utan tagit
aktiv del även i själva utvecklingen av en ny förening,
som sedan blivit en av de stora aktörerna när det gäller arbetet med autism inom den ideella sektorn. Exakt
vilken betydelse föreningen haft för spridningen av det
nya perspektivet på autism hos föräldrar och professionella är svårt att säga men de flesta som varit verksamma inom autismområdet under den tid som RFA:s
projekt pågått skulle nog bekräfta att föreningen spelat
en mycket viktig roll i spridningen och införandet av
17

Några av dessa beskrivs närmare i kapitel 5.
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det radikalt nya sättet att se på autism som spritts under
de senaste 30 åren. Som vi ska se tycks stödet till Riksförbundet Attention ha haft lite av samma betydelse.

Riksförbundet Attention

Nedanstående framställning grundar sig på den
intervju Anders Gustavsson och Anders Möller hade
med representanter för ledningen av föreningen
Attention, nämligen ordföranden Anki Sandberg
och förbundssekreteraren Birgitta Engholm, samt på
inläsning av skriftligt material från Attention.

Mer av en brukarorganisation och
mindre av föräldraförening

Riksföreningen Attention bildades 1999 och kan
även den sägas bära ett alternativt perspektiv som
växt fram på ungefär samma sätt som det RFA står
för. Föreningen, som från början hade arbetsnamnet
”Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med AD/
HD,DAMP och näraliggande funktionshinder” arbetar
för att förbättra livsvillkoren för människor med
närbesläktade neuropsykiaktriska funktionshinder som
adhd, damp, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom,
språk- och talstörningar och läs- och skrivsvårigheter. I
den skrift föreningen gav ut vid femårsjubileet betonas
särskilt uppgiften att korrigera ”missförstånd och direkt
felaktiga uppfattningar som florerat kring ADHD och
DAMP under de senaste åren” (Attention 2004).
Lite förenklat kan man säga att Attentions
speciella perspektiv utgår ifrån det nya
samlingsbegreppet neuropsykiatriska funktionshinder
som började vinna spridning i slutet av 1990-talet,
och som sedan fått en extra skjuts genom Attentions
aktiviteter. När riksföreningen startade var de
neuropsykiatriska diagnoserna mer etablerade
i professionella kretsar i Sverige än vad det nya
perspektivet på autism var när RFA kom in i bilden,
vilket tycks ha inneburit att de två föreningarna också
fått lite olika uppgifter och roller. RFA – och deras
projekt – tycks ha haft en större betydelse för själva
kunskapsbildningen – i betydelsen utvecklingen av
sitt speciella perspektiv – medan Attention i detta
avseende haft en mindre banbrytande roll och här
främst arbetat med kunskapsspridning. En annan
intressant skillnad är att Attention redan från början
tycks ha varit mer av en radikal brukarorganisation
för personer som själva har neuropsykiatriska
diagnoser – med bland annat regler om att det ska
vara fyra representanter i riksförbundets styrelse
för personer med en neuropsykiatrisk diagnos och
fyra för anhöriga respektive yrkesverksamma –
medan RFA i högre grad varit en framgångsrik
anhörigorganisation, som först senare lyft fram målet
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att skapa ökad delaktighet i föreningen för personer
som själva har en autismdiagnos.
AS: Vi har inte varit en sådant här ”parent
driven organisation” som FA. [---] Och därför
har vi haft väldigt lite av det som de andra
håller på och gafflar mycket om, alltså om
man är brukare eller anhörig. Jag brukar
med en dåres envishet säga att det inte är helt
ovanligt hos oss att man är alla tre: Att man
arbetar, att man har barn och att man själv
har [en diagnos]. Och därför är det en ickediskussion. Men vi vill ha respekt för balansen i
de beslutande församlingarna.
Samtidigt finns det stora likheter mellan RFA:s och
Attentions arbete, inte minst när det gäller de projekt som
genomförts med bidrag från Arvsfonden. De företrädare för
Attention som vi träffade – och som också flera var föräldrar
– påpekade särskilt att de hämtat mycket inspiration från
RFA:s Arvsfondsprojekt. Även Attention genomförde tidigt
(2001) vad de kallade ett informationsprojekt. ”Bakgrunden
var det stora behovet av grundläggande information om
de neuropsykiatriska funktionshindren” (Attention 2004).
I likhet med RFA har man sedan genomfört skolprojekt,
projekt för kunskapscenter och vuxenprojekt. Men
Attentions allra första projekt finansierades av EU och
handlade om funktionshindrades sociala situation i olika
europeiska länder.

”Tidigare så fanns ju inte den här
gruppen över huvud taget.
Det var ouppfostrade barn och
ta dig i kragen”

När Attentions förbundssekreterare Birgitta Engholm får
frågan vad riksföreningen betytt under de nästan tio år
som den funnits, svarar hon: ”Tidigare så fanns ju inte
den här gruppen över huvud taget. Det var ouppfostrade
barn och ta dig i kragen”. Ett viktigt mål har varit, och
är, att sprida synsättet att ett stort antal personer som
tidigare uppfattats som ouppfostrade egentligen har
begränsade funktionsförutsättningar – ett neuropsykiatriskt funktionshinder i föreningens terminologi. Detta
är kärnan i det alternativa perspektiv som Attention står
för. Även här är det lätt att se att perspektivet vänder
uppochned på gamla synsätt. En viktig innebörd i denna
vändning har sin grund i 1900-talets välfärdsstatsidé,
nämligen att människor som har svårigheter att fungera
i samhället men som inte själva, eller indirekt genom
sina föräldrar, har något ansvar för svårigheterna, har
rätt till stöd och respekt från andra. I hög grad har detta
varit den symboliska och administrativa innebörden i
den tidigare termen handikapp och nu i de nya termerna
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funktionsnedsättning och funktionshinder18. Att vinna
spridning för ett sådant synsätt är naturligtvis oerhört
viktigt för medlemmarna av en intresseförening för just
den här typen av funktionsnedsättning. Förbundssekreteraren säger att i dag ”vet man att gruppen finns men
man vet inte hur man tar hand om barn eller elever, eller vuxna för att få det optimala. Det är där vi är i dag”.
Den här ambitionen att uppnå det optimala för den nya
kategorin av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tycks i dag vara viktig för riksföreningens
arbete med sitt speciella perspektiv.

En egen riksförening med sitt
speciella perspektiv

Flera av dem som var med och startade föreningen
hade tidigare varit verksamma inom andra likartade
organisationer – som visserligen också betraktat de
svårigheter som i dag kallas för adhd eller Tourettes
syndrom som en funktionsnedsättning – men där de
inte fått riktigt gehör för sin grupps speciella intressen.
Den nuvarande ordföranden Anki Sandberg och
förbundssekreteraren Birgitta Engholm var exempelvis
tidigare verksamma inom RFA respektive Föreningen
rörelsehindrade barn och ungdomar:
BE: Varför vi hamnade inom RBU, det var ju
för att sjukgymnasterna upptäckte de motoriska
svårigheterna, klumpigheten19. Därför hamnade
man ju inom RBU.[---] Vi kom inte riktigt fram
inom RBU. Den här gruppen var väldigt stor men
den hade inte funnit sin plats riktigt, så att vi
började ju då att diskutera om vi skulle starta ett
eget riksförbund. Och det gjorde vi 1999.
[---]
AM: Men det innebär alltså att det grundades i
en känsla av att det här är en grupp som ingen
sätter i första rummet?
BE: Mycket stark känsla. Alltså det har ju både
Anki och jag upplevt att stå på barrikaderna och
skrika för sina barn, för att bli hörd. Och det
har varit oerhört tufft. Det har varit en förfärlig
resa och den resan vill man inte att någon ska
behöva uppleva. Det är det som är drivkraften i
det arbete som vi gör: att vi ska komma så långt
18

Socialstyrelsen rekommenderade 2007 att den tidigare
termen handikapp inte längre ska användas. Den ersätts
av funktionsnedsättning och funktionshinder. Begreppet
funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder
definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning
innebär för en person i relation till omgivningen. Attentions
fokusterm, neuropsykiatriska funktionshinder, myntades före denna
terminologiska förändring och en mer adekvat term för det man avser
vore i dag kanske neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
19 Som anses känneteckna bl.a. vissa former av adhd.
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att det är självklart för de barn som nu kommer
att de får en vettig skolgång.
Bilden av det karaktäristiska i Attentions speciella
perspektiv kompletterades ytterligare av de
företrädare för föreningen som vi talade med.
Förbundsordföranden och sekreteraren hade en känsla
av att deras förening betraktades som lite annorlunda
av medlemmarna i andra likartade föreningar, därför
att den så starkt betonade delaktigheten hos personer
med egen diagnos.
AS: De tycker att vi är rysliga ibland därför att
vi har varit mera ”full fart framåt!”. De har haft
en lite mera vetenskaplig [syn]. Vi har många
fler med eget funktionshinder som sitter i vår
styrelse.
AG: Vad har det inneburit för skillnader, skulle
ni gissa, om ni jämför er med RFA och med
andra organisationer?
[---]
BE: Jag tror att vi vågar uttala oss mer. Vi vågar
tycka saker och ting, när vi träffar politiker och
vi har en legitimitet i att vi lever med det och vi
måste inte alltid ha ett handlingsprogram eller
något annat i botten. Det är många som uttalar
sig, tycker jag, som man känner sig stolt över.
Man bär liksom politiken eller idén i sig själv.
Den utvecklade brukardelaktigheten i Attention
illustreras också i det empowermentprojekt man
genomfört, där syftet främst tycks ha utgått ifrån
ett behov av att få föreningen att fungera med den
mångfald av medlemmar som redan fanns med
varierande funktionsförutsättningar.
BE: Vi såg ju ganska tydligt att det inte
fungerade i styrelsen. Vi hade föräldrar i mitten,
så hade vi någon med adhd i ena hörnan och
någon med Asperger i den andra hörnan, i en
och samma styrelse, och det gjorde att det blev
krockar, så vi behövde hitta någonting …
RFA:s Empowermentprojekt däremot, tycktes befinna
sig i en tidigare fas i processen mot delaktigheten för
personer med egen diagnos. Där var det främst frågan om
att utbilda personer som skulle kunna bli informatörer och
kanske också ledande i föreningen längre fram.

”Vi var tvungna att lära oss också”

Som vi inledningsvis påpekade, hade
kunskapsbildningen om neuropsykiatriska
funktionshinder kommit ganska långt när Attention
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startades. Anki Sandberg betonade att medlemmarna
själva har fått lära sig mycket för att sedan sprida
det vidare till sina medlemmar och professionella
som arbetar med stöd i skola, arbete osv. Samtidigt
måste den befintliga kunskapen översättas, så att
medlemmarna kunde förstå vad den betydde:
BE: Det måste man väl säga att vi har stått för
kunskapen.
AS: Men det var också så att vi var tvungna att
lära oss det själva!
AG: Hur gör ni det, hur lär ni er?
AS: Learning by doing!
AS: Och learning by misslyckanden (allmänt
skratt). Ta faktabladen, inte visste vi väl
alltihopa det där själva, utan vi fick vända oss
till fackfolk. Vi tyckte att det var viktigt att inför
oss själva sätta egna ord på de här diagnoserna
– inte vara hänvisad bara till vetenskapens olika
begrepp. Där har vi varit banbrytande, för de
har varit avundsjuka på oss för att de inte har
tänkt så. Och vi vill ju väldigt gärna skriva
om sömnstörningar och dygnsrytmsrubbingar
och sådant där. Det kan ju inte vi,[bara] hur
mitt barns ser ut. Om man ska göra det på
det här planet då måste man ju söka kontakt
med forskare och ta reda på grejor och kanske
redigera någonting i samarbete med dem. Man
lär sig under tiden helt enkelt.
Återigen ser vi här att de två riksföreningarnas speciella perspektiv är något mer än bara ren kunskap om
diagnoser och metoder av olika slag. I den skrift som
riksföreningen gav ut i samband med femårjubileet,
påminner man också om att samarbetet med professionella på det egna fältet är viktigt och funnits redan när
föreningen bildades. Barnläkaren Christoffer Gillberg
bidrog, påpekar man, också med 50 000 kronor när
riksföreningen startades20. I dag upprätthålls samarbetet bland annat genom att föreningen har ett kunskapsråd där professionella på deras fält medverkar.

Utrymme för utveckling och
implementering av det nya
sättet att se på personer med
neuropsykiatriska diagnoser

Även de som leder Attention betonade vikten av
att Arvsfonden skapat utrymme för dem, och för
föreningen, att sprida föreningens synsätt.
20 I kapitel 6 skriver vi mer om att Attention också varit medsökande
i de stora projekt som Christoffer Gillberg och barn- och
ungdomspsykiatrin vid Göteborgs universitet fått ekonomiskt bidrag
för av Arvsfonden.
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AS: Och det kan man ju säga att utan
arvsfonden skulle vi ju inte vara där vi är.
Mycket av det här kunskapandet i projekten det
har de stått för.[---] Vi brukar också beskriva
det så här att det statliga bidraget ska räcka till
väldigt många saker. Då är det egentligen bara
i projekten som det finns ett utvecklingsarbete.
Annars är det här ett föreningskontor med
medlemsregister och med att vi gör hemsidan
och att vi håller igång demokratin med styrelser
och lokalföreningar och årsstämmor och sådana
saker. Men om man ska få något sådant gjort då
måste man ha projektmedel.
AG: Hur upptäcker man Arvsfonden? Kommer
ni ihåg det?
AS: Agneta Hellström (som är professionellt
verksam under lång tid och som också är knuten
till föreningen) har ju haft en roll här, eftersom
hon redan hade haft projekt i RBU, så det var
hon som pratade med mig första gången i alla
fall.
[---]
AG: Om Arvsfonden inte skulle finnas vad skulle
hända med Attention då?
AS: Själva basen är uppbyggd, så det skulle
inte var lika förödande som om den inte hade
funnits från början. Det finns andra vägar att
utveckla saker och ting. Den här samverkan
med kriminalvården har gett oss pengar till att
jobba med de frågorna och man får göra andra
allianser och kontakter då. [---] Sedan, tycker vi
att de [Allmänna Arvsfonden] har haft en väldig
respekt för just den här kunskapsdelen. Det är
det som har varit speciellt med dem. Jag har en
känsla av att det är väldigt styrt [hos många
andra], att man ska leverera det, det, det. Här
har man också kunnat ta reda på saker och
pröva. De har inte varit prestationsfixerade.
AG: Tänker ni att den Arvsfondsperiod som ni
fortfarande är kvar i, kommer att övergå i andra
typer av finansieringar?
AS: Jag tror att vi kommer att vidga oss, att vi
kommer in i en del andra sammanhang också.
Så tror jag att det kommer att bli.
Den speciella typ av stöd som ordföranden
berömmer Arvsfonden för har diskuterats i en av
de klassiska studierna av utvecklingsprojekt, av
ekonomen Albert O. Hirschman (1967). I sin studie
av 11 projekt som hade finansierats av Världsbanken,
fann Hirschman att framgångsrika projekt, till hans
förvåning, kännetecknades av en viss bristande, initial
medvetenhet om vilka svårigheter och lösningar
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som kunde bli aktuella. Han går så långt som till
att initiativtagarna förmodligen inte hade satsat på
projekten om de känt till alla svårigheter som sedan
skulle visa sig. Hirschmans poäng är att den bristande
medvetenheten emellertid gav utrymme för en kreativ
kunskapsbildning inom projekten – en kunskap som
inte hade varit möjlig att samla in på förhand, därför
att den helt enkelt växt fram inom projektets ram.
Bra projekt är således projekt med stort utrymme för
kunskapsbildning inom projektet och det kan vara
direkt kontraproduktivt, menar Hirschman, att ställa
krav på att hela projektet ska vara planerat in i minsta
detalj på förhand. Det går i själva verket inte i ett
innovativt projekt. En nyckel till framgång blir därför
att finansiärer måste ta risker och ge visst utrymme för
kreativitet.
Här kan vi ha att göra med en generell princip:
Kreativitet kommer alltid som en överraskning
för oss; därför kan vi aldrig räkna med den och
vi vågar inte tro på den förrän den finns där.
[---] Eller, annorlunda uttryckt, eftersom vi med
nödvändighet underskattar vår kreativitet, är
det önskvärt att vi i ungefär samma utsträckning
underskattar svårigheter i den uppgift vi står
inför, så att vi genom dessa två underskattningar
förleds att ta på oss uppgifter som vi annars inte
skulle våga ta oss an. Principen är tillräckligt
viktig för att förtjäna ett namn: eftersom vi här
uppenbart är någon sorts ”dold hand” på spåret,
som på ett fruktbart sätt döljer svårigheter från
oss, föreslår jag principen om den dolda handen
(the principle of the hiding hand) (Hirschman
1967, sid. 13, vår översättning).

Utmanande erfarenheter av
mångfald i verkligheten

En intressant erfarenhet från riksföreningen Attention
är att de i arbetet med att ge kollektiv röst åt människor
med neuropsykiatriska diagnoser tvingats införa en
sorts självreglering där föreningar kan stänga av en
medlem från förtroendeuppdrag, exempelvis i en
styrelse, om han eller hon inte bidrar konstruktivt till
det överordnade målet.
AS: Vi har ju skaffat oss en liten speciell klausul
i våra stadgar, där vi kan stänga av någon
från förtroendeuppdrag. Det betyder att vi inte
behöver utesluta dem som medlemmar men vi
kan säga att du klarar inte … Hela föreningen
går under om du ska sitta i den här styrelsen, för
de orkar inte med dig. De orkar inte alltid lösa
sådana konflikter på egen hand, och då har vi ju
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försökt och hoppa in och stötta och så.
AG: Händer det att ni behöver använda den
klausulen?
AS: Den har varit på tapeten två gångar, sedan
vi införde den för tre–fyra år sedan.
AG: Blir det konflikter kring det då?
BE: Konflikter… det beror på hur man ser det,
för om det är en förening som är helt i gungning
på grund utav att en person stör arbetet så
mycket, så är det klart att om den här personen
inte får vara med som förtroendevald längre så
lägrar sig ju lugnet i styrelsen.
AS: Vi har då en speciell rådgivande grupp.
Så det är inte styrelsen själv som tar i sådan
här frågor… Så när man har kommit till det
beslutet att du kan tyvärr inte vara med här,
då är vi oerhört eniga i regel i styrelsen. Så
att vem som helst kan ställa oss på en stämma
och säga att så här har vi gjort. Så det blir
ingenting man får drämma till med när man
tycker att någon är jobbig.
Riksföreningen arbetar också med regelbundna
utbildningar och betonar värdet i hårt strukturerade
mötesordningar för att göra det möjligt för personer
med olika funktionsförutsättningar att samarbeta i en
förening.

