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Sammanfattning 
 
Under 1990-talets andra hälft genomfördes psykiatrireformen i Sverige 
med syftet att förbättra levnadsvillkoren för personer med psykiska 
funktionshinder samt ge en ökad möjlighet till integrering och 
delaktighet i samhället. Från Hjälpmedelsinstitutets sida startades 
under denna period projektet HumanTeknik - psykiska 
funktionshinder och hjälpmedel. Syftet med projektet var att ”ge en 
större självständighet och fördjupad delaktighet i samhällslivet för 
personer med psykiska funktionshinder”. Projektet har flera delar, 
denna rapport redovisar utvärderingen av den projektdel som var 
förlagd till Karlstad. Syftet var där att prova ut hjälpmedel till personer 
med psykiska funktionshinder.  
 
Utvärderingens syfte har varit att med hjälp av en process-
dokumentation följa deltagarna samt projektmedarbetarna för att på så 
sätt studera huruvida projektverksamheten påverkat deltagarnas 
vardagsliv samt även följa hur arbetsprocessen i projektet förlöpt. 
Dessutom redovisas utvecklingen av det samhälleliga stödet i stort till 
personer med psykiska funktionshinder i rapporten, för att på så sätt 
sätta in projektets verksamhet i ett större sammanhang.  
 
Under de tre projektåren har tolv deltagare följt projektet och provat 
olika slag av hjälpmedel, såväl enkla som mer sofistikerade. Tre 
personer har arbetat som anställda och tillsammans med deltagarna 
funnit ut vilka hjälpmedel som är relevanta. I görligaste mån har 
arbetet bedrivits förutsättningslöst och flexibelt. 
 
I många fall har de hjälpmedel som provats haft goda effekter och även 
enkla produkter såsom uppmärkning med hjälp av märkband i 
hemmet eller en agenda (kalender) för tids- och aktivitetsplanering har 
visat sig verkningsfulla. Av utvärderingen framgår att deltagarnas 
vardagsliv inte sällan förbättrats påtagligt. 
 
Utvärderingen visar också att deltagarna sett medarbetarna som 
betydelsefulla personer och att projektet i sin helhet – hjälpmedel, 
medarbetare och projektverksamhet - bidragit till det positiva resultat 
som projektet kan påvisa.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid Karlstads universitet 
har till uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av olika 
verksamheter inom välfärd, vård och omsorg, med anknytning till 
kommunerna i Värmlands län. I institutets rapportserie publiceras 
resultat från projektarbeten med utgångspunkt i sådana kunskaps- eller 
utvecklingsbehov inom dessa verksamheter som också har ett generellt 
intresse och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna 
utförs självständigt och utifrån ett grundläggande vetenskapligt 
förhållningssätt.  
 
Denna rapport redovisar en utvärdering av projektet HumanTeknik – 
psykiska funktionshinder och hjälpmedel, initierat genom 
Hjälpmedelsinstitutet och förlagt till Karlstads kommun och 
Landstinget i Värmland. Projektets syfte var att utveckla och anpassa 
olika former av hjälpmedel för människor med psykiska 
funktionshinder, för att underlätta deras vardagsliv och integration i 
lokalsamhället. 
 
Utvärderaren, Marit Grönberg Eskel, har under en treårsperiod följt 
projektet HumanTeknik i kontinuerlig kontakt och dialog med 
deltagare och projektarbetare. Deras beredvillighet att stå till 
förfogande för återkommande samtal har möjliggjort en datainsamling 
och utvärdering baserad på närhet och personlig förtrogenhet. Ett 
varmt tack till er alla! Lektor Rolf Granér, social omsorgsvetenskap och 
projektledare Catarina Brun, Hjälpmedelsinstitutet, har lämnat 
värdefulla synpunkter på rapportens innehåll. Tack också till er! 
 
Utvärderingen visar att projektet HumanTeknik beträtt ett närmast 
jungfruligt område. Möjligheterna att i en kreativ, samarbetsinriktad 
och odogmatisk anda, med hjälp av såväl enkla som mera sofistikerade 
hjälpmedel förbättra vardagslivet för människor med psykiska 
funktionshinder förefaller avsevärda. Och hittills väsentligen 
outnyttjade. 
 