Ett brukarperspektiv

Sammanfattningsvis har Arvsfondens satsning
på projekt, som Vuxenprojektet i riksföreningen
Attentions regi, varit en satsning med ett ovanligt
renodlat brukarperspektiv. I föreningen och dess
högsta ledning finns visserligen anhöriga som en
kärngrupp men vår genomgång av projekten tyder
på att Arvsfondens samlade satsning har bidragit till
utvecklingen av ett av de mer genuina brukarperspektiv
på funktionsnedsättning som utvecklats inom en
intresseförening i vårt land. Riktigt vilka spår projekten
fått i de verksamheter som berörts (skola, habilitering,
socialtjänst, arbetsförmedling m.fl.) är svårt att
säga utan en mer långsiktigt uppföljning av dessa
verksamheter i sig. Men mycket talar för att projekten
– ungefär på samma sätt som när det gäller RFA –
tillsammans inneburit att riksföreningen Attention
kunnat utveckla och sprida sitt speciella (brukar)
perspektiv. På flera sätt bryter perspektivet av mot
andra dominerande synsätt. För det första förmedlar
det en förståelse av en speciell neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning som tidigare misstolkats som
uttryck för exempelvis bristande uppfostran hos barn
eller otillräcklig ansträngning hos vuxna. För det
andra upprätthåller Attention ett brukarperspektiv
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som bryter mot de olika synsätt som bärs upp av de
flesta professionella grupper och anhöriga. Vi fann
inga erfarenheter av att föreningens perspektiv skulle
ha stelnat i rutiniserade mönster. Kanske beror det på
att Attention är en relativt ung förening, eller att den
har en så tydlig brukarkaraktär, och härmed skapar
ganska små möjligheter för utveckling av permanent
verksamhet. Arvsfondens betydelse tycks även här
därför främst ha bestått i att man skapat ett yttre
handlingsutrymme för medlemmarna i föreningen
att utveckla och sprida sitt speciella synsätt på en
diagnosgrupp och på personer som lever med de
diagnoser som hör dit.
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Några
fördjupningsfall

I det här kapitlet ger vi en mer fördjupad beskrivning av
fem projekt. Projekten är valda med utgångspunkt från
de kategoriseringar som presenteras i kapitel 4 men
också för att de ger exempel på olika motperspektiv. Vi
kommer att beskriva ett metod- och utvecklingsprojekt,
ett informations- och kunskapsspridningsprojekt, ett
projekt inriktat på aktivitet och social gemenskap samt
två kultur- och demokratiprojekt. Skälet till att vi valt
ut två projekt från den här kategorin är att de är relativt
omfattande och kostnadskrävande, men också för att de
representerar det mobiliserande och frigörande motperspektivet (se kap. 3), vilket inte på samma tydliga sätt
finns i de andra projekten. Vi ger däremot ingen närmare beskrivning av något kunskapsutvecklingsprojekt
eftersom de ägnas speciell uppmärksamhet i kapitel 6
och 7. Vårt tillvägagångssätt har varit att studera allt
skriftligt material som funnits om projekten hos Arvsfonden. Vi, Elisabeth Olin och Bibbi Ringsby Jansson,
har också besökt de flesta, gjort observationer i de fall
då det förekommit någon verksamhet samt intervjuat
projektledare och andra som varit involverade i projektet. När det varit möjligt har vi även intervjuat deltagare
i projekten. Totalt har 15 intervjuer genomförts. I några
fall där det uppstått svårigheter att komma på besök
har vi genomfört telefonintervjuer med projektledaren
eller med andra aktiva personer i projektet. För några
av projekten finns externa uppföljningar, vilka vi också
tagit del av. Vi har också använt oss av den information
som en del av projekten har publicerat på webbplatser
och liknande. Vi har naturligtvis även använt oss av de
enkätsvar som inkommit.
Beskrivningarna av projekten följer i stort sett
samma struktur. De inleds med en kort beskrivning av
projektets uppkomst, organisation, ekonomi, idé, syfte
och verksamhet. Därefter följer en beskrivning av
några faktorer som bidragit till och försvårat genomförandet av projektet. Efter detta kommer ett avsnitt
om vilka huvudsakliga spår projektet har lämnat och
därpå följer några röster från deltagarna om hur de
upplevts sitt deltagande i projektet. Fallbeskrivningarna avslutas med en kort summerande diskussion om
vilka motperspektiv som finns i projekten.

aktivitet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionshinder och deras familjer. Projektet leds
av en projektgrupp som består av representanter
för Attention, RBU21 och handkappförvaltningen
i Halmstads kommun. Inom projektet finns en
heltidsanställd projektledare, Hasse Olsson, och elva
stycken visstidsanställda. Det löpande arbetet leds av
projektledaren och en enhetschef inom kommunens
handikappomsorg. Förutom bidrag från kommunen
har projektet haft 1 493 000 kronor i bidrag från
Arvsfonden under tre år, vilket är ett genomsnittligt
bidrag för projekt inom denna grupp.

Bojen – avlastning, mötesplats
och aktivitet

Verksamhet

Bojen är ett treårigt metodutvecklingsprojekt som
har utvecklat nya former för stöd, avlastning och
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Hur började det?

Den kommunala avlastningen och korttidstillsynen för
barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder i
Halmstad kommun fungerade otillfredsställande, vilket
ledde till en ansträngd livssituation både för barnen och för
deras familjer. På initiativ av Hasse Olsson startades därför
en försöksverksamhet 2003 i form av ett helgläger som
finansierades av kommunen. År 2004 erhölls också bidrag
från Ljungbergska stiftelsen vilket möjliggjorde att projektet kunde utvecklas. Vid denna tid påbörjades ett samarbete mellan handikappomsorgen i Halmstad kommun och
handikappföreningarna Attention och RBU, vilket resulterade i en gemensam ansökan till Arvsfonden 2005.

Projektidé, syfte och mål

Utgångspunkten för projektet är att barn och unga
med neuropsykiatriska funktionshinder och deras
familjer ofta far illa i samhället, vilket på sikt kan
resultera i sociala problem av olika slag. Man finner
det därför angeläget att utveckla fungerande och
adekvata former för stöd och avlastning för att på
så sätt förbättra livssituationen för barnen och deras
föräldrar. Projektets mål är att öka livskvaliteten för
barnen och deras föräldrar, men också att förebygga
att problem uppstår. Projektet avser också att verka för
att samhällets ordinarie förenings- och aktivitetsutbud
blir tillgängliga för barn och ungdomar med
funktionshinder samt informera om projektet i skolor,
myndigheter och andra samhällsorgan.
Projektet står på tre ben. Det första benet består
av en avlastningsverksamhet i form av läger en

21

RBU drog sig ur projektet under det tredje året.
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helg i månaden för barn och ungdomar med
olika neuropsykiatriska diagnoser. För dem med
Aspergerproblematik erbjuds endast dagläger medan
de med andra diagnoser sover över från fredag till
söndag. Det andra benet är en mötesplats för barn och
ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder i
form av en öppen verksamhet som är öppen två kvällar
i veckan då barn och ungdomar mellan 8 och 18 år
har möjlighet att träffa kamrater och delta i olika
aktiviteter. Det tredje benet är en viss rådgivande
och stödjade verksamhet till föräldrar och anhöriga,
exempelvis samtalsgrupper för föräldrar respektive
syskon samt föreläsningar.

Framgångsfaktorer
Botten var nådd

Man insåg ju på kommunen att man behövde
ha någon verksamhet för oss familjer som hade
barn med ett neuropsykiatriskt funktionshinder.
Vi var många föräldrar som gick på knäna. Det
är vårt behov av avlastning, och stöd som gjorde
att Bojen startades.

Så beskriver representanten för Attention upprinnelsen
till projektet. Hon menar att situationen för många
familjer med ett barn med ett neuropsykiatriskt
funktionshinder var så ohållbar att något måste göras.
Den avlastning som kommunen erbjöd var så dåligt
anpassad till barns och föräldrars behov att när man
avsåg att starta något nytt så var det nödvändigt att
handikapporganisationerna, på ett tidigare sätt än
tidigare, fick vara delaktiga i den verksamhet som
kommunen utvecklade för organisationens medlemmar
och målgrupper.

Öppenhet och tillgänglighet

Jag tror att det varit väldigt viktigt att vi skapat
en öppen verksamhet som ligger mitt i stan och
att det inte krävs något myndighetsbeslut för att
vara där.

Det har, enligt projektledaren, varit avgörande för
Bojens träffpunktsverksamhet att den är öppen till sin
karaktär. Två betydelsefulla faktorer lyfts fram, för
det första att verksamheten bedrivs i centralt belägna
lokaler, på så vis minskas risken för stigmatisering. För
det andra att det inte krävs något myndighetsbeslut
för att få delta i träffpunktens verksamhet, utan barn
och ungdomar kan bara slinka in. Här kan de träffa
kompisar, men också ledare som kan ge stöd och
hjälp och som även fungerar som förebilder. Enligt
projektledaren så präglas verksamheten både av
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struktur och av flexibilitet, det är alltså viktigt med
rutiner, vilket ger stadga och trygghet samtidigt som
det ska finnas utrymme för förändringar.

En eldsjäl

Ja, man får nog säga att jag varit lite av en
eldsjäl, så mycket tid jag lagt ned, både med
att skaffa lokaler, skapa kontakter och ragga
pengar … som jag har jobbat!

Så beskriver projektledaren sin roll och insats vilket
också stöds av annan dokumentation av projektet.
Bojen är alltså i stor utsträckning ett resultat av
en persons engagemang och hängivenhet. Det
framkommer att projektledaren, visserligen med stöd
från andra, varit ”spindeln i nätet” och engagerat sig i
alla frågor som rört projektet, stora som små, vilket är
något som beskrivs som en framgångsfaktor.

Svårigheter
Tidsbrist

Vi måste ju sköta markservicen på lägren, laga
mat, vi ska köra och boka grejor. Så måste
vi ju ha hand om barnen ha koll på att ingen
försvinner samtidigt som vi måste se till att de
inte har sönder något eller att de inte springer
i väg och ibland blir de ju osams då får man ju
ta tag i det och lösa det med dem. De kräver ju
mycket uppmärksamhet och hjälp. Det brister
hos oss när det gäller småpratstid, den har vi
inte, det är där man kommer fram till idéer,
tankar och funderingar.

I en av de två externa utvärderingar som gjorts av
Bojens verksamhet framkommer en viss frustration
hos de timanställda medarbetarna i projektet. De
menar att deras arbetstid enbart går åt till att sköta det
löpande arbetet men att de inte har någon möjlighet
till att reflektera över och utveckla verksamheten. De
efterfrågar alltså en större delaktighet och inflytande i
verksamheten.

Svårt att nå ut

Vi har haft kontakter med handläggare inom
förvaltningen och vi har gjort utskick till
skolorna och till andra, de organisationer som
vi samverkar med. Handikapporganisationerna
har också informerat sina medlemmar Vi har
haft annons i tidningen och vi har börjat bygga
upp en hemsida, men vi vet att det finns många
som skulle behöva Bojen som vi inte når. Det är
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ju inga grupper som själva kommer och knackar
på dörren och som själv säger att jag vill ha
hjälp och stöd utan vi får söka upp dem. Och vi
vet ju att det finns många som behöver detta men
många tar inte steget fullt ut.
Ett av målen med projektet var att informera om
Bojens verksamhet i skolor, myndigheter och andra
samhällsorgan för att på så vis kunna rekrytera
nya deltagare. Även handikappförbunden har gått
ut med information till sina medlemmar. Detta
har visat sig vara en grannlaga uppgift trots att det,
enligt projektledaren, finns ett stort dolt behov hos
målgruppen. En av framtidens utmaningar blir därför
att förbättra sin information och att hitta nya former
för att på så vis på ett bättre sätt kunna nå ut till de
personer som kan vara i behov av Bojens verksamhet.

En alltför enkönad verksamhet

Vi har svårt att få hit tjejer. Vad är tjejer
intresserade av? Då går man ju till
stereotyperna och det kanske inte är riktigt rätt.
Vi trodde ju att de kanske skulle de ha en egen
grupp, att de inte vill komma hit när killarna
dominerar så väldigt mycket. Tjejer med de
här diagnoserna är inte riktigt lika utagerande.
Då kanske man inte vill in i ett sammanhang
där det är stojigt och där det springer runt en
massa folk.

Det har, enligt projektledaren, varit mycket svårt
att rekrytera och nå ut till unga flickor med
neuropsykiatriska funktionshinder. Man har på olika
sätt försökt att utveckla aktiviteter som man hoppas
kan attrahera flickor. Man har bland annat, utan
framgång, försökt att starta speciella tjejgrupper
men detta fick man överge då det inte kom några på
gruppträffarna. Man menar att en förklaring kan vara
att tjejer som har neuropsykiatriska symtom kan vara
svåra att upptäcka, eftersom deras symptom ofta inte
stämmer överens med diagnoskriterierna. Men också
att det kan vara mer stigmatiserande att som flicka
identifiera sig som neuropsykiatriskt funktionshindrad.

SPÅR

Bojen är ett projekt som fallit i god jord! Halmstads
kommun har tagit över verksamheten och Bojen är
nu en permanent kommunal verksamhet. De mest
bestående spåren som projektet lämnat beskrivs i
enkäten och i intervjuerna som genomförda aktiviteter,
nya metoder och arbetssätt men också av ökad social
gemenskap samt förbättrad hälsa och välbefinnande.
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Genomförda aktiviteter

Som tidigare beskrivits så bedriver Bojen tre olika
typer av verksamhet/aktiviteter, avlastning, träffpunkt
och stöd till anhöriga. Det förefaller som att två av
dem, avlastning och träffpunkt, har bidragit till att flera
inom målgruppen fått en förbättrad livssituation. En
förutsättning för att barn och unga ska delta är att man
från Bojens sida erbjuder olika aktiviteter som kan
attrahera de unga. Det förefaller som man i första hand
lyckats med när det gäller lägren där man ser ett ökat
intresse av att få komma med. När det gäller stöd och
rådgivning till föräldrar och anhöriga så är bilden mer
splittrad, några har varit mycket uppskattade medan
andra behöver utvecklas och hitta andra former.

Nya metoder och arbetssätt

Enligt projektledningen har Bojen utvecklat nya former
för stöd och avlastning för grupper som haft svårt att
finna sig till rätta inom den traditionella verksamheten.
Man uppger också att de som arbetar inom projektet
har utvecklat sin kunskap om vilka speciella behov
som barn och ungdomar med neuropsykiatriska
diagnoser har. Detta har resulterat i att man förändrat
sitt förhållningssätt och bemötande.

Social gemenskap

En utgångspunkt för projektet var att barn och unga
med neuropsykiatriska funktionshinder ofta far illa i
samhället vilket på sikt kan resultera i sociala problem
av olika slag. Ett sätt att förebygga detta är erbjuda
social gemenskap genom möjlighet att träffa andra
med liknande erfarenheter och problem, i en miljö som
är trygg och stödjande. Bojen försöker att möta dessa
behov på flera sätt, ibland försöker man att organisera
verksamheten utifrån ålders- och diagnosinriktade
grupper, eftersom man menar att ju mer lika
personerna är i en grupp, desto större förutsättningar
för gemenskap.

Förbättrad hälsa och välbefinnande

Genom att barn och unga erbjuds ett sammanhang där
de har möjlighet att regelbundet träffa kamrater med
samma typ av funktionshinder hoppas man kunna
minska upplevelsen av ensamhet och utanförskap för
barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder.
Man menar också att projektet har ökat välbefinnande
hos barnens familjer eftersom Bojen skapat en
fungerande avlastningsverksamhet vilket på ett
avsevärt sätt minskar stressen och arbetsbelastningen i
vardagslivet för familjerna.
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Hur har deltagarna själva upplevt
verksamheten?
En eldsjäl – på gott och ont!

Han, Hasse då som är eldsjälen bakom, det är
ju både positivt och negativt. Det är ju kanon
att han är en sån eldsjäl och att han får det att
funka, drar in en massa pengar. Men allt står
ju och faller med honom men tänk om han inte
orkar mer då faller ju allt samman.

I intervjuerna framkommer ett visst missnöje med
organisationen. Den beskrivs som alltför bräcklig då
det bara finns en heltidsanställd person, projektledaren,
som blir den som håller i alla trådar. De tiotalet
timanställda får därmed en mycket undanskymd roll.
Det finns de som menar att organisationen står och
faller med projektledaren. Det upplevs vara på både
gott och ont men risken är att hans roll blir alltför
dominerande och att han får bära ett alltför tungt
ansvar. Flera föräldrar framhåller att det borde finnas
fler fastanställda i verksamheten så att ansvaret för
verksamheten kan delas av flera.

En räddare i nöden

Det var jobbigt! Jag var på väg att lämna ungen
ifrån mig, det var så jobbigt så. Polisen hämtade
honom och han hittade på allt möjligt. Hängde
med de andra lite småkriminella ungar och
lyssnade på dem och började snatta. Men nu är
min pojke är inte som innan, han har ändrat sig
helt och hållet sedan han började på Bojen.

Ovanstående uttalande från en förälder visar att
Bojens verksamhet haft avgörande positiv betydelse för
livssituationen för en ung kille med neuropsykiatriska
funktionshinder och hans familj. I de två utvärderingar
som gjorts av Bojens verksamhet framkommer att
flera föräldrar menar att om inte Bojen funnits så hade
risken varit överhängande att deras barn skulle ha
vistats i miljöer där det förekommer kriminalitet och
missbruk. Bojens verksamhet har också bidragit till
att föräldrarna har fått en mindre ansträngd situation,
vilket en mamma uttrycker så här:
Bojen har betytt jättemycket, livet hade annars
gått i kras både för vår son och för oss som familj.

Bristfälligt stöd och aktiviteter

Visst, det var väl lite mer barnsliga aktiviteter
om man säger så, spela fotboll och sånt. Det
var inte så mycket aktiviteter för oss som är lite
äldre.
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Så här säger en flicka i en av utvärderingsrapporterna av
Bojen. Hon är kritisk till att de aktiviteter som erbjudits i
första hand varit inriktat sig till mindre barn. Hon slutade
därför att besöka Bojen när hon upplevde att det inte fanns
något för henne. Kritik riktas också mot föräldragrupperna, vilka beskrivs som alltför strukturerade och Oflexibla.
Så här beskriver en mamma det:
Det var ju en bra tanke att ha föräldragrupper
men de funkade inget vidare, det var alldeles för
styrt av den psykologen som ledde grupperna.
Hon hade ju liksom ett program som vi skulle
följa. Så om vi föräldrar t.ex. ville prata om de
svårigheter som våra ungar hade i skolan, så sa
hon att vi skulle disktera något helt annat - det
var inget vidare.

Beprövade metoder
i ett nytt sammanhang

Bojen är ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att
erbjuda en fungerande avlastningsverksamhet för barn
och unga inom det neuropsykiatriska fältet men också
att skapa en mötesplats och ge stöd till de anhöriga. I
likhet med flera andra metodutvecklingsprojekt var
utgångspunkten för projektet ett missnöje med den
traditionella verksamheten (se kap. 4). Motperspektivet
var att, utifrån målgruppens behov och önskemål, pröva
nya former för avlastning och stöd för att på så vis skapa ”en god färd genom livet” (Swedner 1996) för barn
och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras
familjer. Det nya med projektet är kanske inte att metoderna eller arbetssättet i sig är nya och revolutionerande.
Helgläger som avlastningsform har tidigare använts för
barn och unga med utvecklingsstörning, träffpunkter
finns för olika grupper och föräldrastöd finns i många
verksamheter. Här är det nya snarare kombinationen
av dem och att de använts på en annan målgrupp än
tidigare. Till skillnad från många andra metodutvecklingsprojekt är de metoder som Bojen använder sig av i
huvudsak inte individuella utan gruppinriktade (se kap.
4). Projektet präglas av ett jag för dig-tema (se kap. 4)
på så vis att aktörerna främst består av de professionella och det framkommer tydligt vem som är givare
och vem som är mottagare av stödet och hjälpen. En illustration på detta är den kritik om alltför stor styrning
av gruppsamtalen av den professionelle ledaren. Det
verkar också som om Bojens verksamhet i huvudsak
är aktivitetsinriktad medan frågor om delaktighet och
inflytande tycks ha en mer undanskymd roll.

Eleven i centrum
– ett informationsprojekt

Eleven i centrum är ett ettårigt informationsprojekt. Det
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består av att sprida en modell för kompetenshöjning
och konkreta åtgärdsprogram för att ”fånga upp” elever
i skolan som har olika svårigheter däribland osynliga
handikapp som adhd. Projektet har fått 200 000
kronor från Arvsfonden. Huvudman var RBU och
projektledare Inger Öhlmér.

Hur startade det?

I december 1998 överlämnades slutrapporten
Arbetsmodeller för gymnasieelever med svårigheter
av DAMP-karaktär till Socialstyrelsen. Där framkom
att minst en av trettio elever vid 16-års ålder hade
svårigheter med koncentration, motorisk koordination
och perception. Utredningen visade också att det
inte gjorts någon grundläggande utredning av de här
elevernas svårigheter och att endast ett fåtal hade en
medicinsk diagnos. Så gott som ingen av eleverna
hade fått pedagogiska insatser som var anpassade till
deras problem. Det framkom också att det fanns brister
i överföringen av information mellan olika aktörer
i skolan. Detta inspirerade Inger Öhlmér i Arboga
till att utveckla en modell för kompetenshöjning och
handledning av personal inom förskola och skola,
för att underlätta deras arbete med elever som har
svårigheter i sin skolsituation. Arbetet resulterade i
rapporten Barn med svårigheter av DAMP-karaktär
inom förskola och skola i Arboga kommun.

Projektidé, syfte och mål

Syftet med projektet var att sprida den så
kallade Arbogamodellen, som är en modell för
kompetenshöjning och konkreta åtgärdsprogram. Den
vänder sig till all personal inom förskola och skola, och
avser att ge skolans personal verktyg för att på olika
sätt stötta och hjälpa elever i behov av särskilt stöd.

Verksamhet

Projektet genomfördes under nio månader och
resulterade i boken Med eleven i centrum. Så kan
vi stötta elever i behov av särskilt stöd. Boken har
överlämnats till Skolverket och har också skickats ut till
500 förvaltningschefer inom skolan. Den har följts upp
av en telefonintervju.

Framgångsfaktorer och svårigheter

Det är svårt att ge någon utförligare beskrivning av
olika framgångsfaktorer och svårigheter i den här typen
av projekt. Men en framgångsfaktor som lyfts fram av
projektledaren är den uppföljande telefonintervjun som
genomfördes med förvaltningscheferna kort efter att de
fått ett exemplar av boken. Detta resulterade troligtvis
i att de blev mer motiverade att införa den modell som
presenteras i boken.
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Spår

Det är omöjligt att bedöma vilka spår projektet
efterlämnat. Vi kan bara konstatera att boken har nått
ut till cirka 500 deltagare och att den modell som
presenteras där har väckt intresse, även utanför Arboga
kommun. Detta har resulterat i att liknande projekt
genomförts i sju kommuner.

Hur har deltagarna själva upplevt
verksamheten?

Vi har inte haft möjlighet att intervjua någon som deltagit
i projektet. Men i boken Med eleven i centrum. Så kan
vi stötta elever i behov av särskilt stöd finns några röster
från skolpersonal som deltagit i projektet. Där framkommer att en nackdel är att en del aktiviteter har ägt rum på
kvällstid. Detta har upplevts som negativt eftersom man,
efter en hel arbetsdag, varit alltför trött för att orka ta till
sig ny information. Så här uttrycker en deltagare det:
Kursen skulle hållas på dagtid för det är så mycket
info så man behöver vara fräsch i huvudet. Det är
viktiga och intressanta saker att lyssna till.
I boken framkommer att många deltagare har upplevt
projektet som värdefullt och en av dem uttrycker det så här:
Mycket positivt med det här projektet. Hoppas
att det ej rinner ut i sanden utan att en
förutsättning av den lagda grunden blir av.

För ökad kompetens och samsyn

I projektet Eleven i centrum var avsikten att öka
kunskapen, hos lärare i skolan, om barn med särskilda
behov och då kanske främst av damp-karaktär. Men
man ville också utveckla samarbetsformer mellan olika
aktörer inom skolan. Genom att presentera en konkret
arbetsmodell hoppades projektledningen utveckla
skolan så att den fick större möjligheter att erbjuda
en anpassad och mer adekvat skolsituation för elever
som har olika neuropsykiatriska problem. Projektets
motperspektiv är ett försök att motverka okunskap och
splittring i skolans värld och i stället skapa kompetens
och helhet, för att på så vis ge förutsättningar för att ge
dessa elever en ”god färd” genom skolan.

Nordiskt midsommarmöte – ett
socialt allkonstverk i världen

Nordiskt midsommarmöte är ett ettårigt projekt
inriktat på aktivitet och social gemenskap. Det består
av återkommande kulturveckor med olika typer av
aktiviteter som infaller runt midsommar där vuxna
människor med funktionshinder och deras ledsagare
från Norden och övriga Europa deltar. Det nordiska
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midsommarmötet arrangeras av Det nordiska förbundet
för läkepedagogik och socialterapi, i samarbete med
de andra nordiska länderna, och äger rum i Järna. Det
första projektet leddes av två projektledare, Katarina
Karlsson och Sonny Ferm, och det var för detta första
arrangemang som projektet fick 50 000 kronor i bidrag
från Arvsfonden.

Hur startade det?

En av projektledarna och initiativtagarna till projektet,
Sony Ferm, berättar på projektets webbplats att flera
internationella konferenser för funktionshindrade som
han deltagit i runt om i Europa har inspirerat till detta
evenemang. Det nordiska förbundet för läkepedagogik
och socialterapi tillsatte en arbetsgrupp som fick av
uppdraget att förverkliga idén.

Projektidé, syfte och mål

En utgångspunkt för projektet är att alla, oavsett
funktionshinder, kan vara delaktiga och medskapande
i kulturlivet. En annan är att personer med
funktionshinder många gånger saknar ett rikt socialt
nätverk. Syftet är därför att skapa förutsättningar för
deltagarna att knyta kontakter och skapa nya möten, så
att de på så vis kan bli delaktiga i ett större socialt och
kulturellt sammanhang.

Verksamhet

Projektet ägde rum i kulturhuset i Järna under en vecka
runt midsommar. Vid det första midsommarmötet
deltog 350 personer från åtta nordiska och baltiska
länder. En väsentlig del av projektet var förberedelserna
på hemmaplan för deltagarna från de olika länderna,
eftersom varje land förväntades presentera något
från det egna landet. Veckan var full av aktiviteter,
däribland föreläsningar, en cirkusföreställning,
utflykter, en nordisk kulturkväll där varje nordisk land
bidrog med musik, dikt eller dans. På midsommarafton
deltog alla i ett gemensamt midsommarspel,
Johannisspelet. Deltagarna erbjöds också att prova på
och delta i olika konstärliga aktiviteter. Det fanns en
fotoutställning och man visade film.

Framgångsfaktorer och svårigheter

De framgångsfaktorer som nämns är att deltagarna
förbereder sig i sina hemländer. På detta sätt är de
väl förberedda när de kommer till midsommarmötet,
och de kan känna glädje och stolthet över att kunna
framföra en presentation. En annan framgångsfaktor
som nämns är att entusiasmen är stor bland både
arrangörer och deltagare.
Det har funnits en hel del administrativa
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och organisatoriska problem, speciellt vid det
första tillfället då det nordiska midsommarmötet
genomfördes.

Spår

Detta har varit ett framgångsrikt projekt så till vida att
det lever vidare med hjälp från andra finansiärer. Totalt
har tre midsommarmöten genomförts (2003, 2005,
2007) man har även haft luciamöten vid två tillfällen
(2004, 2006). De spår som projektet satt är genomförda
aktiviteter, ny kunskap och lärande, samt ökad social
gemenskap.

Genomförda aktiviteter

Projektledarna uppger att grundstrukturen från det
första midsommarmötet har stått som förebild för
de efterföljande, även om temana har förändrats och
utvecklats. Johannispelet är en central aktivitet och
grupper av deltagare har övat i sina hemländer innan.
Man samordnar deltagarnas insatser genom upprepade
repetitioner dagarna innan spelet framförs. En av de
ansvariga uttrycker det så här:
Genom det här spelet firar vi Johannes
Döparens dag, alltså midsommar, men utifrån
ett djupare perspektiv. Vi vill spegla människan
som en del av det kosmiska.

Ny kunskap och lärande

En psykolog, en trädgårdsmästare, en präst och
en läkare talade om olika aspekter av att mötas.
Koncentrerad tystnad, tålamod när det skulle
översättas, alla tog till sig innehållet, upplevde
stolthet och värdighet av att bli tagna på allvar
som vuxna nutidsmänniskor.

Så beskriver en av ledarna ett spår som projektet satt,
nämligen att människor med funktionshinder har
stora möjligheter att tillägna sig och ha glädje av nya
erfarenheter, bara de får rätt förutsättningar, blir tagna
på allvar och blir respekterade.

Hur har deltagarna själva upplevt
verksamheten
Ökad social gemenskap

Många deltagare har återkommit år från år, och flera
har hållit kontakt med varandra via brev och e-brev
mellan gångerna. Det framkom att det sociala klimatet
präglades av värme och välkomnande även gentemot
nya deltagare. En av deltagarna beskriver det så här:
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Det här känns jättebra. Jag har övat på sången
och så har jag träffat min danska kompis.
Så här sammanfattar en av projektledarna det första
nordiska midsommarmötet:
Det kändes fantastiskt, alla visste vad de skulle
göra och alla hjälpte till efter förmåga.

Alla kan

Detta är ett litet projekt i kategorin projekt inriktade
på aktivitet och social gemenskap (se kap. 4). I
projektansökan anges att man ville genomföra ett
nordiskt midsommarmöte vid ett tillfälle sommaren
2003. Trots sin ringa omfattning har detta projekt satt
djupa spår, eftersom det har efterföljts av liknande
arrangemang, med andra finansiärer än Arvsfonden.
Det är under årens gång många personer från olika
länder som fått möjlighet att delta i olika kulturella
aktiviteter, men också fått uppleva glädjen att möta
andra personer med eller utan funktionshinder. Ett
tydligt perspektiv som framkommer i projektet är att
beskriva och fokusera på möjligheterna till aktivitet
och socialt deltagande, i stället för att se svårigheter
och problem. Projektet präglas också av ett tydligt vi
för oss-tänkande (se kap. 4) där handlingskompetensen
och handlingsutrymmet skapas genom att människor
med och utan funktionshinder från olika länder umgås
och gör saker tillsammans.

Empowerment – ett demokratiprojekt

Empowermentprojektet är ett treårigt kultur- och
demokratiprojekt som utvecklat en stödmodell som gör
att medlemmar som själva har funktionshinder ska få
ett mer verkligt inflytande i föreningens verksamhet.
Projektet har haft två projektledare anställda på halvtid.
En av dem, Hanna Danmo, är själv funktionshindrad
medan den andra, Anna Sjölund, har yrkesrelaterade
kunskaper. Därtill kommer de personer som fungerat
som gruppledare och de funktionärer som varit aktiva
vid läger och konferenser. Projektet har fått 3 605 000
kronor från Arvsfonden och är det projekt bland kulturoch demokratiprojekten som fått det högsta bidraget.

Hur började det?

En viktig person för projektets tillblivelse är Gunilla
Gerland, föreläsare och författare som själv har
diagnosen högfungerande autism. Hennes erfarenheter
som medlem i RFA var att föreningen i första hand
fungerade som en föräldraförening, och att personer
som själva har en diagnos hade svårt att göra sin röst
hörd i föreningen. Detta ledde till att styrelsen tillsatte
en grupp för att arbeta vidare med denna fråga, vilket
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så småningom utmynnade i Empowermentprojektet.
RFA ansökte och fick bidrag av Arvsfonden för ett
treårigt projekt som startade 2001.

Projektidé, syfte och mål

Utgångspunkten för projektet var att RFA rekryterade
allt fler normalbegåvade medlemmar med en
autismdiagnos som hade svårt att göra sin röst
hörd i föreningen. Projektet syftade därför till att
utveckla metoder och former för att öka inflytandet
från föreningens medlemmar med funktionshinder
(Aspergers syndrom och högfungerande autism). Men
också att skapa förutsättningar att träffa andra med
samma funktionshinder och att få stöd och möjlighet
att driva sina frågor inom ramen för RFA.

Verksamhet

Social gemenskap, kunskap och inflytande är de
tre fundament som projektet vilar på. En rad olika
aktiviteter har skapats för vuxna människor som
själva har funktionshindret, t.ex. lokala grupper, läger
och sommarkurser. Genom dessa aktiviteter har
deltagarna fått kunskap om funktionshindret och dess
konsekvenser. Centralt i projektet har också varit att
ge möjlighet och utrymme till olika former av social
samvaro under strukturerade former, erfarenhetsutbyte
och olika fritidsbetonade aktiviteter. Projektet ger också
medlemstidningen Empowerment – makt över sitt liv
som kommer ut med fyra nummer per år. En webbplats
har startats som ger information om funktionshindret
med tips hur man kan komma i kontakt med andra
funktionshindrade personer. Dessutom har en
e-postlista och ett nätbaserat diskussionsforum
upprättats. Under projekttiden har det även getts
ut några böcker och informationsmaterial som vill
informera om vad funktionshindret innebär samt vilka
rättigheter de funktionshindrade har.

Framgångsfaktorer
Kompletterande kunskap och perspektiv
Innan projektet startade tyckte jag att det
bara skulle vara personer som själva hade
funktionshindret som skulle leda projektarbetet.
Men så här i efterhand vet jag att projektet inte
skulle ha fungerat alls om det inte både hade
varit personer med och utan funktionshinder
som varit bakgrundsfigurer och stödpersoner i
olika sammanhang. Det hade helt enkelt blivit
kaos för mig, och för många andra, utan den
hjälp som vi har fått.
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Så här beskriver Hanna Danmo sina erfarenheter. Mats
Jansson, som efterträtt Anna Sjölund som projektledare,
säger att han har lärt sig oerhört mycket av att få
arbeta tillsammans med människor som själva har
funktionshindret. Så här säger han:
Tidigare så tyckte jag att jag hade en väldigt
fördomsfri inställning men oj vad jag fick ställa
om. Jag har ju haft ett personalperspektiv, nu
blir det ett dubbelt perspektiv. Jag har lärt mig
jättemycket om mig själv och hur jag förhåller
mig till andra. Att jobba på samma villkor
tillsammans med dem som har funktionshindret
är ett lärande som ger en helt annan kunskap.

Energibesparande åtgärder som
underlättar social samvaro

Energibesparande åtgärder är ett uttryck som används
av deltagarna själva och som avser strategier för att
underlätta olika former av social samvaro. Det kan
handla om planering och struktur, men också om
hur man kan finna en utväg om samvaron med andra
upplevs som alltför påfrestande. Projektledningen
menade att en stor del av framgången med projektet
var att de, innan lägren, skickade ut en folder till
alla deltagare där all viktig information fanns med.
Där fanns ett individuellt schema, så att var och
en i förväg kunde se precis vad som skulle hända.
Projektledningen lade även upp strategier för situationer
som kunde bli svåra att hantera. Matsituationen var en
sådan, eftersom man bedömde att det fanns deltagare
som hade svårt att äta tillsammans med andra. Den
energibesparande åtgärd som användes i detta
sammanhang var att erbjuda ”take-away”-kartonger, så
att de som ville kunde ta sin mat och gå i väg och äta
enskilt. Så här beskriver en av projektledarna det:
En erfarenhet som vi gjorde var att när det fanns
sådana strategier att tillgå klarade många av att
äta i matsalen. Tryggheten låg i att man visste
att det fanns en utväg om det blev för jobbigt.
Genom denna typ energibesparande åtgärder fick
deltagarna möjlighet att lägga sin energi på att umgås,
delta i olika aktiviteter och workshopar i stället för
att oroa sig för hur man skulle klara av att hantera en
annorlunda miljö. Så här beskriver en av deltagarna det:
Jag har känt ett stort engagemang från
funktionärerna och hela lägret har genomsyrats
av en hjärtlig atmosfär. Allt var så välplanerat!
En annan energibesparande åtgärd har bestått i att man
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tagit fram en tydlig struktur för olika möten. Denna
bestod både av att man använde sig av speciella kort
för att begära talan och replik och att varje möte skulle
innehålla speciella rundor där alla fick möjlighet
att reflektera över mötesklimatet. Detta har sedan
organiserats i pärmar som varje deltagare har fått.

Erfarenhetsutbyte

Det är jätteviktigt att få träffa andra som har
samma diagnos för att få känna att man inte
är ensam om de här svårigheterna som man
har, att få träffa andra och veta att det finns
fler i samhället som har samma diagnos. Vi har
pratat om vad som inte fungerar ute i livet. Så
kan vi på något sätt påverka saker och ting och
få LSS-handläggare att lyssna till oss. Och det
tror jag vi kan få men det tar lite lång tid.

Så här beskriver en ung kvinna sitt deltagande i
Empowermentprojektet. Hon är långt ifrån ensam!
Liknande berättelser kan man läsa om i projektets
tidning. Där framkommer vilka positiva upplevelser
det är att få möta andra människor med samma
funktionshinder. Dessa möten ger styrka och mod,
eftersom man förstår att man inte är ensam i sin
situation. För vissa har det gett kraft att försöka
förändra sin situation, inte minst i kontakter med olika
myndigheter.

Svårigheter
Intressemotsättningar mellan olika
grupper

Ja, det har ju varit lite diskussioner i
föreningen, föräldrarna till barn som har flera
funktionshinder har uttryckt oro för att deras
barns behov ska komma i skymundan. De här
barnen kan ju inte föra sin egen talan.

En svårighet som projektledarna menar har funnits och
som stundtals har försvårat genomförandet av projektet
är att det har förekommit vissa intressemotsättningar
mellan olika grupper inom RFA om vem som ska få
mest plats. Ett uttryck för detta har varit att föräldrar
till personer med utvecklingsstörning och autism har
känt sig åsidosatta sedan gruppen unga vuxna med
funktionshinder har fått större plats.

Problem med att integrera projektet.

Ibland kan man få en känsla av att det som vi
gör uppskattas men att verksamheten inte ses
som inkluderad i föreningsarbetet utan något
som görs vi sidan av.
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En annan av de svårigheter som projektledare och
deltagare beskriver är att RFA som förening inte har
tagit Empowermentprojektet på allvar, utan har sett
projektet som ett sidospår, skilt från RFA:s ordinarie
verksamhet. Man upplevde det som att de maktfrågor
som projektet berörde var av underordnad betydelse
för föreningen som helhet. Detta är något som under
perioder livligt diskuterats, eftersom man menade att
det fanns det en risk för att projektet inte skulle komma
att få några konsekvenser i föreningens ordinarie arbete.

Konflikter och missförstånd

Konflikter och missförstånd har uppstått
på grund av det konkreta tänkandet och det
bokstavliga tolkningssätt som vi med autism har.

Så säger Hanna om en del av de svårigheter som funnits
i projektet. En del konflikter har uppstått eftersom
personer med funktionshindret kan ha svårt att föreställa
sig vad ett uppdrag innebär, vad som förväntas och
att organisera uppgiften på egen hand. Det har också
funnits en del problem på olika mötesplatser på internet.
En strategi för att komma till rätta med problemen på
Internet har varit att skapa tydliga regler och att se till
att det finns sociala moderatorer som kan hjälpa till
att lösa de problem som uppstår. Men det har försvårat
tillgängligheten till diskussionsforumet Pratkvarnen,
vilket lett till färre besökare.