IKU, Karlstads universitet, april 2005 
 
Bengt G Eriksson 
Föreståndare  
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1 Inledning 
 
Föreliggande rapport redovisar utvärderingen av projekt HumanTeknik – 
psykiska funktionshinder och hjälpmedel. Denna rapport är inte, som läsaren 
snart kommer att se, skriven utifrån en traditionell rapportform. Under kapitel 
1 finns en kortfattad redogörelse för hur projektet startades, genomfördes samt, 
under kapitel 2, vilka huvudsakliga resultat som framkommit. Därefter byter 
rapporten karaktär till att bli en mer detaljerad tematiserad redovisning kring 
de olika områden vilka framkommit som relevanta under utvärderingen 
(kapitel 3). Temana har sin utgångspunkt dels i de centrala begrepp som 
beskrivits i utvärderingsplanen, dels i de områden som belysts av 
respondenterna under utvärderingstiden. Därefter följer en diskussion kring de 
redovisade temana (kapitel 4) och rapporten avslutas med ett kapitel om hur 
utvärderingen genomförts (kapitel 5).  
 

1.1 Bakgrund 
 
Projekt HumanTeknik var ett nationellt projekt med syfte att utveckla 
nya former av stöd för personer med psykiska funktionshinder. 
Projektet drevs av Hjälpmedelsinstitutet (HI) tillsammans med 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) samt 
intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 
(Schizofreniförbundet). Projektet bestod av flera delar: 
försöksverksamhet med hjälpmedel i bostaden och datorstöd på 
aktivitetscenter, utredningar om hjälpmedelsförsörjning och 
boendemiljö samt utvecklingsmedel.   
 
En del av det nationella projektet, försöksverksamhet med hjälpmedel i 
bostaden och datorstöd på aktivitetscenter, var förlagd till Karlstad och 
föreliggande rapport redovisar utvärderingen av det treåriga 
delprojektet HumanTeknik – psykiska funktionshinder och 
hjälpmedel. Utvärderingen har pågått i stort sett under hela 
projekttiden, dock inte lika intensivt under projektets avslutande 
månader.   
 
Projektidén föddes i anslutning till psykiatrireformen, då ansvariga på 
Hjälpmedelsinstitutet fick frågor kring vad som gjordes inom området 
för gruppen psykiskt funktionshindrade. Medel söktes hos Allmänna 
arvsfonden för att starta projekt HumanTeknik. Ett krav från 
arvsfonden för att Hjälpmedelsinstitutet skulle få tillgång till de 
ansökta medlen var att en kommun var vidtalad samt att det fanns 
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formella beslut på visst deltagande av kommunen i projektet. Valet föll 
på Karlstad. Representanter för Hjälpmedelsinstitutet hade flera möten 
med representanter från Karlstad kommun och Landstinget i 
Värmland under sommaren 2000 som resulterade i ett beslut om den 
organisation som sedan byggdes upp. Karlstad kommun skulle vara 
projektets organisatoriska hemvist och via landstingets 
hjälpmedelsverksamhet skulle visst stöd ges till projektet i form av 
möjlighet att bland annat låna hjälpmedel. 
 
Projektets syfte och uppläggning 
 
Projekt HumanTeknik är en försöksverksamhet och till sin utformning 
och målsättning en nyskapande verksamhet. Projektet tar sin 
utgångspunkt i Hjälpmedelsinstitutets arbete för människor med 
psykiska funktionshinder.  
 
Den övergripande målsättningen med projektet i sin helhet var att ”ge 
en större självständighet och fördjupad delaktighet i samhällslivet för 
personer med psykiska funktionshinder” (från projektbeskrivningen 
projektnr 99/0636). 
 
Syftet med den del av projektet som förlades till Karlstad var att ”ta 
fram kunskap och hjälpmedel/bostadsanpassning för personer med 
psykiska funktionshinder och dokumentera den, så att kunskapen kan 
användas i den egna kommunen och av andra kommuner/landsting” 
(a.a.). Projektet skulle pågå under en treårsperiod och tyngdpunkten 
ligga på utprovning och introduktion av hjälpmedel till de personer 
som deltar i projektet. I projektet har tre personer1 med kompetenser 
från olika verksamheter (bl.a. öppenvårdspsykiatri, arbetsterapi, 
handikappolitiskt arbete) arbetat. Under projektets sista år har endast 
två personer varit anställda i projektet då den tredje medarbetaren 
slutade och fick annat jobb. Tolv personer har deltagit och testat ett 
antal olika hjälpmedel.  
 