Spår

Empowerment är ett projekt som rönt framgång och
kommer efter projekttiden att inlemmas i RFA:s
ordinarie verksamhet, om än i något begränsad
omfattning. Ett Empowermentråd har tillsatts
som en länk mellan de olika träffgrupperna och
riksstyrelsen. I slutrapporten, enkäten, intervjuerna
och medlemstidningen framträder en enhetlig bild av
de spår som projektet lämnat i form av genomförda
aktiviteter, nya metoder och arbetssätt, ny kunskap och
lärande samt en ökad social gemenskap.

Genomförda aktiviteter

Många aktiviteter har genomförts i projektet, men
grunden är de lokala grupper för vuxna människor
som själva har funktionshindret autism eller Aspergers
syndrom. Grupperna har i regel letts av personer som
själva har funktionshindret. I en del av grupperna har
man företrädesvis diskuterat handikappolitiska frågor, i
andra mer existentiella frågor medan man i ytterligare
några har föredragit att göra olika fritidsaktiviteter
tillsammans. Inom projektets ram har också flera läger
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och konferenser anordnats. I samband med det första
lägret startades också medlemstidningen Empowerment
– makt över sitt liv. Man har också startat en webbplats,
en e-postlista och ett nätbaserat diskussionsforum.

Nya arbetssätt och metoder

Styrelsemötena är mycket mer effektiva nu för
tiden

Så säger Lena Andersson, tidigare förbundssekreterare
i RFA. Hon syftar på att det inom projektets ram har
utvecklats metoder som underlättat styrelsearbetet för
personer som själva har funktionshindret autism eller
Aspergers syndrom. Dessa förändringar, som består
av en genomarbetad struktur och förtydliganden av
osynliga regler, har även visat sig vara till hjälp för
deltagare utan funktionshinder. Det har alltså skett en
förbättring för mötesklimatet i stort. Dessa erfarenheter
vill man även delge andra och det finns information om
föreningens nya arbetssätt på RFA:s webbplats
Ett annat exempel på nya metoder och arbetssätt
som utvecklats i projektet är att man har utarbetat så
kallade uppdragsbeskrivningar. Dessa tydliggör vad
man förväntas göra inom ramen för olika uppdrag och
vilket stöd som kan behövas. Målet är att alla, oavsett
funktionshinder, i förväg ska veta vem som gör vad och
vem man kan fråga om man behöver hjälp.

Ny kunskap och lärande

För fem år sedan fanns inte några
ledamöter med autism/AS i FA:s styrelser
och valberedningar. Nu efter projektet
finns det förtroendevalda personer som
har funktionshindret i alla distrikt samt i
riksstyrelsen. Det beror på att vi alla har lärt
oss mer om funktionshindret, både om det
negativa och positiva.

I citatet framkommer att projektet har bidragit till att
anhöriga och personer som själva har funktionshinder
har fått ökad kunskap om funktionshindret och dess
konsekvenser. Genom detta har man fått lättare att
förstå varandra och bygga upp stödjande strukturer i
organisationen. Man har inom projektet också sett det
som väsentligt att förmedla den kunskap som man fått
till andra utanför föreningen. Man har försökt göra
detta genom föreläsningar, workshopar och böcker.
Man har också publicerat material på webbplatsen.
Vi lärde oss mycket av föreläsningarna och hade
många nya idéer när vi åkte hem. Utifrån detta
så började vi fila på idéerna för den träffgrupp
som skulle starta.
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Ökad social gemenskap

Jag träffade många nya människor lägret och
skapade en hel del nya kontakter. Vi träffas
och hjälper varandra med tips hur man ska
komma ihåg att betala räkningar, hur man kan
strukturera upp det hemma för att hitta, med
mera.

Det framkommer i all dokumentation om projektet att
en av de stora vinsterna har varit de mötesplatser som
skapats inom projektet. Den sociala gemenskapen som
funnits på läger och grupper har gett förutsättningar för
att skapa nätverk där man kan träffa andra i liknande
livssituation och med likartade problem även utanför
projektets verksamhet. I citatet ovan framhålls också
att gruppen varit en väsentlig arena för att utbyta
erfarenheter och tips om hur man kan hantera sina
svårigheter i vardagslivet. Tillsammans kan man
utveckla verktyg och strategier för att handskas med de
svårigheter som man möter i vardagen.

Hur har deltagarna upplevt
verksamheten?
Ökad självkänsla och självkännedom

Jag fick lära känna mig själv lite bättre när jag
var på lägret. Jag upptäckte några svårigheter
som jag inte hade upptäckt förut och det är
skönt när man kommer på varför man inte
klarar en sak. Det bästa som har hänt mig i mitt
liv är lägret.

Temat självkänsla är något som återkommer i artiklar
och insändare i medlemstidningen Empowerment
– makt över sitt liv. Där framkommer att projektet
har visat att man behövs, att man är värdefull och
att man kan klara av den uppgift som man tilldelats.
Men det framhålls också som väsentligt att man fått
kunskap om vilka begränsningar och problem som
funktionshindret kan medföra. På så vis har man fått
en ökad självkännedom som kan bidra till att man
lättare kan lära sig att hantera olika situationer och be
om hjälp när man så behöver. Budskapet att ta makt
över sitt liv har tilltalat många, och flera har genom
sitt deltagande i projektet fått möjlighet att ta sig
ur en besvärlig situation eller en vardag som känns
meningslös.

Att ta plats

Projektet må vara slut men arbetet har
egentligen bara börjat. Projekt Empowerment
har varit en suverän och inspirerande plattform.
Så låt oss fortsätta att verka, synas, höras,
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informeras och göra oss påminda. För vi
behövs vi också. Och jag är övertygad om
att vi är på rätt väg för att få ”normalerna”,
arbetsmarknaden, med många fler att inse det!
Så skriver Madde i en krönika i medlemstidningen (nr
4/2004), vilket illustrerar att projektet även inspirerat
till att påverka omgivningens attityder. Hanna, en av
projektledarna, säger i intervjun att en viktig erfarenhet
som hon fått genom att vara ledare för en lokal grupp
är att gruppmedlemmarna har fått med sig upplevelsen
att man inte är ensam om sina problem. Man har också
fått ett bättre självförtroende, eftersom man i gruppen
kommit fram till att man trots, eller kanske tack vare,
funktionshindret har mycket att bidra med i samhället.
Förhoppningsvis, säger Hanna, så får vi se fler personer
med autism och Asperbergs syndrom som kommer att
kräva sina rättigheter, i stället för att som tidigare falla
ned i passivitet.

Att ge stöd till andra

Men störst av allt tycker jag är att ha fått
vara med och driva ett arbete som främjar
mångfalden i samhället. Att ha fått vara med
och ge en massa, många gånger, kantstötta
människor insikten om att man har rätt att vara
den man är. Även om man kanske avviker från
den majoritet av människor som verkar vara
stöpta i samma form.

Att få betyda något för någon annan människa
är en viktig erfarenhet av projektet, menar en av
deltagarna. För många är det en ny upplevelse att
inte alltid vara den som behöver hjälp, utan att få
vara den som hjälper andra. Handlingsutrymmet
skapas genom att dela och förmedla sina erfarenheter
med andra, få bekräftelse och erkännande. Några
deltagare berättar att de under projektet har växt
som människor, och därmed fått kraft att stå upp
för sin rätt att vara den de är. Att vidareutveckla en
stödjande föreningskultur, där personer som själva
har funktionshinder stödjer varandra är, enligt
representanter för RFA, ett tema som man kommer
att prioritera i det fortsatta arbetet.

Tillsammans är vi starka

Detta är ett projekt som genomförts i en förening,
RFA, som har stor vana att genomföra projekt
med ekonomisk hjälp från Arvsfonden (se kap
7). Empowermentprojektet kännetecknas av
motperspektivet att vilja mobilisera människor med
funktionshinder, så att de kan göra sin röst hörd i en
stor och etablerad handkappförening, och att utveckla
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nya former för delaktighet och demokrati (se kap. 4).
Man har på detta sätt velat förändra karaktären på RFA
från att vara en anhörigförening till en mer brukarstyrd
förening. I detta arbete har man stött på motstånd
från vissa grupper, uttryckt som en oro att andra, mer
resurssvaga medlemmars intressen kan komma att
hamna i skymundan. Projektet utgår från uppfattningen
att mobilisering förutsätter att människor med liknande
problem och erfarenheter kommer samman. Gruppen är
alltså den form som lämpar sig bäst för att frigöra och
stärka människor med funktionshinder, och är också en
miljö där man kan hjälpa och stödja varandra. Men det
måste ske i en tillåtande och stödjande atmosfär, och
ett av projektets kännetecken är att man skapat många
sådana mötesplatser. Projektet har också skapat en
ny mötesstruktur som möjliggör för medlemmar som
själva har ett funktionshinder att öka sitt inflytande i
föreningens beslutande organ. Många av de aktiviteter
och mötesplatser som funnits i projektet har också
gett möjligheter till socialt deltagande som sträckt sig
utanför föreningens verksamhet. I vissa av grupperna
har gemenskapen mellan medlemmarna fungerat som
en språngbräda till olika samhälleliga arenor och
aktiviteter. Tillsammans med andra har man fått mod
och stöd att besöka nya platser och delta sammanhang
som tidigare varit okända.

Freja – ett kulturprojekt

Freja är ett treårigt kultur- och demokratiprojekt
som vänder sig till barn och ungdomar med en
autismdiagnos och avser att utveckla deras konstärliga,
kreativa och sociala förmåga med hjälp av olika
konstformer. Projektet har sammantaget fått 1 450 000
kronor från Arvsfonden, vilket är ett genomsnittligt
bidrag för projekt inom den här gruppen. I projektet
finns två fast anställda personer, projektledaren Ingrid
Sindahl-Norelius och den konstärliga ledaren Peter
Ivan Ericsson. Därtill kommer flera timanställda
medarbetare, som pedagoger, musiker, och koreografer.
Projektet har drivits i samarbete mellan Föreningen
Autism, Smålands musik och teater och Kulturskolan
i Jönköping. Till projektet har en referensgrupp
varit knuten som bestått av representanter från
olika myndigheter, sjukvårdsorganisationer och
kulturverksamheter. Projektet har, förutom
ekonomiskt bidrag från Arvsfonden, finansierats av
Jönköpings kommun, Jönköpings läns landsting och
Kronprinsessan Victorias fond.

Hur började det?

Initiativtagare till och projektledare för projektet Freja
Musikteater är Ingrid Sindahl-Norelius. Hon har en son
med autism som spelat teater under flera år, vilket haft
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en mycket positiv påverkan på hans beteende, självbild
och sociala liv. Hon är också dramapedagog och
producent på Smålands musik och teater. Med dessa
erfarenheter som utgångspunkt ville hon gärna utveckla
en teaterverksamhet för människor med autism. Det
började i liten skala när hon fick använda 25 procent av
sin tjänst på Smålands musik och teater för att pröva
sin idé. Hon startade då en studiecirkelverksamhet, ett
pilotprojekt som låg till grund för ansökan om bidrag
från Arvsfonden.

Projektidé, syfte och mål

Utgångspunkten är att ungdomar och unga vuxna med
autism är särskilt utsatta, vilket visar sig i att många
inom gruppen får svåra tilläggsproblem när de slutar
skolan och ska börja söka eget boende och arbete. Det
är också ofta då deras problem blir tydliga för dem
själva. De behöver då stöd och hjälp för att förstå
och se sig själva och sina reaktioner, men också få
insikt i att det finns andra sätt att tänka, handla och
reagera. Projektet Freja har velat utmana en gammal
sanning, nämligen att människor med autism inte kan,
eller har utbyte av, att vara i grupp. Man menar att
det går att utveckla speciella metoder för att öka den
sociala kompetensen hos människor med autism. Frejapedagogiken utmärks av att medvetet och kontinuerligt
arbeta med rollspel, drama och teater samt deltagarnas
egna sociala berättelser. En förutsättning är att detta
sker i en miljö som präglas av trygghet, bekräftelse
och förståelse. Ungdomarna som deltagit i Frejas
verksamhet har genomgått en positiv personlig
utveckling som påverkat deras livssituation på ett
genomgripande sätt. Detta visar sig bland annat i ökad
kroppsmedvetenhet, större självständighet och mod att
synas. Ett annat mål är att göra samhällets ordinarie
kulturutbud tillgängligt för barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionshinder.

Verksamhet

Projektet har utvecklats successivt och omfattar i
dag flera olika aktiviteter och verksamheter som
teaterföreställningar, läger, konstutställningar,
teaterresor, studiebesök och samarbete med Momsteatern. Basen i projektet är emellertid arbetet i tre
grupper som består av deltagare med olika grad av
autism. Lilla tisdagsgruppen är en grupp med sju
personer med omfattande funktionshinder där man
kommunicerar med musik och rytmer. I gruppen finns
flera deltagare som inte pratar alls eller pratar i väldigt
begränsad utsträckning. Stora tisdagsgruppen består
av sju barn och ungdomar med olika tilläggshandikapp.
Där inriktas arbetet på att utveckla interaktionen
mellan deltagarna och få dem att spela teater med
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varandra. Onsdagsgruppen består av sju deltagare
med Asperger och högfungerande autism. Här skriver
man och bearbetar texter som ligger till grund för
olika föreställningar. Deltagarna hjälper också till att
producera de föreställningar som ges. Projektets tre
teaterföreställningar har blivit uppmärksammade både
lokalt och nationellt. Man har också velat skapa en
mötesplats för ungdomar med och utan funktionshinder
genom att starta en öppen scen, Freja-backstage.

Framgångsfaktorer
Kompletterande kunskap och perspektiv
Det krävs ett helhjärtat engagemang av en som
kommer utifrån och en luttrad mamma.

Så beskriver projektledaren en av de viktigaste
förutsättningar för att genomföra projektet. Ingrid
Sindahl-Norelius menar att hennes erfarenhet som
mamma ger henne en speciell kompetens att förstå
olika uttryck och handlingar hos människor med
autism. Hon bär i detta sammanhang på något som kan
kallas inifrånkunskap. Peter Ivan Ericsson har inte den
typen av erfarenheter utan representerar en snarare
en ”utifrånkunskap”. Detta gör att han kan se saker
från ett annat håll och anlägga nya tolkningar på vissa
av deltagarnas beteenden och handlingar. Dessa två
perspektiv har, enligt dem själva, varit grunden för att
projektet blivit så framgångsrikt. Peter Ivan Ericsson
beskriver att Ingrid Sindahl-Norelius, speciellt i början
av projektet, fungerat som en tolk mellan honom och
deltagarna. Men allteftersom han och deltagarna lärt
känna varandra har de nu utvecklat ett gemensamt
språk och en erfarenhetsbank, som har lett till att de nu
kan kommunicera utan några problem.

Att jämställa sig

Både Ingrid Sindahl-Norelius och Peter Ericsson
framhåller att en förutsättning för att kunna driva ett
projekt som Freja är att man delar uppfattningen att alla
människor har rätt att bli sedda, hörda och accepterade
sådana som de är. Men här gäller inte bara läpparnas
bekännelse, utan för att framstå som trovärdigt så gäller
det att våga förmedla egna tillkortakommanden och att se
sig själv i andra. Så här uttrycker Peter Ivan Ericsson det:

Jag bjuder på mig själv, mina egna
misslyckanden. Kör på känslan, spegla sig självjag känner igen mig själv i varje person.
Vad Peter Ivan Ericsson beskriver är att han, genom
att betona likheter mellan sig själv och deltagarna,
jämställer sig med dem, vilket minskar skillnaderna
mellan dem utan och dem med funktionshinder. Han
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betonar att alla har något att berätta, men att det måste
finnas någon som är beredd att lyssna.

Mod att pröva

Det framkommer också att det har krävts ett visst
mod och en viss frimodighet för att driva ett projekt
som Freja. De förnekar inte att det har funnits och
fortfarande finns en del svårigheter och problem. Men
de betonar samtidigt att man måste våga satsa på de
resurser och möjligheter som finns hos den här gruppen.
Så här sammanfattar Peter Ivan Ericsson det:
Man måste våga! Allt är möjligt! Ibland
misslyckas man ju, det som funkade förra
veckan kan gå åt skogen denna men riskerar
man ingenting så vinner man heller inte något!

Svårigheter
Originalitet och olikhet

Några av svårigheter som funnits i projektet beskriver
Peter Ivan Ericsson som att allt tar så lång tid, vilket
är mycket tålamodsprövande. Men också att varje
deltagare är originell och känslig på sitt eget sätt. Som
ledare får man balansera på slak lina, arbetsprocessen
präglas hela tiden av osäkerhet och man vet aldrig om
man kan slutföra projektet på det sätt som var avsett. Så
här beskriver han det:
Det är svårt att hitta en linje där alla får
utrymme. Konflikter vilar bakom varje hörn,
gruppmedlemmarna tolkar allt väldigt personlig
så man vet ju aldrig om man kommer till
föreställning, om gruppen håller hela vägen fram.

Olika uttryckssätt

En annan svårighet som lyfts upp är att det, i rollen
som konstnärlig ledare, kan vara svårt att kunna
tolka den feed-back som deltagarna ger, eftersom
de stundtals är ganska återhållsamma med att visa
bekräftelse och uppskattning. Peter Ivan Ericsson
upplevde att på grund av detta så var det svårt att
bedöma om de upplevde olika övningar och moment
som meningsfulla eller inte. Så här beskriver han det:

Man får inte mycket beröm, mest kritik.
Uttrycken för känslor är väldigt äkta men man
visar uttryck för känslor av empati på ett annat
sätt, det kan vara svårt.
Ingrid Sindahl-Norelius däremot ser snarare
avsaknaden av social polityr som en fördel och hon
menar att detta är något som alla kan lära av. Hon har
lärt sig att vara mer tydlig och rak i sina uttryck:
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Det har hänt så mycket med alla, inte bara med
ungdomarna utan även med oss som jobbat i
Freja. Vi har inte desamma som vi var för fyra
år sedan. Ungdomarna har tvingat oss att bli
ärliga, det går inte att spela några spel eller
använda något konstigt symbolspråk. Det är jag
väldigt tacksam för!

Att bryta invanda spår

Ytterligare en svårighet var att skapa ett öppet och
flexibelt klimat, eftersom många av deltagarna har haft
svårt att släppa invanda mönster och rutiner. Det har
tagit tid att skapa en atmosfär som både ger trygghet
och samtidigt erbjuder utmaningar.
Svårigheter med att bryta mönster, det behöver
inte vara samma rutiner jämt.

Spår

Freja-projektet är ett framgångsrikt projekt som
uppmärksammats både lokalt och nationellt. Det har
blivit en permanent verksamhet inom Smålands musik
och teater från och med hösten 2008. Projektet har
även fått stå förebild för andra, liknande projekt som
påbörjats runt om i landet. Projektets verksamhet är
väl dokumenterad i form av olika rapporter, filmer och
artiklar. Tillsammans med informationen från enkäten
och de intervjuer och observationer som genomförts,
så framkommer att projektet har satt många spår, både
genom de aktiviteter som genomförts och i utvecklandet
av nya metoder och arbetssätt. Det har också gett
ny kunskap och nytt lärande, främjat hälsa och
välbefinnande samt ökat deltagarnas sociala gemenskap.

Genomförda aktiviteter

Inom Frejas ram har många olika konstnärliga och
sociala aktiviteter genomförts, som drama, musik,
rollspel och social träning. Det finns också en sångkör
och under två sommarläger har deltagarna fått ta del
av skrivarkurser, cirkusskola och olika slags teater- och
musikövningar. Freja har blivit känt för allmänheten
genom sina teaterföreställningar Stackars oss – en
annorlunda kabaré, Freja dreams och Måsen Johanna,
pjäser som både uppförts på hemmaplan och på turné.
Freja Back-stage är en välbesökt öppen scen med
inbjudna gäster där Freja-deltagare fungerar som värdar.

Nya metoder och arbetssätt

Vi har arbetat konstärligt med teater, drama,
film, dans i grupper med blandade åldrar
och olika grader av autism, allt från grav till
lindrig. Det är djärvt i sig då diagnoskriterierna
uttryckligen säger att detta är omöjligt.
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Det Ingrid Sindahl-Norelius beskriver i citatet ovan
är att man tagit på sig en, till synes, omöjlig uppgift
genom att inkludera personer med så skiftande
funktionsnivåer. Trots alla odds har detta arbetssätt
fallit väl ut och man har lyckats skapa en konstnärlig
och kreativ miljö för samtliga deltagare. Men man har
också utvecklat en form av deltagarstyrt arbetssätt,
eftersom de pjäser som har uppförts bygger på texter
från deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter.
Dessa har sedan textförfattarna och den konstnärlige
ledaren vidareutvecklat till teaterpjäser.
Stackars oss var den första produktionen,
handlade mycket om att se, bli sedd och
bekräftad. Freja dreams var ett steg till att
få uttrycka sig om sitt liv och Backstage
är ett forum att få göra debut. Med pjäsen
Måsen Johanna såg vi att looser-mentaliteten
försvann. Man visste att man hade en scen för
framträdande där man blir sedd och bekräftad.
De har lärt sig massor av nytt som dans och
musik.

Ny kunskap och nytt lärande

Trots allt som står i faktaböcker så har de här
ungdomarna visat stor förmåga till inlevelse
och fantasi, att de fungerar bra i grupp och
samarbetet fungerar och att de kommunicerar
med varandra. De äldre tar hand om de yngre,
fantasin och mimiken flödar, glädjen är stor och
skratten är många.

Så beskriver Ingrid Sindahl-Norelius en av de
värdefulla erfarenheter som projekt Freja gett, vilket
är en uppfattning som Peter Ivan Ericsson delar. Han
menar att det har varit en fördel att han inte haft så
mycket specialkunskaper om vilka svårigheter som
människor med autism anses ha. Risken hade då varit
att han haft felaktiga förväntningar. Nu har det snarare
varit så att gruppen har väckt hans intresse och han
har sett det som en utmaning att hitta olika sätt att låta
deltagarna komma till tals.
Jag är ingen kurskille, ju mer teorier man har
om människor, ju mer låst blir man. Jag fick veta
att den här gruppen inte kan jobba i grupp men
det ville jag inte tro – det är en grupp som måste
höras. Alla har något att berätta men det måste
ju finnas någon som vill lyssna och det är något
som alla kan lära sig.
När Ingrid Sindahl-Norelius och Peter Ivan Ericsson
berättar om sina erfarenheter från projektet så
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framträder en något annorlunda beskrivning än den
som brukar ges av människor med neuropsykiatriska
funktionshinder. Visst finns här en del svårigheter men
lika mycket kompetens, resurser och intressen.

Ökad hälsa och välbefinnande

Jag ser det som min uppgift att skapa en scen
för de marginaliserade.

Så beskriver Peter Ivan Ericsson sin vision när han
gick in i projektet, en vision som med råge blivit
förverkligad. Projektledningen berättar att för flera
deltagare så har deras medverkan i olika produktioner
bidragit till att de växt och på ett annat sätt än
tidigare kunnat ta kommandot över sitt liv. Det finns
flera exempel på deltagarna som tidigare har haft
omfattande kontakter med psykiatrin och vårdats för
självmordsförsök, ångest och depressioner. Så här säger
en av dem:
Jag kände att jag inte hörde hemma någonstans
– allt blev bara fel. Nu har jag fått ett värde och
en uppgift, jag kan ju spela teater och jag gör
det djävligt bra.

Ökad social gemenskap

För första gången så pratar deltagarna om sina
kompisar i Freja. Några har börjat träffas privat
utanför Frejas aktiviteter. Vi har lärt dem att gå
på konserter och teaterföreställningar så nu kan
de göra det tillsammans.

Peter Ivan Ericsson menar att en av utmaningarna
i projektet har varit att skapa känslan av social
tillhörighet. De flesta deltagarna träffas bara i samband
med olika Freja-aktiviteter, men det finns några som
även börjat umgås på fritiden. Ingrid Sindahl-Norelius
menar också att man har lyckats med att skapa
en gemenskap som kännetecknas av trygghet och
acceptans:
Några av deltagarna hade grava ätstörningar.
De kunde bara äta när de var helt ensamma. Nu
sitter de och äter tillsammans med oss andra!

Hur har deltagarna upplevt Freja?
Gemenskap och solidaritet

Avslutningsvis ska vi lämna ordet till några av dem
som deltagit i Frejas verksamhet. Det finns de som
berättar att livet ”före Freja” kännetecknades av
upplevelsen av att bli betraktade som udda och
annorlunda. De har haft svårt att hitta sammanhang
där de känt sig accepterade. En samstämmig bild är
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att deltagarna menar att Freja har inneburit många
positiva erfarenheter och de har fått delta i flera
spännande aktiviteter. Men det som framstår som
det mest betydelsefullt är att de numera har ett
sammanhang och ingår i en gemenskap där de ger och
får stöd och hjälp.
Jag har nu någonstans att gå, att få komma
någonstans där det finns ett mål. Det bästa
med Freja: Här blir man inte idiotförklarad –
man törs mer. Vi stödjer varandra, här finns
en fin gemenskap. Vi gör det vi ska, vi peppar
och stödjer varandra. Vi har en väldigt fin
gemenskap.
Att få ingå i en grupp och få lära känna andra som
har liknande erfarenheter som man själv är något som
beskrivs som positivt. Det ger trygghet och säkerhet.
Men också att man presterar något som man kan visa
upp för andra.
Det känns jätteroligt att få göra något stort.
Man lär sig förstå varandra, vi läser varandras
tankar. Det är det som gör att det är en så bra
gemenskap i den här gruppen.
En annan deltagare framhåller att även om enskilda
medlemmar får ett större utrymme vid olika
föreställningar, så är den enskildes prestation ett
resultat av det arbete som bedrivits i gruppen.
Jag tycker att det är ett problem att en del
applåderas speciellt. Det är faktiskt så att ingen
är bättre än någon annan, allt arbete är ett
resultat det stöd som man får av gruppen.

Att ta plats

Här får man ett ansvar, man är en skådespelare,
man tar ansvar för sin roll. Jag får användning
av något som plågat mig hela livet. Så på så vis
är Freja min räddning. Men jag har panikångest
när jag ska upp på scenen, men det går. Det
blir bättre med tiden, det blir världens kick som
ingen drog i världen kan ge.

Citatet illustrerar något som flera deltagare uttrycker,
nämligen att genom att delta i Freja så har man fått
hjälp med att göra det omöjliga möjligt och att kunna
förvandla tidigare smärtsamma upplevelser och
erfarenheter till något positivt. Man har också fått mod
att förmedla sina erfarenheter genom att stå på en scen
och för en publik framföra sina erfarenheter om hur det
kan vara att vara ung och funktionshindrad i dagens
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samhälle. Deltagandet i Freja har också, för vissa,
inneburit att man blivit en intressant och välbekant
person, en värdefull erfarenhet för den som tidigare har
befunnit sig i underläge.

både lokalt och nationellt, är teaterföreställningarna.
Där har deltagarna fått möjlighet att berätta sin
egen historia på sitt eget sätt, vilket varit mycket
betydelsefullt för deras självbild och identitet.

Jag har testat på Google, jag finns där. Jag syns,
jag är inte bara en i mängden. Det har även
hänt att folk kommit fram till mig på gatan och
säger: ”Fan vad bra du var i Måsen Johanna!

Ökad vardagslivskompetens

En annan av deltagarna, en ung kvinna, framhåller att
hon med hjälp av Frejas aktiviteter har utvecklat en
social kompetens som hon kan använda i sitt vardagsliv.
Hon beskriver att hon har blivit mer självständig, klarar
att utföra handlingar som tidigare var omöjliga och har
fler sociala kontakter än tidigare.
Sedan jag började på Freja så klarar jag av
människor på ett bättre sätt, det är svårt att
förklara. Förut var det så att jag hade svårt att
läsa människors ansikten, jag hörde bara deras
röster men nu ser jag dem på ett annat sätt. Jag
har utvecklats så mycket så att det är svårt att
sätta ord på vad det är men jag klarar nu att
åka buss – det gjorde jag inte innan. Jag kan
även ta kontakt med människor. Jag är så glad
att jag hittade Freja eller om det var Freja som
hittade mig!

Ett projekt som utmanar
och ger mod att synas

Freja är ett projekt som tydligt präglas av ett frigörande
och mobiliserande motperspektiv. Det genomsyras av
en vilja att utmana den accepterade föreställningen
att människor med autism inte kan, eller har utbyte av,
att vara i grupp. Genom att använda olika konstformer
som uttryckssätt, och med en speciell Freja- pedagogik,
har man inom projektets ram utvecklat den sociala
och konstnärliga kompetensen hos barn och unga med
autism och gett dem mod att ta plats och synas. I likhet
med Empowerment-projektet framhålls betydelsen av
att personer med funktionshinder har stort utbyte av
att träffa andra personer med liknande problem och
erfarenheter. Man har därför i huvudsak haft gruppen
som arbetsform. Men man betonar också, i likhet
med Empowerment-projektet, att en förutsättning för
att detta ska fungera är att miljön är tillåtande och
stödjande. Men i Freja går man ett steg längre! Man
skapar tillsammans med deltagarna framträdanderum
(se kap. 4) i offentligheten där de unga ges möjlighet att
presentera sig själva som kompetenta och resursstarka.
De framträdanden som väckt mest uppmärksamhet,
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Riskkapital inom
sjukvården – redovisning
av två projekt
I det här kapitlet beskrivs två förhållandevis stora
projekt som haft sin hemvist inom sjukvården. I båda
fallen leds projekten av läkare som vill utveckla
verksamheter som inte rymts inom den ”vanliga
sjukvården”. Ett av projekten har Karolinska
universitetssjukhuset och Handikapp & Habilitering
i Stockholms län som sökande medan det andra är
lokaliserat till Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg. Båda dessa projekt har stötts av RFA, som
betraktat dem som viktiga för utvecklingen av vården
av personer med neuropsykiatriska problem.

Uppföljning och utvärdering
av barn med autism som får
tidiga insatser

(Karolinska universitetssjukhuset och Handikapp &
Habilitering i Stockholms län)

”Det måste bli bättre”

Projektet har fått totalt 1 500 000 kronor i bidrag
från Arvsfonden. RFA i Stockholm var i början av
2000-talet missnöjd med de möjligheter små barn
med autism i Stockholm fick till utveckling. Trots
att det fanns forskning som visade att tidiga insatser
var av stort värde för dessa barn (se kapitel 1) fanns,
enligt RFA, inget samlat grepp i habiliteringen av
barnen. Barn med misstänkt autism utreds inom
barnpsykiatrin, men de får insatser och ska följas upp
inom habiliteringen. BUP har uppdraget att utreda
autism men inte exempelvis utvecklingsstörning och
adhd. Det finns emellertid stora brister vad det gällde
läkaruppföljning och många föräldrar vet inte vart de
ska vända sig med medicinska frågor om sina barn.
Brister har också upplevts vad det gäller att få samlad
översikt över barnens medicinska situation. Hos barn
med autism finns ofta också andra medicinska och
andra problem, som man tyckte inte fick tillräcklig
uppmärksamhet. Efter påtryckningar från RFA
bildades därför ett småbarnscenter för barn med autism
2004. På detta center, som ingår i habiliteringen i
Stockholm, får barnen intensiva insatser efter utredning
av sin autism på barnpsykiatrisk klinik. I medeltal får
barnen intensiva insatser i cirka 15 timmar per vecka,
men så mycket som 30 timmar i veckan förekommer.
Efter en tid insåg man att ytterligare en länk behövdes,
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nämligen uppföljning av de barn som fått tidiga insatser
på centret.
Därför startades 2006 projektet Uppföljning
och utvärdering av barn med autism som får tidiga
insatser. Projektet drivs gemensamt av Karolinska
universitetssjukhuset och habiliteringen i Stockholms
län. Också i denna process var RFA drivande.
Egentligen menade man att det var landstingets sak att
sörja för uppföljningar. ”Men de kom aldrig till skott
så vi startade ändå”, som en av intervjupersonerna sade.
Nu är landstinget medfinansiär.

Övergripande syfte

Det övergripande syftet med projektet är att
•• skapa ett sammanhållet kunskapscenter för autismspektrumstörningar genom nyskapade strukturer och
samarbetsformer
•• integrera funktionsutredningen med den medicinska
bedömningen på särskild mottagning med hög och
samlad kompetens – neuropediatrisk, neuropsykiatrisk och neuropsykologisk
•• utvärdera effekter av tidigt insatta kognitiva/pedagogiska och kognitiva/beteendeinriktade interventioner/behandlingar på olika undergrupper av barn
inom autismspektrat
•• systematisera alla insamlade data i en ny databas
för att möjliggöra utvärdering av den tidiga intervention, som bygger på tidiga insatser med en
strukturerad träning av de funktioner barnet har
svårigheter med.
Fyra läkare (deltider), en psykolog (heltid) och en
logoped (deltid) arbetar i projektet där man följer
upp de intensiva insatser som satts in för barnen.
Man bidrar med helhetsbedömningar av barnens
medicinska, sociala, kognitiva, beteendemässiga och
kommunikativa status. Barnen är under 4,5 år när
de börjar den tidiga träningen och de följs under en
tvåårsperiod. Remisserna kommer oftast från BUP
efter det att barnen utretts där. Inom projektet ges inga
tränings- eller behandlingsinsatser utan man följer upp
de insatser som getts inom habiliteringen och eventuellt
av någon annan aktör. En viktig funktion man bidrar
med är att svara på frågor från föräldrar. Resultaten av
utredningarna lagras, tillsammans med information
om vilka insatser barnen fått, och bearbetas. Hittills
(februari 2009) har 60 barn följts upp. Sammanlagt
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kommer det att bli cirka 200 barn.
Huvudfrågan, som enligt intervjupersonerna är i
fokus för deras intresse, är: Vilka barn gagnas mest
av intensiva åtgärder? Frågan ligger inom traditionen
för s.k. evidensbaserad medicin och skulle kanske
kunna formuleras: Vilka insatser har vilken effekt
för vilka barn under vilka omständigheter? En annan
viktig utgångspunkt i gruppens arbete är uppfattningen
att uppmärksamheten på de medicinska aspekterna
på funktionshinder är alltför liten och att behovet av
samlade barnmedicinska insatser och kunskaper är
stort. I projektet vill man visa att det finns mycket att
vinna på att det görs samlade medicinska, psykologisk,
sociala och kommunikativa bedömningar av små barn
med autism.
Grunden för detta är att det finns stor komorbiditet
hos barn med autism. Samtidig utvecklingsstörning är
vanlig, cerbral pares och epilepsi är andra tillstånd som
uppträder samtidigt med autism. Att då bara utreda
autismen upplever såväl föräldrar till barnen som
projektledningen både är slöseri med tid och förlust
av möjligheter att undersöka och förstå dessa olika
tillstånds interaktion och transaktion. Brister i socialt
samspel påverkar och påverkas av såväl kommunikativ
som kognitiv förmåga. Hjärnskadan som utgör cerebral
pares kan ha effekter också på andra delar av hjärnan.
Rörelsehindret som orsakats av hjärnskadan kan
påverka social och kommunikativ förmåga etc. Det
finns därför många skäl att göra samlade bedömningar
av barnen där olika professioner samverkar. Tidigare
har, enligt intervjupersonerna, inte läkare medverkat
i autismvården. I projektet försöker man råda bot
på detta genom att visa att också läkare behövs. En
förälder till ett av barnen har sagt: ”Gudskelov har
mitt barn epilepsi också så att vi fått kontakter med
läkare redan från början” (vilket de alltså inte fått
annars). Projektet är en bra illustration till vad som
skrivs på andra platser i denna rapport, speciellt i
kapitel 1. Den snabba kunskapsutvecklingen inom
autismområdet och de stora förändringar som ägt rum,
framför allt under de senaste 20–30 åren (se kapitel 1)
med avseende på synen på etiologin till autism, har lett
till nya behandlingsmetoder och nya förhållningssätt.
Man har sett att tidiga och intensiva insatser kan
löna sig för den enskilde, för familjerna och för
samhället. Förhoppningen är att genom att modifiera
beteendeproblemen och träna och stimulera kognitiva
och kommunikativa funktioner, så ska barnens
utveckling främjas. Som nämnts har den tidigare
psykodynamiska synen på etiologi och behandling
vid autism i stort övergivits och ersatts med tekniker
fokuserade på kognitiva och aktivitetsinriktade
funktioner. Projektet kan ses som ett uttryck för
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denna utveckling. Genom den kognitiva inriktningen
menar man sig också ha fått fördjupad förståelse för
”problemet autism” och inser att det inte är fråga om
bara en sorts autism, utan flera.
Vad det gäller RFA:s roll i detta förändringsarbete
menar intervjupersonerna att de varit starkt
påtryckande, men inte i detaljer utan på att något måste
hända. RFA upplevs som både drivande och stödjande.
Man menade att RFA är en ”brygga över till politiker”.
Föräldraföreningar är jätteviktiga, i
vardagen kan man ta hjälp av dem och
som referensgrupper behövs de, de jobbar
i kulisserna både gentemot politiker och i
kunskapsspridningen.