För den del av projektet som var förlagt till Karlstad formulerades 
följande målsättningar:  
 
• En fungerande modell för hur hjälpmedel kan erbjudas personer 

med psykiska funktionshinder, med avseende på den enskildes hela 
behovsbild. Modellen skall vara anpassad efter målgruppens 

                                                 
1 Ytterligare en person har arbetat i projektet under en kortare tid i projektets början 
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speciella förutsättningar, t.ex. deras kännedom i allmänhet om vilket 
stöd samhället kan erbjuda och om hur man skall gå tillväga när 
man vill ha det stödet 

• Användbara erfarenheter av nya sätt att bidra till meningsfull  
sysselsättning 

• Spridning av resultaten från projektets aktiviteter (a.a.)  
 
Inom ramen för projektet har medarbetarna bland annat arbetat med att 
prova ut framför allt tekniska hjälpmedel till deltagarna i projektet. 
Exempel på hjälpmedel som provats under projektet är handdator, 
dator, agenda, whiteboardtavla, sorteringsbackar, kom-ihåg-klocka2, 
shake-awake väckarklocka, bolltäcke3 samt timstock4.  De har även 
informerat och spridit kunskap kring projektet samt iordningställt en 
visningslägenhet dit intresserade kunnat komma. Under projektets sista 
år har ett flertal studiebesök gjorts i lägenheten samt att 
projektmedarbetarna deltagit i utbildningsinsatser på flera orter i 
landet.  
 
 

1.2 Utvärderingen av projekt HumanTeknik 
 
Uppdraget 
 
Under de inledande samtalen kring projektets utformning samt 
projektets placering uppmärksammades även frågan kring utvärdering 
av projektet. Karlstad universitet (genom dåvarande Hälsohögskolan i 
Värmland) hade sedan tidigare arbetat med utvärdering inom området 
och blev utifrån dessa erfarenheter tillfrågade om intresse fanns för att 
genomföra en utvärdering av den del av projektet som placerades i 
Karlstad. Till grund för utvärderingen ligger en plan som upprättades 
under projektets uppstart i Karlstad.  
 
Utvärderingen av projekt HumanTeknik är i huvudsak en process-
utvärdering. Utgångspunkterna för arbetet har varit att följa och 
beskriva deltagarna och projektarbetet ur ett processperspektiv. Fokus 
har legat på deltagarnas förändrade livssituation, och inte, som i många 
utvärderingsuppdrag, mätning mot uppsatta mål. En viktig aspekt, och 
                                                 
2 Inspelningsbar klocka med upprepning, för påminnelse 
3 Täcke med insydda bollar som ger tyngd  
4 Tidhjälpmedel med lysdioder vilka slocknar efter hand som tiden går. Ger den abstrakta 
tiden ett konkret utseende 
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något som präglat hela utvärderingsarbetet, har varit deltagarnas 
delaktighet och inflytande. 
 
Tillvägagångssätt 
 
Utvärderingen har under hela projekttiden följt projektet med fokus på 
process (projektets men framför allt deltagarnas), struktur 
(målgruppen, samhällskontexten) och resultat (förändringar i 
deltagarnas livssituation, kostnad-nyttostudie).  
 
Processdokumentationen har under projekttiden utgjort 
utvärderingsarbetets största del. Resultat och reflektioner har återförts 
till projektets intressenter under utvärderingens gång i form av 
delrapporter5, totalt fem stycken. Alla tolv deltagare har följts 
individuellt, genom framför allt återkommande intervjuer. Intervjuerna 
har genomförts antingen i deltagarens hem eller på annan plats. 
Intervjufrågorna har baserats på vardagslivet och ”den vanliga dagen”.   
 
Vid projektets början, eller då deltagaren trädde in i projektet och den 
första intervjun genomfördes, beräknades kostnaderna för 
stödinsatserna som gavs till åtta av de totalt tolv deltagarna i projektet. 
Kostnaderna som beräknades var för boendestödjare inom kommunen, 
kontaktperson inom landstinget samt för arbetsterapeut inom 
landstinget. Vid uppföljningen beräknades även kostnad för den 
arbetsterapeut som arbetat inom projektet. Dessa beräkningar har legat 
till grund för en kostnad-nyttostudie som gjorts i samband med 
utvärderingen och som redovisas i denna rapport (kap. 3.7). Under 
projekttiden har även intervjuer gjorts med projektmedarbetarna. 
Dessutom har en dagbok skrivits av projektledaren. Vidare har en stor 
del av den dokumentation som gjorts inom projektet delgetts mig.  
 