Det praktiska projektarbetet

Efter utredning på BUP får barnen oftast en remiss till
centret för tidig och intensiv träning av små barn med
autism, där själva intensivträningen sker. De får också
ett brev med inbjudan till uppföljningscentret, dvs.
där projektet bedrivs. Träningen och uppföljningen av
barnen är alltså separerade. I brevet erbjuds uppföljning
både för att man ska vinna nya kunskaper och för att
föräldrarna ska få information och möjligheter att ställa
frågor. Professor Christoffer Gillberg är knuten till
projektet, som han kallar en ”naturalistisk uppföljning”.
Projektet har ingen experimentell design enligt idealet
för hur studier för evidensbasering görs (RCT-modell
- randomized control trials). Kontrollgrupp saknas och
någon randomisering görs inte. Designen är en enkel
före och efter-mätning i naturalistiskt sammanhang.
Frågeställningen är således inte om intensiv träning har
någon effekt, utan snarare på vilka barn den har vilken
typ av effekt.
Inom projektets ram genomförs undersökningar
både före och efter den tvååriga intensiva
behandlingsinsats barnen får på centret.
Läkarutredning görs före behandlingsinsatserna, för
att se hur autismen ser ut tillsammans med andra
funktionsundersökningar, bedömningar av eventuell
komorbiditet och av funktionstillgångar i enlighet
med intentionerna i ICF (International Classification
of Functioning). Före behandlingsstarten gör också
psykologen en genomgång av de psykologbedömningar
som medföljer barnen och begär ibland kompletteringar.
Erfarenheten är att de psykologbedömningar som
gjorts inte sällan är vaga och osäkra, och ofta saknar
utvecklingsbedömningar och bedömningar av
kognitiva funktioner. Om psykologbedömning saknas
eller är äldre än sex månader görs en ny utredning och
bedömning. Dessutom undersöker en logoped barnens
språkliga och kommunikativa förmågor. För att få en
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så bred funktionsbeskrivning som möjligt görs också
intervjuer med föräldrar om barnens språk, kognition,
social och kommunikativ adaption, motorik m.m.
Föräldrarna får också fylla i ett frågeformulär om dessa
funktioner. En erfarenhet man har är att variationen på
barnens autism är oerhört stor.
En annan erfarenhet är att det finns stort behov
hos föräldrarna att få medicinsk information om
barnen och information om behandlingsmetoder,
såväl de som används inom habiliteringen (centret)
som s.k. alternativa metoder. Bland alternativa
behandlingsmetoder finns syrgasbehandling, vilket
enligt uppgift ges i Turkiet till en kostnad av 60 000–
70 000 kronor för 5–6 veckors behandling. Några
studier som visar effekter av sådan behandling finns
inte enligt våra intervjupersoner.
Också kostbehandling har vuxit fram som svar på
hypotesen att glutenintolerans kan ge autism, vilket
det inte heller finns någon forskning som stöder.
Tror föräldrarna att deras barn är glutenintoleranta
görs utredning. Föräldratrycket på alternativa
behandlingsformer har lett till att en ”utbrytarförening”
ur RFA bildats i Stockholm, eftersom RFA inte stöder
denna fokusering på alternativa behandlingsmetoder.
Den inledande bedömningen i projektet följs av
en remiss till en neurologmottagning, för att få en
neurologisk bedömning och en genetisk utredning.
Därefter ligger projektet lågt under de följande två
åren. Då är det centret som är aktivt genom den
intensiva träning av kognitiva färdigheter, samspel
och kommunikation som genomförs. Som nämnts
kan träningen omfatta upp till 30 timmar per vecka. I
genomsnitt tränar barnen cirka 15 timmar i veckan.
Efter två års träning bedöms barnen på nytt,
eftersom denna tidpunkt sammanfaller med att barnen
närmar sig skolåldern. Intervjupersonerna uttryckte
åsikten att det är viktigt med en förnyad utredning
inför skolstarten. Intrycken hittills är att det kan hända
mycket under de år träningen genomförs, både på
grund av att det händer mycket i ett barns utveckling
under två år och på grund av träningen. Vad som är
vad är svårt att avgöra. Den 31 december 2008 var
sista intaget av nya barn, dvs. då var det två år kvar på
projektet.
Som nämnts är målet med projektet att ta reda
på vilka barn som mår bra av intensiva insatser och
vilka som inte gör det. Man tror sig redan veta att
exempelvis barn med Retts syndrom knappast har
någon glädje och nytta av intensiv behandling av
den typ de får på centret och att det kan finnas fler
grupper som mår bättre av en lågintensiv behandling.
Målet är alltså att få kunskaper om detta: Vilka
insatser har vilka konsekvenser för vilka barn under
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vilka omständigheter? (När ska den sättas in? Hur
intensiv ska den vara? Hur ska den se ut? Vad krävs
av familjerna?) Som det är i dag beror insatserna i
huvudsak på barnens föräldrars önskningar och deras
förmåga att övertyga habiliteringen.
Vi diskuterade också fortsatt kunskapsutveckling.
Var finns forskningsfronten och var finns den framtida
kunskapen? Vi var ganska eniga om att den nuvarande
forskningsfronten finns i den kognitivt och biologiskt
förankrade neuropsykiatrin så som den beskrevs i
kapitel 1. Man såg också det pågående projektet som
värdefullt ur detta perspektiv. Vad det gäller framtiden
nämndes genetiken som det område som kommer att ha
mer att bidra med. I övrigt var man ganska osäker, även
om den nya samspelsforskningen inom logopedin och
psykologin nämndes. Vi diskuterade också möjlighet
av ny förståelse för samspelet och dynamiken mellan
genetiska, neurologiska, kognitiva, pedagogiska,
emotionella, kommunikativa och sociala aspekter.
Vad det gäller Arvsfondens funktion menade man
att projektet inte hade varit möjligt att genomföra utan
Arvsfondens ekonomiska bidrag. Efter hand har även
landstinget trätt in som medfinansiär och detta faktum
bär förmodligen en förhoppning inför framtiden. Från
Arvsfondens sida har man gjort klart att de inte bidrar
med mer pengar. En fråga är hur all den erfarenhet
och data som samlats i projektet ska kunna utvecklas
vidare. Det naturliga svaret på den frågan är forskning.
Men till Arvsfondens uppgifter hör inte att stödja ren
forskning. Man måste alltså hitta andra vägar för att
få tid och möjlighet att på vetenskapligt sätt hantera
erfarenheterna och datan. Hur det ska gå till hade man
vid intervjutillfället inte klart för sig.

Spår

Vilka spår vill man att projektet ska ge? Eftersom
projektet pågår har vi inte frågat efter vilka spår det
gett. De spår man vill att projektet ska ge är framför
allt av två slag: det ena avser organisationen av
utredning, vård och behandling av barn med autism
och det andra avser belysning av insatserna, vilket i sin
tur ska kunna påverka framtida insatser. Vad det gäller
belysningen av insatserna vill man, som redan nämnts,
belysa vilka barn som mår bra av intensiva insatser
och vilka som inte gör det. Kunskapen om det skulle
få, eller kunna få, stora konsekvenser för den framtida
behandlingen av små barn med autism.
Det andra spårområdet rör organisationen
av habiliteringen av dessa barn. Man vill se en
integrerad funktionsutredning av dessa barn med
läkare inkluderade. Ett närmare samarbete mellan
habiliteringen och medicinen, inklusive neurologin,
är önskvärd, liksom att den konstlade uppdelningen
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mellan neuropsykiatri och barnneurologi upplöses.
Hela neuropediatriken har en stor gemensam del i
kognitionen, vilket inte alltid varit tydligt.

Slutsatser

Åtminstone två typer av slutsatser kan dras. Den ena
är att medarbetarna i projektet gärna vill att deras
arbete ska få kvarstående effekter. Enligt de metaforer
Arvsfonden vill arbeta med kan man säga att önskan
om att projektet ger ”rötter” eller hamnar i ”god jord”
är tydlig. Hur det blir med den saken återstår att se.
Den andra typen av slutsats gäller det genomgående
temat i den här rapporten, nämligen diskussionen om
”projekt och motprojekt”. Historiskt kan vi se att det
område projektet rör har tre rotsystem: habiliteringen
av barn med rörelsehinder, barnpsykiatrin och
omsorgerna om personer med utvecklingsstörning.
På 1970-talet började man genomföra förändringar
i riktning mot samordnad barnhabilitering.
Habiliteringen skulle vara samordnad i stället för
uppdelad i habilitering för personer med rörelsehinder,
omsorger om personer med utvecklingsstörning,
utredning och behandling av personer med
synsvårigheter respektive hörselnedsättningar.
Barnpsykiatrin har behållit sin organisation inom
sjukvården och inte inkluderats i den samordnade
habiliteringen annat än indirekt som samarbetspartner.
En grund för den samordnade habiliteringen var att det
fanns en avsevärd överlappning mellan dessa områden.
Många personer med utvecklingsstöning hade också
rörelsehinder, epilepsi samt syn- och hörselproblem.
Kanske mindre uttalat ville man också komma bort
från den ”hierarki” som kunde iakttas bland olika
grupper av funktionsnedsättningar och följaktligen
också bland dem som arbetade inom respektive
organisation.
Ett problem i sammanslagningen till samordnad
habilitering var att det fanns olika traditioner bland
professionerna inom respektive organisation. Ett annat
problem var att man tappade specialistkompetens
genom att sträva efter generalistkompetens. Inom
habiliteringen (som från början var en gren av
barnneurologin och som sades vila på fyra ben:
medicin, psykologi, pedagogik och socialt arbete)
var ett medicinskt synsätt förhärskande. Omsorgerna
om personer med utvecklingsstörning fungerade
på 1970-talet mer utifrån en ”social modell”. Vid
sammanslagningen uppstod en del problem eller
konflikter av denna anledning, där personer från
gamla habiliteringen beklagade att den medicinska
kompetensen brandskattades på olika sätt. Det våra
intervjupersoner hävdade var att den kompromiss
om utredning, behandling och uppföljning av barn
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med autism där barnpsykiatrin och habiliteringen
samarbetar så som skisserats ovan inte längre är
fruktbar. Något gick förlorat i den utvecklingen och
det menar man var den medicinska kompetensen och
det medicinska synsättet. Dessutom ser man att det
som skulle bli ”samordnat” i stället blev uppsplittrat,
varför man nu formulerar sitt ”motprojekt” att lägga
utredningar, behandlingar och uppföljningar inom
samma organisation och med ett tydligare medicinskt
och neurologiskt inslag. Det kanske är tid för en ny
översyn av vad samordnad habilitering är och bör vara?

Projekt vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg

Den forskning om autism och adhd som genomförts
i Göteborg under ledning av Christoffer Gillberg
har haft enormt stort genomslag inom området
i Sverige. Christoffer Gillberg är hedersmedlem
i RFA. I redovisningarna av RFA och Attention
finns kopplingen till Gillbergs forskning beskriven.
Gruppen kring Christoffer Gillberg har också
fått bidrag från Arvsfonden för fyra projekt om
utveckling av verksamheter relaterade till människor
med neuropsykiatriska problem. Det gäller Flickor
med neuropsykiatriska problem, Vuxna med
neuropsykiatriska funktionshinder som debuterar
i barndomen, Information till skolor och kliniker
om flickor med neuropsykiatriska problem samt
Utbildningar och konsultativa insatser kring vuxna
med neuropsykiatriska funktionshinder. Medsökande
har varit RFA, Attention och Svenska föreningen för
tuberös skleros. Dessa projekt har fått sammanlagt
27 079 000 kronor från Arvsfonden. Tyvärr har
inte gruppen velat besvara våra frågor om vilka
spår deras arbete fått, varken via enkät eller i
intervju. Nedanstående beskrivning grundar sig på
de slutredovisningar som gruppen skickat in till
Arvsfonden.
Projektet Flickor med neuropsykiatriska problem
kom till som en konsekvens av att problemen för flickor
med adhd och autism inte uppmärksammats i den
utsträckning som motsvarande problem hos pojkar
gjort. Projektet beviljades 3 847 000 kronor och för
det beloppet har en omfattande kartläggning gjorts av
flickornas problem
Problemkartläggningen i detta projekt lade grunden
för projektet Information till skolor och kliniker om
flickor med neuropsykiatriska problem. I detta projekt,
som löpte över ett år och beviljades 947 000 kronor,
har nio heldagskonferenser anordnats där problem för
flickor med adhd presenterats av projektledaren Svenny
Kropp på förmiddagen och för flickor med autism
på eftermiddagen. Svenny Kropps presentationer har
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kompletterats av medverkan av psykolog, pedagog och
socialarbetare. Dessa heldagskonferenser har riktat sig
till intresserade i skola och sjukvård och syftet har varit
att sprida information och öka kunskaperna
om flickors olika neuropsykiatriska svårigheter
bland klinik- och skolpersonal och med
förhoppningen att fler flickor ska få rätt
hjälp med diagnos, pedagogiska insatser,
medicinering (när så behövs) och för familjen
sociala stödåtgärder.
Utöver dessa heldagskonferenser har också tre föredrag
hållits för skolpersonal runt om i Sverige. Sammanlagt
har cirka 2 500 personer nåtts direkt av projektets
insatser.
Också de två projekten Vuxna med
neuropsykiatriska funktionshinder som debuterat i
barndomen och Utbildning och konsultativa insatser
kring vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder
hänger ihop på ett direkt sätt. Det första av ovan
nämnda projekt, i fortsättningen kallat Vuxenprojektet
är det enskilt största av Arvsfondens alla projekt
under den tid vår uppföljning omfattar. För det
treåriga projektet beviljades 18 885 000 kronor. Enligt
slutredovisningen har
flera hundra patienter från hela landet tagits
emot för neuropsykiatrisk utredning och
behandlingsplanering. Mängden remisser har
inte visat några tecken på att minska under
projekttiden.
Dessutom har
ett flertal stora utbildningsseminarier
arrangerats. Dessa har hittills nått 2 000 av
landets 3 000 vuxenpsykiatrer i offentlig vård.
Även mindre men speciellt riktade utbildningsinsatser
har gjorts efter förfrågan från kliniker,
behandlingshem, kriminalvård, vuxenhabilitering
och försäkringskassepersonal. Läkare och
psykologer har också beretts handlednings- eller
auskultationsmöjligheter på avdelningen för barn- och
ungdomspsykiatri i Göteborg.
Det viktigaste spåret är, förutom värdet av
insatserna för de individer och familjer som
kommit i åtnjutande av dem, att det utvecklats
”utredningstekniker och behandling för vuxna
patienter grundat på tidigare erfarenheter från
barnneuropsykiatrin. Dessa erfarenheter har förts ut
till vuxenpsykiatrin”. Västra Götaland-regionen har
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övertagit finansieringen av fortsatt kliniskt arbete med
denna patientgrupp.
Eftersom det inte tycks vara så att efterfrågan på
specialistkunskaper inom området minskar, ansökte
och fick avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri
vid Göteborgs universitet bidrag (3 442 000 kronor)
för projektet Utbildning och konsultativa insatser
kring vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.
Syftet med det projektet var att de kunskaper
som vunnits i Vuxenprojektet skulle konsolideras,
fördjupas och omsättas i praktisk verklighet inom
vuxenpsykiatrin. För att göra det har man i detta
nya projekt satsat på fördjupad utbildning riktad
till vuxenpsykiatri, vuxenhabilitering, socialvård,
kriminalvård, försäkringskassa och arbetsvårdande
myndigheter samt vuxenutbildning. Man har också
fungerat som en ”klinisk utbildningsinstans” som
erbjudit utbildningsplatser för läkare, psykologer,
sjuksköterskor, pedagoger och andra som behandlar
vuxna inom psykiatrin för direkt arbete med
patienter under kvalificerad handledning”. Enligt
projektets slutredovisning har man genomfört
de uppgifter man från början angett. Man har
anordnat flera större utbildningsseminarier och
även mindre, specialinriktade insatser för kliniker
och behandlingshem. Handledning på plats har
getts. Konsultverksamhet har bedrivits, framför allt
för att möta behovet av andrahandsbedömningar
vid utredningar, diagnostisering och
behandlingsplanering. Utbildning och samarbete
med olika vårdinstitutioner som missbruksvård,
kriminalvård, rättspsykiatri, primärvård,
socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och
ungdomsvård har varit omfattande. Man har arbetat
på riksnivå samt regional och lokal nivå. Enligt
uppgift har projektets insatser varit uppskattade
av dem man arbetat med. I slutredovisningen
argumenterar gruppen för fortsatt arbete med att
sprida den kunskap som finns inom området, men
också för vikten av fortsatt kunskapsutveckling
och forskning. Man påpekar att det behövs ”en
mer omfattande och genomgripande satsning där
kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder
blir ett obligatoriskt inslag i alla grund- och
vidareutbildningar som ligger till grund för arbete
inom alla de områden projektet riktade sina insatser
mot”. Man menar också att det finns behov av
specialistteam på regional nivå och på riksnivå inom
området neuropsykiatri ”av samma skäl som dessa
specialistnivåer finns inom den somatiska vården”.

Spår

Då dessa fyra projekt hör så nära samman slås
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diskussionen om spåren också samman. Vart och ett
av projekten har satt spår för såväl enskilda individer
och deras familjer som kunskapsnivån och valet av
vilken kunskap som är relevant inom området och
sammanhanget. Göteborgsgruppen kan sägas ha varit
paradigmskapare för kunskaper och forskning om
neuropsykiatrisk problematik i Sverige. Härvidlag
är det viktigt att se att detta arbete skett tillsammans
med medsökande intresseföreningar, dvs. RFA,
Attention och Svensk förening för tuberös skleros.
Göteborgsgruppen och intresseföreningarna har varit
ömsesidigt beroende av varandra både i det praktiska
arbetet och i sin funktion. Göteborgsgruppens
kunskaper och syn på de neuropsykiatriska
funktionshindren har behövt intresseorganisationernas
insatser för att fokuseras, legitimeras och spridas bland
dem de berör och intresseorganisationerna har behövt
Göteborgsgruppens kunskaper för att kunna ändra
en, som man tyckt, undermålig utredning, vård och
behandling av personer med nämnda funktionshinder.
Detta resonemang utvecklas vidare i nästa kapitel.
Det är också viktigt att se att de fyra angivna
projekten är delar av den större verksamheten
som bedrivits på avdelningen för barn- och
ungdomspsykiatri i Göteborg. Som sådana delar bidrar
de också till denna grupps dominerande ställning i
Sverige. Här är det verkligen fråga om ”perspektiv,
motperspektiv och rutinisering”. Göteborgs-gruppen
kom med ett tydligt motperspektiv i förhållande till
de psykodynamiska perspektiv som fanns tidigare (se
kapitel 1). Deras synsätt har nu etablerats i de flesta
institutioner i Sverige som arbetar inom området. I
vilken utsträckning vi redan kan tala om rutinisering
är oklart, men etablerat är det. Intressant blir att se
om, hur och när ett motprojekt mot denna eventuella
rutinisering kommer att utvecklas.
Dessa nämnda fyra projekt kan betraktas som att
de kommit i ”god jord” i enlighet med Arvsfondens
mening att verksamheten lever vidare och sprids samt
att den fortsatta verksamheten finansieras av annan
instans. I förekommande fall har åtminstone delar
av projekten övertagits av Västra Götaland-regionen.
Den spridning som gruppens arbete fått i Sverige går
knappast att överskatta. Resultaten från deras forskning
och kunskapsspridning har inlemmats i de flesta
verksamheter inom området.
I båda dessa ”riskprojekt inom sjukvården”
kan nog kontakter med intresseorganisationerna
RFA och Attention sägas vara en förutsättning
för det handlingsutrymme som projekten fått. De
organisationer projekthuvudmännen verkar inom,
dvs. sjukvården, är sällan intresserade av nytänkande
och expansion, speciellt inte i tider av besparingar
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och neddragningar. Genom kontakter med
intresseföreningarna har ekonomiskt, intellektuellt och
socialt utrymme skapats via bidrag från Arvsfonden
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Diskussion