Utvärderingens ansats och etiska överväganden 

Den utvärderingsplan, liksom den projektplan, som ligger till grund för 
utvärderingen av projekt HumanTeknik uttrycker starka krav på 
delaktighet och inflytande från deltagarna i projektet. Den största delen 
av datamaterialet är insamlat från deltagarna, men även från 
projektmedarbetarna. Deltagandet i utvärderingen har varit frivilligt 
och har när som helst under utvärderingstiden kunnat avbrytas, i 

                                                 
5 Sammanfattningar av delrapport 1-5 återfinns som bilaga 3. Delrapporterna i sin helhet kan 
hämtas på www.hi.se 
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enlighet med de etiska forskningsprinciperna. Det har även varit 
möjligt att svara på enstaka frågor under intervjun och i de fall 
deltagare eller medarbetare lämnat mer information än de önskat har 
den informationen inte tagits med.  

Begrepp 
 
Psykiska funktionshinder, psykiska funktionsnedsättningar samt 
kognitiva funktionsnedsättningar och kognitiva funktionshinder är 
begrepp som används av olika författare vid olika tillfällen. Det jag 
anser vara relevant i relation till detta är vilken utgångspunkt - det 
relativa handikappbegreppet - som funnits som bas i 
utvärderingsarbetet. 
 
Det relativa handikappbegreppet utifrån WHO:s definition, vilket är 
den definition utvärderingen vilar på, innebär att ett handikapp 
uppstår i relation till den omgivande miljön. Funktionsnedsättningen 
finns hos individen men handikappet är beroende av omgivningen 
(Tideman (red) 2000). När det gäller psykiska funktionshinder finns en 
detaljerad beskrivning av relationen mellan psykisk ohälsa och 
handikapp såsom den tydliggjorts av Ohlsson och Lundin (2002) i 
bilaga 1.  
 
Med begreppet deltagare avses de personer som deltagit i projektet och 
i utvärderingen i egenskap av brukare. Då medarbetare alternativt 
projektmedarbetare används menas de personer som varit anställda i 
projektet. I vissa fall skrivs projektledare ut, när rollerna för de olika 
projektmedarbetarna belyses.  
 
 

1.3 Läshänvisning 
 
Rapporten fortsätter med en kortfattad redovisning av utvärderingens 
huvudsakliga resultat. Därefter behandlas ett antal olika teman som ger 
en förklaring till varför resultatet blivit som det blivit samt att den 
kostnad-nyttostudie som genomförts redovisas. En diskussion av dessa 
olika teman följer därefter. Rapporten avslutas med en beskrivning av 
hur jag kommit fram till det skrivna, dvs. en beskrivning av metoden 
och tillvägagångssättet. 
 



 14 

Under de olika temana finns dels teoretiska utgångspunkter relevanta 
för temat, dels tidigare forskning och litteratur, dels empiri hämtad från 
denna utvärdering.  
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2 Huvudsakliga resultat 
 
Här nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga resultat som fram-
kommit i utvärderingen. För vidare läsning rekommenderas kapitel tre och 
fyra. 
 
De målsättningar som formulerades för projekt HumanTeknik har 
uppfyllts. Deltagarna säger själva att de fått en ökad delaktighet i 
samhällslivet samt att de fått en ökad självkänsla. Utvärderingen visar 
också att så blivit fallet. För ett vidare resonemang kring slutsatser se 
kapitel 4, analys, diskussion och värdering. 
 
Projektet 
Projektet startade under våren 2001, men hela projektgruppen var 
samlad först under hösten. Den första tiden präglades av mycket 
diskussioner kring vad man skulle göra, hur det skulle göras samt vilka 
som skulle delta. Under vintern och framför allt våren 2002 kom arbetet 
igång. Under projekttiden har det skett förändringar bland projektets 
medarbetare. Den förste projektledaren slutade och ersattes till att börja 
med av en tillfälligt anställd person, som i sin tur ersattes av en ny 
projektledare. Dessutom har en av de ursprungliga 
projektmedarbetarna slutat och ingen ny anställts. 
 
Trots en viss oreda som uppstått i och med att projektledaren slutade, 
samt vissa frågor gällande delar av styrgruppens ansvar6, har projektet 
med hjälp av engagemang (från HI, ASP samt medarbetare och 
deltagare)7 och kunskap fallit ut väl. 
 
Arbetsmetoden 
Projektmedarbetarna har använt sig av vardagliga stödbehov och 
hjälpmedel som utgångspunkt för arbetet. Denna arbetsmetod har visat 
sig effektfull. Deltagarna har upplevt relationen till medarbetarna som 
mycket positiv. Att medarbetarna varit tillgängliga och mött deltagarna 
som ”inte bara sjuka” har upplevts värdefullt.  
 
Att deltagarna varit involverade till stor del i projektets verksamhet, 
genom att själva föreslå hjälpmedel samt delta i konferenser, är en av 
de framgångsfaktorer som funnits för projektet.  

                                                 
6 Bland annat frågor gällande landstingets hjälpmedelsservice och deras ansvar kring 
hjälpmedelsförsörjningen till projektet 
7 HI: Hjälpmedelsinstitutet, ASP: avdelningen för socialpsykiatri i Karlstads kommun 
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Deltagarna beskriver det lättsamma och flexibla förhållningssättet från 
medarbetarna som något ovanligt och positivt. Deltagarna menar även 
att medarbetarna till viss del funnits med som stöd i vardagslivet, i så 
måtto att det hjälpt och stöttat även i frågor som inte direkt är 
relaterade till projektet.  
 
Hjälpmedel hjälper 
Totalt har 12 personer deltagit i projekt HumanTeknik. Alla har inte 
varit hjälpta av alla hjälpmedel som de provat, men i de fall 
projektmedarbetare och deltagare hittat rätt har hjälpmedlet en god 
effekt i vardagen. Det handlar både om icke tekniska och tekniska 
hjälpmedel, och det hjälpmedel som väckt mest uppmärksamhet är 
bolltäcket. Utöver det har sortering och strukturering i hemmiljön varit 
en stor del i arbetet (se figur 1, under ”uppmärkning”). Även 
mobiltelefonen har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel. 
Nedanstående figur visar på några av de hjälpmedel som provats, vad 
deltagarna sagt om dem, samt en kommentar kring resultatet. 
 
Hjälpmedel Tänkt 

användningsområde 
Hur det 
använts 

Resultat 
Från 
deltagarna 

Kommentar 
 

Bolltäcke 
Täcke med 
insydda bollar 
i kanaler. Ger 
tyngd. 

Stressreducering och 
sömn, används 
huvudsakligen vid 
behov av mycket 
taktil stimulans. 

Vid 
sömnbesvär. 

”man känner 
sig kramad”, 
”det är lättare 
att krypa ner”, 
viktminskning, 
jag drömmer 
inga 
mardrömmar. 

Bolltäcket har 
gett resultat 
som kanske inte 
varit väntade. 
Att kunna sova 
en hel natt och 
inte behöva gå 
upp för att äta är 
en sådan positiv 
effekt. 

Komihåg 
klocka 
Klocka med 
möjlighet att 
spela in egna 
meddelanden. 

Ge struktur och 
påminnelse. 

Påminnelse, 
”påputtning” 

”jag har fått 
bättre 
tidsuppfattning.” 

Komihågklockan 
har visat sig ge 
en bättre 
tidsuppfattning 
för en av 
deltagarna. Ett 
hjälpmedel som 
inte enbart haft 
en 
kompensatorisk 
effekt, utan 
även en 
utvecklande. 
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Mobiltelefon Påminnelse, telefon Struktur, 
påminnelse 

Används som 
påminnelse för 
medicinintag. 

En deltagare 
har kunnat 
undvika medicin 
i injektionsform 
då han har 
mobilen som 
påminnelse. 
Något han 
upplever mycket 
positivt. 

Uppmärkning 
Märkband och 
lappar 
placerade på 
olika platser i 
hemmet. 

Uppmärkning av 
produkter. 

Struktur, 
stöd för 
”ordning och 
reda i 
hemmet.” 

”det tar mindre 
kraft och energi 
och gör mig 
mindre irriterad” 

Märklappar är 
ett exempel på 
en mycket enkel 
åtgärd som visat 
sig ha positiva 
effekter, främst 
har det 
underlättat vid 
städning. 