Arvsfondens mål är att ”stödja ideella föreningar och
andra icke vinstdrivande organisationer, som vill
pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn,
ungdomar och personer med funktionsnedsättningar
på deras egna villkor” (Arvsfonden). I vilken
utsträckning har då de granskade projekten bidragit
till att uppfylla Arvsfondens ambitioner? Låt oss först
konstatera att projekten faktiskt har satt sina spår. Den
sammanställning som vi gjort visar att av de granskade
89 projekten har vi underlag för att kategorisera
spår i 80 projekt, varav 6 bedöms leva vidare med
annan finansiering, där projektets erfarenheter fått
en spridning, nationellt eller internationellt, och i
vissa fall utvecklats i nya former och inspirerat till
andra verksamheter. I 21 projekt kan man säga att
erfarenheterna från projektet lever vidare med annan
finansiering. Ytterligare 46 projekt har genomfört den
verksamhet som planerats, de har gjort det som stod
i projektplanen. Bara 7 projekt har runnit ut i sanden.
Där finns inga spår och man har, av olika skäl, inte
lyckats genomföra sin plan. Sex projekt är fortfarande
pågående och har därför inte kunnat bedömas med
utgångspunkt från vilka spår de lämnat och för
ytterligare några har vi inte kunnat få fram underlag
som gör en bedömning av spår på det här sättet möjlig.
Detta innebär således att av de 80 bedömda projekten
har hela 90 procent lämnat spår av olika slag och
ung. 35 procent har inneburit verksamhet som i någon
mån har levt vidare och övertagits av organisationen/
föreningen eller av annan finansiär.
Arvsfondens ambition är att stödja innovativa
projekt som, om resultatet är gott, kan tänkas
utvecklas till en reguljär verksamhet och bidra till
att målgrupperna ska få ett gott liv. Ovanstående
kategorisering av projekten kan sägas vara en viss
rangordning av mer eller mindre lyckade projekt. Det
är emellertid inte självklart att en verksamhet som
lever vidare kan behålla ”sin själ”, själva kärnan i den
innovativa idén. Det kan ju finnas annat som främjat
projektets fortlevnad än att projektet är bra. Ett av
de viktigaste resultaten i vår uppföljning är i grund
och botten att nytänkandet i ett projekt ofta är nytt i
förhållande till en existerande verksamhet som också
den en gång varit ny och innovativ, men som nu inte
längre svarar mot det människor uppfattar som aktuellt
och angeläget.
Ett projekts framgång kan också ta sig väldigt olika
uttryck, ibland blir framgången inte synlig i ett enskilt
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projekt utan först när man ser på hur det samverkar
med andra. Exempelvis är det inte fruktbart att se
varje enskilt projekt från Göteborgsgruppen isolerat
från övriga projekt i samma grupp. Tillsammans har
de haft en mycket större inverkan på utredning, vård
och behandling av diagnosgrupperna än summan
av de enskilda projekten. Ett analogt resonemang
kan man föra om de projekt som RFA respektive
Attention genomfört. Tillsammans bidrar dessa
delprojekt till varaktiga förändringar i livsvillkoren
för människor med en autism- eller adhd-diagnos.
Många olika aspekter av det stöd som erbjuds dessa
människor har förbättrats genom RFA:s och Attentions
projektarbeten och de nya perspektiven på diagnoserna
har fått stor spridning såväl utanför som inom dessa
intresseföreningar.
Ett intressant fynd i vår studie handlar om
hur Arvsfondens innovationsmål tycks fungera
i välfärdssamhällen av vår typ, där det ofta redan
existerar en sorts stöd eller service till den målgrupp
som projektet riktar sig till. En konsekvens blir att
det innovativa ofta får karaktären av opposition mot
något existerande, en behandlingsform, en form av
verksamheter som vänder sig till personer med en viss
funktionsnedsättning eller viss form för organisering
av sådana personer. Projekten blir ofta ett sorts
motprojekt. Det här tar sig lite olika uttryck i de projekt
som genomförts av RFA och Attention och i projekt
som genomförts av Göteborgsgruppen runt Christoffer
Gillberg och på Karolinska institutet. I båda fallen tar
sig motperspektiven uttryck i brott med tidigare syn på
autism och autismliknande tillstånd respektive adhd.
Det gäller såväl synen på förklaringen till nämnda
tillstånd som på behandlingen av dem.
De ideella föreningarna har, i sina projekt,
exempelvis spritt en ny syn på såväl autism och
autismliknande tillstånd som adhd. Lite förenklat
kan man säga att den består i att dessa diagnoser i
dag alltmera förstås som en funktionsnedsättning
och ett avståndstagande ifrån tidigare synsätt och
föreställningar om att orsaken skulle vara bristande
uppfostran eller känslokalla föräldrar. Här kan man
se den ideella sektorn och det civila samhället som en
frizon för nytänkande, särskilt nytänkande som växer
fram hos så kallade brukare med egen erfarenhet av
vad det innebär att leva med funktionsnedsättningen. I
hög grad har projekten här gett röst åt människor med
egen erfarenhet av diagnoserna. Genom att projekten
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har fört människor med likartade erfarenheter samman
har de också fått ett slags ökad, kollektiv makt över
sina livssituationer. I intervjun med representanterna
för Attention framkom också att man mycket avsiktligt
lanserar ett ökat brukarinflytande, delvis som ett
motprojekt gentemot andra intresseföreningars
tydligare inriktning på föräldraperspektiv. Arvsfondens
projektbidrag tycks vara ett mycket viktigt bränsle för
denna typ av nytänkande.
Utrymmet för innovationerna inom
välfärdssamhällets offentliga verksamheter tycks
i vanliga fall vara begränsat. En behandling eller
service som fungerat väl i en tid, och har växt sig stark,
ändrar man inte så lätt på, inte ens om man har en
överläkarposition eller har gjort viktiga upptäckter om
brister i det existerande utbudet av behandling eller
service. Här tycks Arvsfonden också spela stor roll för
att främja nytänkande inom den offentliga sektorn. En
viktig observation är att sådana Arvsfondsprojekt inte
bara inför nya idéer som kan bli bestående, utan också
ifrågasätter redan permanentade verksamheter som
kanske står på sin höjdpunkt vad gäller finansiering
och kunskapsspridning, men där idéinnehållet ändå
föråldrats och där det kunde finnas fog för förändringar.
En intressant observation är att den här typen av
fruktbara förändringar, i enlighet med Arvsfondens
regler, ofta görs i samverkan mellan vissa personer som
befinner sig inom den offentliga sektorn och andra som
agerar i frivilligsektorn.
Arvsfonden tycks således spela en viktig roll i
det förändringsarbete som alltid måste pågå i ett
modernt välfärdssamhälle. Genom fokuseringen på
ideella organisationer lyfts det civila samhället i denna
utveckling. Kanske kan man se dessa intresseföreningar
och nya som ständigt uppkommer som samhällets
behov av ”konstanta motprojekt”, som har ”tummen i
ögat” på samhällets verksamheter och som pådrivare
för utvecklingen. Varje tid tycks på det sättet kräva
sina nya intresseföreningar. Den roll som nydanare och
pådrivare som FUB och RBU spelade på 1960-, 1970och 1980-talen har åtminstone delvis övertagits av
RFA och Attention i dag. Det innebär inte att FUB och
RBU inte är fortsatt viktiga, men de tycks inte spela
samma aktiva förändringsroll som RFA och Attention
de sista 10–15 åren. Och de kommer sannolikt i sin tur
att ersättas av andra med ett nytänkande som passar
framtidens frågor.

Utrymme för att tänka nytt

67

Referenser

Arvsfonden. www.arvsfonden.se/Pages/
SectionSubPage_16191.aspx
Attention (2004) Riksförbundet Attention 5 år: En
berättelse om ett nytt förbunds födelse och första år.
Skrift utgiven av Attention.
Baron-Cohen, S., Leslie, A. & Frith, U. (1985) Does
the autistic child have a theory of mind? Cognition,
21:37–46.
Baron-Cohen, S. (1993) From attention-goal psychology
to belief-desire psychology: the development of a
theory of mind and its dysfunctions. I Baron-Cohen, S.,
Tager-Fusberg, H. & Cohen, D.J. (red.) Understanding
other minds: perspectives from autism. Oxford: Oxford
University Press.
Bartak, L., Rutter, M. & Cox, A. (1975) A comparative
study of infantile autism and specific developmental
respective language disorders. British Journal of
Psychiatry, 126:127–145.
Becker, H., Geer, B., Hughes, E. & Strauss, A. (1961)
Boys in white. Student culture in medical school.
Chicago: University of Chicago Press.
Berger, P. L. & Luckmann, T. (1966) The Social
Construction of Reality. A treatise in the sociology of
knowledge.New York: Anchor Books.
Bettelheim, B. (1959a) Joey: a “mechanical” boy.
Scientific American, 200:116–217.
Bettelheim, B. (1959b) Feral children and autistics
children. American Journal of Sociology, 64:455–467.

and social aspects. Oxford: Pergamon Press.
DSM –IV-TR, fourth edition (2000). American
Psychiatric Association.
Friedman, E. (1969) The autistic syndrome and
phenylketonuria. Schizophrenia, 1: 249–261.
Frith, U. (1989) A new look at language and
communication in autism. British Journal of Disorders
Communication, 24:297–321.
Gillberg, C. & Colerman, M.A. (1985) The biology of
the autistic syndromes. New York: Praeger.
Gillberg, C. & Steffenburg, S. (2000). Autism,
Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
Barn- och ungdomspsykiatri. Gillberg, C.och Hellgren,
L. Stockholm, Natur och Kultur.
Gustavsson, A., Sandvin, J., Nilsson, A. & Nilsson,
L. (2007) Study of Change processes Leading to
Improvements in the Lives of Persons with Intellectual
Disabilities. Inclusion international: http://www.
inclusion-international.org/en/projects/10.html
Hagerman, R.J. (1989) Chromosomes, genes and
autism. I Gillberg, C. (red.) Diagnosis and treatment of
autism. New York: Plenum Press.
Hallberg, U., Klingberg, G., Reichenberg, K., Möller,
A. (2008) Living at the edge of one’s capability:
Experiences of parents of teenage daughters diagnosed
with ADHD. International Journal of Qualitative
Studies on Health and Well-Being, 3(1):52–58.

Bettelheim, B. (1967) The Empty Fortress. Infantile
Autism and the Birth of the Self. New York: The Free
Press.

Hallberg, U., Klingberg, G., Setsaa, W. & Möller,
A. (2009) Hiding parts of the self – a grounded
theory study on teenagers diagnosed with ADHD.
Scandinavian Journal of Disability Research (In press).

Chess, S., Korn, S.J. & Fernandez, P.B. (1971)
Psychiatric disorders of children with congenital
rubella. New York: Brunner/Mazel.

Hannerz, U. (1992) Cultural Complexity. Studies in the
Social Organisation of Meaning, Colombia University
press, New York.

DeMeyer, M.K. (1976) Motor, perceptual-motor and
intellectual disabilities of autistics children. I Wing, L.
(red.) Early childhood autism: clinical, educational

Happé, F. (1994) An advanced test of theory of mind:
understanding of story characters’ thoughts and
feelings by able autistic, mentally handicapped and

Utrymme för att tänka nytt

68

normal children and adults. Journal of Autism and
Developmental Disorders, 24:129–154.

ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom.
Utgiven av Kalmar kommun.

Hasenfeldt, Y. (1983). Human service organizations.
Michigan : University of Michigan.

Lloyd, G., Stead, J. & Cohen, D. (Eds) (2006) Critical
New Perspectives on ADHD. Routledge.

Hermelin, B. (1976) Coding and the sense of modalities.
I Wing, L. (red.) Early childhood autism: clinical,
educational and social aspects. Oxford: Pergamon
Press.

Lovaas, I.O., Koegel, R.L. & Schreibman, L. (1979)
Stimulus oversensitivity in autism: a review of research.
Psychological Bulletin, 86:1236–1254.

Hirschman, A. O. (1967) Development projects
observed. Washington DC: Brookings Institution Press.

Madsen, B. (2006). Socialpedagogik. Integration
och inklusion i det moderna samhället. Lund:
Studentlitteratur.

Hobson, R.P. (1989) Beyond cognition: A theory of
autism. I Dawson, G. (red.) Autism, nature, diagnosis,
and treatment. New York: The Guilford Press.

Meeuwisse, A. & Sunesson, S. (1998). Frivilliga
organisationer, socialt arbete och expertis.
Socialvetenskaplig tidskrift. (5). Nr 2–3, sid. 172–193.

Hughes, E. (1961) Student´s Culture and Perspectives.
Lawrence: University of Kansas School of Law.

Mundy, P. & Sigman, M. (1989) The theoretical
implications of joint attention and language
development in autistic children. Journal of Autism and
Developmental Disorders, 20:115–128.

Hunt, A. & Dennis, J. (1987) Psychiatric disorders
among children with tuberous sclerosis. Developmental
Medicine and Child Neurology, 29:190–198.
Johannisson, K., Soback, S., Kärfve, E., Brante, T.,
Elzinga, A. (2006). Diagnosens makt; om kunskap,
pengar och lidande. Daidalos.
Kanner, L. (1943) Autistic disturbances of affective
contact. The nervous child, 2:217–250.
Karlsson, M. (2008). Ungas psykiska hälsa och den
ideella sektorn. En utvärderingssammanställning.
Stockholm: Allmänna Arvsfonden.
Kjellman, C. (2003). Ta plats eller få plats. Studier
av marginaliserade människors vardagsliv. Lund:
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Klockars, K. & Österman, B. (1995). Begrepp
om hälsa: filosofiska och etiska perspektiv.
Stockholm:Liber.
Kärfve, E. (2000). Hjärnspöken – DAMP och hotet mot
folkhälsan. Symposion.
Larimer M.P. (Editor) (2005) Attention Deficit
Hyperactivity Disorder. Research Developments. Nova
Science Publishers, Inc.
Lindqvist, L. (2004) Ensam på krokig väg: 10
undersökningar om vuxna och äldre med MBD/DAMP/
Utrymme för att tänka nytt

Möller, A. och Nyman, E. (2003). Barn, familj
och funktionshinder. Utveckling och habilitering.
Stockholm: Liber.
Naess, S. Livskvalitet som psykisk velvaere. NOVA
Rapport 3/2001.
Nilsson, I. (2009) Föreläsning på konferensen
Funktionshinder i tiden den 6–7 oktober 2009,
Stockholm.
Ohlsson, R. (2009) Representationer av psykisk ohälsa:
Egna erfarenheter och dialogiskt meningsskapande
i fokusgruppsamtal. Doktorsavhandling från
pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Ornitz, E.M., Guthrie, D. & Farley, A.J. (1977). The
early development of autistic children. Journal of
Autism and Childhood Schizophrenia, 7:207–229.
Ozonoff, S., Pennington, B.F. & Rogers, S.J. (1991)
Executive functions deficit in high functioning
autistic children. Journal of Autism and Childhood
Schizophrenia, 7:207–229.
Reiss, A.L., Feinstein, Rosenbaum, K.N., BorengasserCaruso, M.A. & Goldschmidt, B.M. (1985) Autism
associated with Williams syndrome. Journal of
Pediatrics, 106:247–249.

69

Rogers, S. & Pennington, B. (1991) A theoretical
approach to the deficit in infantile autism. Development
and Psychopathology, 3:137–162.
Selikowitz, M. (2004) ADHD – the facts. Oxford
University press.
Socialstyrelsen (2003). Klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa – ICF. Svensk version av
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF). http://222.sos.se/
Socialstyrelsen (2002). ADHD hos barn och vuxna.
Stockholm, Socialstyrelsen.
Stern, D. (1991) Spädbarnets interpersonella värld.
Stockholm: Natur och Kultur.
Stubbs, E.G. (1978) Autistic symptoms in a child with
congenital cetomegalovirus infection. Journal of
Autism and Childhood Schizophrenia, 8: 37–43.
Swedner, H. (1996). Socialt välfärdsarbete: en
tankeram. Stockholm: Liber.
Tøssebro, J. (1999) Da tidvannet snudde.
Perspektiver på utviklingshemning och tjenester for
utvecklingshemmete under framveksten av dagens
politikk: 1960–1975. Ingår i (red.) Dahlen, M.,
Rygvold, A-L., Tangen, R. Mangfold och samspill –
om minoriteter och avvik i familie og samfunn. Oslo:
universitetsforlaget, s.15–37.
Zetterqvist Nelson, K. (2003) Debatten om
bokstavsdiagnoser – en kamp om politiskt inflytande.
Ingår i Bengt Sandin & Gunilla Halldén (red.) barnets
bästa. En antologi om barndomens innebörder och
välfärdens organisering. Stockholm, Symposion.
Wallander, J.L., Schmitt, M., Koot, H.M. (2001) Quality
of life measurement in children and adolescents: Issues,
instruments, and applications. Journal of Clinical
Psychology. Apr; 57(4):571–85.
Weber, M. (1946) Essays in Sociology. Oxford
University Press.
World Health Organization (1948). Constitution.
Geneva: WHO.
Vygostsky L. (1978) Mind in Society: The development
of higher psychological processes. Cambridge MA:
Harvard University Press.
Utrymme för att tänka nytt

Serien: Rebecka-rapporter
Riksföreningen för barndomspsykotiska barn. (1984).
Planeringsperioden. Serie: Rebecka-rapport nr 1.
Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn.
Sundström, E. (1986). Rebeckaprojektets första år.
Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn. Serie:
Rebecka-rapport nr 2.
Dahlgren, S-O. (1986) Tidiga symptom på autism.
Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn. Serie:
Rebecka-rapport nr 4.
Riksföreningen för barndomspsykotiska barn. (1987).
Boendemiljö och daglig verksamhet för barn och
vuxna. Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn.
Serie: Rebecka-rapport nr 5.
Gustavsson, J. (1987). 61 familjer – en sammanställning
av intervjuer med föräldrar till barndomspsykotiska
barn och ungdomar. Stockholm: Riksföreningen för
psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 6.
Strömberg Lind, K. (1988). 14 familjer. En
sammanställning av intervjuer med föräldrar till
barndomspsykotiska barn. Stockholm: Riksföreningen
för psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 9.
Pettersson, I. & Färnstrand, M. (1988). Rebeckagården,
bostad och arbetsplats för fyra vuxna med
barndomspsykos. Stockholm: Riksföreningen för
psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 10.
Di Benedetto, A. (1988). Banaliden, korttidshem för barn
och ungdomar med barndomspsykos. Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 11.
Di Benedetto, A. & Sundström, I. (1989). Eklanda
dagcenter, ett dagcenter för barndomspsykotiska –
framväxt och nuläge. Stockholm: Riksföreningen för
psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 12.
Di Benedetto, A. & Holmström, A. (1989). Praktiska
lösningar. Speciella insatser för personer med
barndomspsykos. Stockholm: Riksföreningen för
psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 15.
Johansson, C., Larsson, B. & Egeberg, B. (1989).
Pedagogisk handledning. Stöd till personal som arbetar
med barn, ungdomar och vuxna med barndomspsykos.
Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn. Serie:
Rebecka-rapport nr 17.
70

Egeberg, B. (1989). Pedagogiska insatser för personer
med barndomspsykos. . Stockholm: Riksföreningen för
psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 19.
Liljeroth, I. (1989). Utvärdering av pedagogiska
insatser för personer med barndomspsykos.
Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn. Serie:
Rebecka-rapport nr 20.
Wikström, M. & Yhr Bergfors, I. (1989).
Livssituationen för vuxna med barndomspsykos.
En sammanställning av enkätsvar från föräldrar.
Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn. Serie:
Rebecka-rapport nr 21.
Dahlgren, S-O., Andersson, L., Gillberg, C. &
Schaumann, H. (1989). Barn- och ungdomspsykiatriska
klinikens utredningsavdelning 1986–1988. En
utredningsenhet för barn och ungdomar med
barndomspsykos. Stockholm: Riksföreningen för
psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 22.
Dahlgren, S-O. & Kärnevik, M. (1989) Dagcenter – en
möjlighet för vuxna med barndomspsykos? Stockholm:
Riksföreningen för psykotiska barn. Serie: Rebeckarapport nr 23.
Nilsson, A. (1989). Buaskolan, ett pedagogiskt
kunskapscentrum för barn och ungdomar med
barndomspsykos. Stockholm: Riksföreningen för
psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 24.
Riksföreningen för barndomspsykotiska barn. (1989).
En framtid: erfarenheter-idéer-förslag från ett 5-årigt
projekt för personer med barndomspsykos: Rebeckaprojektets slutrapport. Stockholm: Riksföreningen för
psykotiska barn. Serie: Rebecka-rapport nr 25.