 
Figur 1. Förteckning över några av de hjälpmedel som provats inom projekt 
HumanTeknik.  
 
Kostnadseffektivt 
Projektets insatser i form av hjälpmedel har hos många av deltagarna 
inneburit att de behövt mindre personellt stöd. Det leder till att 
kostnaderna för samhällets stöd minskar vid rätt utprovade och 
relevant uppföljda hjälpmedel.  
 
Sammanfattningsvis… 
Sammantaget kan sägas att utvärderingen visar att projektets 
verksamhet och resultat uppfyllt de målsättningar och syften som 
förelegat. Huruvida samma positiva effekter kommer att vara synliga i 
en permanentad verksamhet är svårt att förutsäga. Belysnings-
effekterna i ett projekt av den här typen är stora och spelar roll för 
resultatet. Men oavsett det visar utvärderingen att den verksamhet som 
har bedrivits kan användas fortsatt.  
 
Arbetssättet kan implementeras i befintlig kommunal eller 
landstingskommunal verksamhet, vilket också gjorts i Karlstad efter det 
att projektet avslutats. Avdelningen för socialpsykiatri i Karlstads 
kommun har anställt en arbetsterapeut för ett fortsatt arbete med 
hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder. I övrigt visar 
utvärderingen att projektet bidragit med ny kunskap inom området 
samt att hjälpmedel fyller en funktion för personer med psykiska 
funktionshinder.  
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3 Tematisk fördjupning 
 
Nu byter rapporten karaktär och en utförligare redovisning av de teman som 
framkommit i utvärderingen följer härnäst. De teman som framkommit är; 
Förändrat synsätt inom det samhälleliga stödet, Psykiska funktionshinder, 
Projekt, Hjälpmedel, Relationernas betydelse, Att bli en del av samhället... och 
bli sedd… att bli delaktig och vara synlig? samt att en kostnad-nyttostudie 
utgör ett tema .  
 
Dessa teman har utkristalliserat sig under datainsamlingens gång, men de har 
även en anknytning till den plan som legat till grund för utvärderingsarbetet.  
 

3.1 Förändrat synsätt inom det samhälleliga stödet… 
 
Hur stödet till personer med psykiska funktionshinder har sett ut historiskt har 
förändrats till stor del, från omhändertagande inom familjen till 
institutionstiden och fram till idag när alltmer av stödet utgår i 
primärkommunen. En redovisning över hur ett gott stöd kan se ut finns även 
med.  
 
Vården för personer med psykiska sjukdomar är den del av den 
medicinska vetenskapen som utsatts för mest kritik. Ingen gren inom 
medicinen har präglats av så motstridiga synsätt och konflikter som 
psykiatrin (Qvarsell 1996). Behandlingsresultaten har inte varit 
tillfredsställande och kritik har höjts mot de institutioner som vården 
bedrivits inom (se bl.a. Goffman, 1983). För att förstå den utveckling 
som sker idag inom stödet till personer med psykiska funktionshinder 
behöver vi förstå den historia som präglat behandlingen för dessa 
personer. 
 
Före medeltiden var omhändertagandet av de sjuka framför allt ett 
ansvar för familjen eller andra närstående. Under medeltiden växte det 
fram anstalter där barmhärtighetsarbetet bedrevs för fattiga, sjuka och 
socialt utstötta. Det var först under 1800-talet som de psykiska sjuka 
skildes ut från övriga grupper och 1823 beslutade riksdagen att sju 
stora centralhospital för psykiskt sjuka skulle inrättas (Forsberg, 1994). 
Det var här de första läkarna anställdes som enbart skulle arbeta med 
psykiskt sjuka.  
 
Dock var behandlingsmetoderna föga lyckade. Det ledde till att en 
behandlingspessimism spreds inom verksamheten och flera av 
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dåtidens läkare ansåg att endast ett fåtal av de psykiskt sjuka kunde 
botas. Vården baserades i stor utsträckning på filosofiska övertygelser 
om att det var uppfostran och livserfarenheter som låg bakom den 
psykiska sjukdomen (Qvarsell, 1996).  
 