Utrymme för att tänka nytt

71

RBU
Stockholm
Riksföreningen Autism
Tvärvetenskapligt Sällskap
i Barnneuropsykologi
Föreningen Kristoffergården
Riksföreningen Autism
S Föreningen för Tuberös
Riksföreningen Autism
FUB
Göteborgs Universitets
Göteborg
sjukhus Barn och ungdomspsykiatri
Riks föreningen Autism
Riksföreningen Autism
Föreningen för
Psykiskt Samarbete
Riksföreningen Autism
Göteborgs Universitet
Barn och ungdomspsykiatri

2. Produktion av videofilmer

3. Informationsmaterial Riksföreningen
Autism om autism

4. Information och utbildning
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5. *Informationsdag

6. Lilla Badhuset

7. Utbildningscenter
kring autism

8. Uppbyggnad av regional nätverk kring
Skleros Tuberös Skleros

9. Samverkan mellan kommuner

10. Pilotprojekt - Att vara god man

11. Flickor med neuro psykiatriska problem

12. Att lära av misstag fallet Elisabeth

13. Nätverk- utv projekt Disintegrativ störning

14. Boendet Stubinen

15. Arbete för personer medautism och
autismliknand tillstånd

16. Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder
som debuterar i barndomen

3 år - 2000

1 år - 1996

1 år - 1997

1 år - 1997

1995/087

1 år - 1995

3 år - 1998

Redovisning

Göteborg

Stockholm

Örebro

Stockholm

Stockholm

Sundsvall

Stockholm

3 år - 2003

3 år - 2004

1 år - 2000

2 år - 2001

2 år - 2000

3 år - 2002

1 år - 1999

3 år - 2001

Johanneshov 1 år - 1998

Stockholm

Hölö

Linköping

Stockholm

1 år - 1996

Stockholm

Stockholm

FUB: Stiftelsen ALA

1. Familjers aktiva med verkan i habiliteringsprocessen

Ort

Organisation

Projekt

2000/028

1999/166

1999/099

1998/169

1998/080

1997/152

1997/128

1997/101

1997/060

1996/103

1996/093

1996/078

1996/058

175 000 kr

1995/030

1994/019

5 060 000 kr

500 000 kr

165 000 kr

947 000 kr

3 847 000 kr

100 000 kr

3 430 000 kr

50 000 kr

4 307 000 kr

300 000 kr

50 000 kr

415 000 kr

276 000 kr

1 408 000 kr

Summa

18 885 000 kr

Projektnummer

BILAGA 1
PROJEKT AUTISM
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Projektnummer

HSO, Skåne
Studiefrämjandet

25. Förstudie; Barn med invandrarbakgrund
och funktionshinder

26. Särskilda föräldrar

Riksförbundet Attention
OCD - förbundet Ananke
Ananke i Umeå
Föräldraföreningen
mot narkotika

29. Informationsprojekt
ADHD, DAMP mfl

30. Från ensamhet till gemenskap för barn,
ungdomar och vuxna med tvångssyndrom

31. OCD-projekt i Västerbotten

32. Dubbeldiagnos

Kristinastad

Umeå

Stockholm

Årsta

3 år - pågår

2 år - 2005

3 år - 2005

3 år - 2005

2 år - 2004

Riksföreningen Autism

28. Effekt av fysisk träning av vuxna med autism

Stockholm

3 år - 2002
blev ett år

2 år - 2003

1 år - 2002

1 år - 2003

27. Att förebereda vuxen livet för elever
Riksföreningen Autism
Stockholm
med autism på tidig utvecklingsnivå			

Kalmar

Helsingborg

Stockholm

Riks föreningen Autism

24. Kommunikationsträning för personer med
autismspektrumstörning

3 år - 2005

Stockholm

Riksföreningen Autism

1 år - 2001

23. Riskgruppen Autism - Aspergers

Karlstad

1 år - 2001

Mellansel
3 år - 2004
folkhögskola
Umeå
2 år - 2001
blev ett år

Nykterhetsrörelsens
Bildningsv. Värmland

Stockholm

Riksföreningen Autism

1 år - 2001

21. Körkortet, en inkörs port till arbete
Föreningen Mellansels
		
22. Socialträning för barn och
Föreningen Autism,
ungdomar med Aspergers
Västerbotten

20. Verksamhet för barn med autism

Stockholm

Riksföreningen Autism

2002/083

2002/069

2002/027

2001/162

2001/123

2001/054

2001/047

2001/045

2001/039

150 00 kr

2 208 000 kr

3 838 000 kr

3 655 000 kr

745 000 kr

580 000 kr

340 000 kr

435 000 kr

260 000 kr

3 605 000 kr

189 000 kr

2000/124
2001/025

1 465 000 kr

60 000 kr

426 000 kr

180 000 kr

500 000 kr

Summa

2000/120

2000/104

2000/092

2000/065

Redovisning

18. Film om utveckling
19. Att färdas säkert även om man är barn

Ort
2000/049
avslut efter 1 år

Organisation

17. Barn med autism
Riksförbundet Autism
Stockholm
3 år - 2001
				

Projekt
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Organisation
Riksföreningen Autism
Folkuniversitetet i Karlstad

Nordiska förbundet

Riksförbundet Attention
Föreningen Bokstavsbarn
Organisation
Föreningen Attention
Sundets Ryttarförening
Sahlgrenska Univsjukhuset
Föreningen Attenition

Göteborgs Universitet

Riksföreningen Autism
Riksföreningen Autism
Barn och ungdomshabiliteringen i Uppsala län

Projekt

33. Databaserade kommunikations hjälpmedel
för förskolebarn med autism

34. Yrkesutbildning till specialassistenter med
specialassistenter med inriktning mot barn/elever
med neuropsykiatriska funktionshinder

35. Nordiskt midsommarmöte –
ett socialt allkonstverk för läkepedagogik
och socialterapi

36. Skolprojekt – kunskap inom området skola för
elever med särskilda behov/neupsyk

37. Nepsa-projektet

Projekt
38. En utställning om särskilda barn

39. Med hästen i centrum

40. Information till skolor och kliniker om flickor
med neuropsykiatriska problem

41. Studie av situationen för äldre med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ur ett
psykologiskt perspektiv

42. Utbildningar och konsultativa insatser
Barn och ungdomspsykiatri kring vuxna med
neuropsykiatriska funktionshinder

43. Förstudie för projekt för stöd för personer
med A/A att få behålla sitt arbete

44. Kostnadskonsekvenser av autism

45. Att ge syskon utrymme

Uppsala

Stockholm

Stockholm

Göteborg

Kalmar

Göteborg

Sollerön

Ort
Kristianstad

Bälinge

Årsta

Umeå

Karlstad

Stockholm

Ort

1 år - 2006

1 år - 2005

1 år - 2004

2 år - 2009

1 år - 2004

1 år - 2005

1 år - 2004

Redovisning
3 år - 2009

2 år - 2005

2 år - 2006

1 år - 2003

2 år - 2006

1 år - 2005

Redovisning

2004/033

2004/018

2003/164

2003/153

2003/141

2003/136

2003/131

Projektnummer
2003/107

2003/106

2003/102

2003/092

2003/078

2002/124

Projektnummer

300 000 kr

100 000 kr

300 000 kr

3 443 874 kr

198 000 kr

904 000 kr

120 000 kr

Summa
854 000 kr

150 000 kr

3 910 000 kr

50 000 kr

1 124 000 kr

147 000 kr

Summa
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Riksföreningen Autism
Riksförbundet Attention
Föreningen Autism
Halmstadskommun
RBU
Riksförbundet Attention
Akademiska sjukhuset
Sundsgårdens Folkhögskola
Vård- och
omsorgsförvaltningen
Studieförbundet i Norra
Stockholm
Organisation
Föreningen Autism i
Jönköping
Stiftelsen Mo Ångsåg

46. Informatörsutbildning

47. Uppbyggnad av utbildnings- och kunskapscenter

48. Kvalitetskriterier för verksamhet för
personer med autism

49. Mötesplats Bojen

50. Föräldrar ni kan

51. Att delta i arbetslivet med stöd

52. Vinst – vardagsnära insatser på tre nivåer
till barn med neuro psykiatriska funktionshinder

53. Att hitta en livsvägfolkhögskolan och
elever med Aspergers syndrom

54. Livslångt lärande för personer med autism

55. Projektet P1@IT

Riksförbundet Attention
Föreningen Attention
Föreningen FUB, Jämtland
Hjälpmedelsinstitutet

58. Vuxenprojektet

59. Familjeforum

60. Äventyrsbanan på Frösöberget –
tillgänglig för alla

61. *Simulatorn Länken

57. Utveckling av lek- och läraraktivitet
för funktionshindrade på museum

Projekt
56. **Freja Musikteater

Organisation

Projekt

Vällingby

Lit

Kalmar

Årsta

Umeå

Ort
Mullsjö

Sundbyberg

Lund

Helsingborg

Uppsala

Stockholm

Stockholm

Halmstad

Stockholm

Årsta

Stockholm

Ort

1 år - öppet

1 år - 2009

3 år - 2009

3 år - öppet

2 år - 2009

Redovisning
3 år - 2009

2 år - 2009

3 år - 2009

2 år - 2009

3 år - öppet

3 år - 2009

3 år - 2009

3 år - 2009

2 år - 2009

3 år - 2009

2 år - 2009

Redovisning

815 000 kr

2 518 000 kr

1 092 000 kr

9 455 000 kr

2 876 000 kr

3 733 000 kr

2 293 000 kr

668 000 kr

6 808 000 kr

1 794 000 kr

Summa

2006/041

2006/026

2005/179

2005/177

2005/143

1 238 000 kr

105 000 kr

5 565 000 kr

5 029 000 kr

1 058 000 kr

Projektnummer
Summa
2005/111
2 750 000 kr

2005/110

2005/109

2005/104

2005/087

2005/062

2005/037

2005/009

2004/140

2004/123

2004/120

Projektnummer
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Karolinska Institutet

Stockholm

3 år - öppet

2006/052

4 505 000 kr

*Finns på båda listorna
** Ingår i utvärderingen av satsningen Barns och ungdomars kulturengagemang som utvärderas av Musikhögskolan i Stockholm.

Botkyrka kommunTumba
3 år - öppet
2007/054
2 542 000 kr
Centrum för erkännande
av kompetens (CERK)
					
Summa: 124 315 574 kr

63. Kartläggning och validering

62. Uppföljning och utvärdering av barn
med autism som får tidiga insatser
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Sv Tourette Förening

4. Informationsmaterial

Höör

Fogdaröd Vårdoch Diakonicentrum
RBU
RBU
Gymnastikföreningen Trim
Folkuniversitetet
Kursverksamheten
SiS Statens Inst Styrelse
Idrottsklubben Sätra
SIUS Sv Idrottsrörelsens
Studieförbund
Emma Resurscentrum
RBU
Janstorps Allmänna
Idrottsförening

7. Karolinaskolan

8. Ju-Jutsi för barn med DAMP

9. DAMP-jouren

10. Gympa är till för alla

11. Koncensus

12. DAMP-projektet

13. Fotboll - spränger alla gränser

14. Alla platsar

16. Produktion och spridning av modellen
Eleven i centrum

17. Att leda barn med särskilda behov

15. DAMP-info

Stockholm

6. Utveckling och utbildning av förbundets diagnosombud RBU

1 år - 2000

1 år - 1999

2 år - 2000

1 år- 1999

3 år - 2002

2 år- 2000

1 år - 1998

1 år - 1997

2 år- 1997

2 år - 1997

Redovisning

Skurup

Stockholm

Vilhelmina

Karlskrona

Gävle

Stockholm

1 år - 2001

1 år - 2001

1 år - 2000

1 år - 2001

2 år- 2002

3 år - 2003

Kristianstad 2 år- 2001

Säffle

Karlstad

Luleå

Stockholm

Uppsala

RBU

5. Unga vuxna med ADHD/DAMP

Tvärvetenskapliga Sällskapet
i Barnneuropsykologi

3. *Informationsdag

Linköping

Malmö

Handikappidrottens
samarbetsorganisation

2. FRISKUS

Ort
Stockholm

Organisation

1. Infoprojekt kring barn och ungdomar med DAMP/MBD RBU

Projekt

U2000/103

2000/102

1999/127

U1999/119

U1999/117

1999/077

1999/069

U1999/024

1998/140

1998/118

1998/075

1997/164

1997/160

1997/083

1996/078

1994/087

1994/010

Projektnummer

60 000 kr

200 000 kr

164 000 kr

142 000 kr

370 000 kr

2 680 000 kr

1 000 050 kr

13 000 kr

300 000 kr

796 000 kr

450 000 kr

1 702 000 kr

1 205 000 kr

186 000 kr

50 000 kr

515 000 kr

755 000 kr

Summa

BILAGA 2
PROJEKT ADHD/DAMP
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Vällingby
Limhamns Idrottsförening
SIUS Sv Idrotts
Studie o Utbför
Folkrörelserna Medieförening i Västerås
Hjälpmedelsinstitutet

22. Kognitionsprogram Hjälpmedelsinstitutet

23. Alla tjejer kan
spela fotboll

24.Självklart

25.Attention för inflytande,
delaktighet och skaparkraf

26.Arbetsträning för vuxna med ADHD

*Finns på båda listorna

Hjälpmedelsinstitutet
tilläggsansökan
			

Stiftelsen Activa

21. Projektet LÖSA

27. *Simulatorlänken

F Solstickan i Västra G

20. Förstudie om Ramviksgården

Vällingby

Vällingby

Västerås

Karlskrona

Limhamn

3 år -

Örebro

Göteborg

Stockholm

Friskis och Svettis

19. Motionsaktiviteter för barn och ungdomar
med DAMP

Ort
Karlskrona

Organisation

18. Alla kan
SIUS – Sv Idrotts		rörelsens studieförbund

Projekt

1 år- pågår

1 år - pågår

1 år - 2009

2 år - 2009

3 år - pågår

pågår

4 år - pågår

1 år - 2005

1 år - 2002

2 år - 2003

Redovisning

1 238 000 kr

103 500 kr

174 000 kr

600 000 kr

256 000 kr

9 940 000 kr

3 905 000 kr

340 000 kr

170 000 kr

400 000 kr

Summa

Summa: 27 714 550 kr

2006/041

2006/036

2005/195

2005/144

2005/137

2004/118

2004/115

2004/028

2002/056

U2000/176

Projektnummer

BILAGA 3
ENKÄT
Allmänna frågor
Projektnamn
Projektnr
Projekttid
1. Projektets omfattning
Hur många har arbetat med/i projektet?
Varav med lön
Varav utan lön
Hur många deltagare har omfattats av projektet (av projektets målgrupp) ?
2. Har projektet i huvudsak genomförts i enlighet med intentionerna i projektplanen?
❏ Nej
❏ Ja
❏ I viss mån
Om nej eller i viss mån, vilka har varit de främsta hindren?
❏ För få deltagare
❏ Samverkansproblem med ….
❏ Resursbrist
❏ Organisatoriska svårigheter
❏ Svag förankring i den egna föreningen/organisationen
Andra svårigheter, nämligen:

Här vill vi att Du beskriver om projektet lämnat någon typ
av spår i organisationen, och i så fall vilka
3. Vilka huvudsakliga spår har projektet lämnat i form av genomförda aktiviteter?
Vad för slags aktiviteter
Vilka har deltagit i aktiviteterna
I vilken omfattning har aktiviteterna skett? (ex hur många gånger eller hur ofta har aktiviteten genomförts)
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I vilket sammanhang har aktiviteten skett ? (ex har den ingått i ordinarie verksamhet eller som fristående aktivitet)
Hur länge har aktiviteten/-erna pågått?
Projektet har inte lämnat spår i form av aktiviteter

4. Vilka huvudsakliga spår har projektet lämnat i form av nya metoder och arbetssätt?
Vad för slags nya metoder eller arbetssätt?
För vem (vilka har använt sig av de nya metoderna/arbetssätten)
För vilken målgrupp har metoderna/arbetssättet använts?
I vilket sammanhang har de nya metoderna/arbetssätten använts? (ex som en del i den ordinarie verksamheten eller
för en specifik verksamhet utöver den ordinarie)
❏ Projektet har inte lämnat spår i form av nya metoder/arbetssätt
5. Vilka huvudsakliga spår har projektet lämnat i form av ny kunskap och lärande?
Vilken typ av kunskap har projektet gett? (ex om funktionshindret, om anhörigas situation, om hjälpinsatser…)
Vem har erhållit/utvecklat ny kunskap?
Hur har kunskapen förmedlats (i form av seminarier, föreläsningar, i studiecirklar, studiebesök el liknande)
❏ Projektet har inte lämnat spår i form av ny kunskap/lärande
6. Vilka huvudsakliga spår har projektet lämnat i form av förbättrad hälsa/välbefinnande?
På vilket sätt har hälsan/välbefinnandet förbättrats?
Hos vilka har hälsan/välbefinnandet ökat?
Hur kan du/ni se att hälsan/välbefinnandet har förbättrats? Ge gärna konkreta exempel!
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❏ Projektet har inte lämnat spår i form av hälsa/välbefinnande
7. Vilka huvudsakliga spår har projektet lämnat i form av ökad social gemenskap?
På vilket sätt har den sociala gemenskapen ökat tillföljd av projektet?
För vem/vilka?
På vilket sätt? Ge gärna konkreta exempel på hur detta kommer till uttryck!
❏ Projektet har inte lämnat spår i form av ökad social gemenskap
8. Vilka andra viktiga spår har projektet lämnat? Beskriv konkret vilket slags spår, för vem projektet
lämnat spår, på vilket sätt projektet lämnat dessa spår, hur de kommit till uttryck och hur längre spåren
finns/funnits kvar:

9. Kommer projektet att leva vidare i någon form när arvsfondsdelegationen inte längre är en finansiell
partner (ringa in rätt alternativ)?
❏ Ja
Om ja, i vilken form kommer projektet att leva vidare?
❏ i föreningens/organisationens ordinarie verksamhet
❏ som nytt projekt
❏ på annat sätt,
vilket
❏ Nej
Om nej, av vilken/vilka orsaker har verksamheten upphört/kommer att upphöra?
❏ brist på finansiering
❏ projektidéen var svår att genomföra
❏ nyckelperson-/er har lämnat projektet
❏ organisatoriska svårigheter
❏ för få deltagare
❏ annat, nämligen

10. Har projektet påverkat föreningens /organisationens arbete på längre sikt?
❏ Nya aktiviteter har blivit ett permanent inslag i föreningens/organisationens verksamhet
Ge konkreta exempet
❏ Projektet har bidragit med ny kunskap som påverkat organisationens/ föreningens arbete.
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Ge konkreta exempel

Projektet har bidragit till att nya metoder/arbetssätt används i arbete med människor med olika typer av
neuropsykiatriska funktionshinder
Ge konkreta exempel:

11. Avslutningsvis vill vi att du pekar ut de tre faktorer som främst
bidragit till projektets framgång och fortlevnad.
1.
2.
3.
Uppgiftslämnare: (namn, funktion och telefonnummer, ev mailadress)

Om vi behöver kompletterande uppgifter, hur och när kan vi säkrast nå dig?

Tack för din medverkan!
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