Det var under denna tid psykiatrin föddes. Behandlingstanken var att 
den psykiskt sjuke behövde avskärmas från det övriga samhället för att 
på så sätt få det lugn som han/hon behöver för att kunna bli frisk. Alla 
moment i den intagnes liv skulle kontrolleras och övervakas. Denna 
information låg sedan till grund för läkarens bedömning kring de 
terapeutiska insatserna.  
 
Mentalsjukhusen sågs i många fall som mönstersamhällen och en 
optimism infann sig hos de första psykiatrerna (Topor, 1993). Dock var 
glädjen inte långvarig för i direkt anslutning till uppbyggnaden av 
mentalsjukhusen riktades stark kritik mot dem. Mentalsjukhusen 
bidrog till att göra människor sjuka och få personer skrevs ut vilket 
ledde till en överbefolkning inne i byggnaderna. Medicinalstyrelsen 
genomförde en undersökning år 1901 och kom fram till att det saknades 
cirka 3000 platser. Man lade fram en utbyggnadsplan och flera anstalter 
byggdes (a.a.). 
 
Under 1900-talets första hälft utvecklas ett antal nya 
behandlingsmetoder. Det var under denna tid som bland annat 
lobotomi och elektrokonvulsiv terapi (ECT) började användas. När 
sedan psykofarmakan introducerades på 1950-talet möjliggjordes en 
dämpning av symptom och orostillstånd (Qvarsell, 1996). Dock steg 
antalet personer som var inspärrade på mentalsjukhus ända fram till 
1960-talet.  
 
Som mest fanns det ca 34 000 personer boende på institution under 
denna tid. Mentalsjukhusen drevs av staten fram till 1967 men ansvaret 
övertogs då av Landstingen. Vårdplatserna började minska något 
under denna tid, men det var först under slutet av 1960-talet och de 
påföljande årtiondena som antalet platser minskade markant. Mellan 
åren 1960 till 1985 minskade antalet vårdplatser på mentalsjukhusen 
från 359 till 110 per 100 000 invånare (Forsberg, 1994). 
 
Fortsatt kritiserades psykiatrin från många håll. Bland annat sociologer 
och psykiatrer som Goffman, Scheff och Szasz skrev betydelsefulla 
arbeten där de kritiserade psykiatrin såsom varande dåligt 
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vetenskapligt underbyggd likaväl som att mentalsjukhusen innebar 
dåliga förhållanden för de sjuka (Bülow, 2004).  
 
Utifrån uppfattningen att mentalsjukhusen var direkt skadliga för 
patienterna påbörjades arbetet med att bygga en ny psykiatri. 
Sektorisering, med öppen och slutenvård, började organiseras i delar av 
Sverige. Sektoriseringen innebar att en psykiatrisk klinik gavs ett 
tydligt ansvar för ett geografiskt område. Varje sektor hade en 
skyldighet att ta emot alla i behov av psykiatrisk vård inom området 
(www.rsmh.se).  
 
Dock skedde reformeringen långsamt vilket bland annat berodde på de 
fördomar och negativa uppfattningar som fanns i samhället kring de 
psykiskt sjuka. Sektoriseringen av psykiatrin fortgick fram till 1980-talet 
då Socialtjänstlagen trädde ikraft. Den innebar att delar av välfärden för 
personer med psykiska problem skulle hanteras i kommunerna, främst 
när det gällde boende och sysselsättning (Bülow, 2004).  
 
Denna process, att minska antalet platser på institution och öka 
öppenvårdsverksamheten samt överlåta ansvar på kommunerna, 
benämns avinstitutionalisering. Begreppet kan, beroende av uttolkare, 
ange en inriktning på vården, en utvecklingsprocess eller resultatet av 
processen (Markström, 2003 s. 88).  
 
Ett regeringsdirektiv ställdes år 1987 till Socialstyrelsen, 
Landstingsförbundet och Spri att redovisa den psykiatriska vårdens 
utveckling mot öppnare vårdformer samt belysa samverkansformer 
mellan kommuner och landsting. Redovisningen visade att det hade 
skett en hel del men att det fortfarande fanns stora skillnader i ideologi 
mellan de olika huvudmännen. Sektoriseringen hade tagit fart i alla 
landsting och antalet inneliggande patienter hade minskat kraftigt, 1987 
lades det första mentalsjukhuset ned (a.a.).  
 
Det var bland annat kritik från intresse- och brukarorganisationer samt 
vetskapen om att det delade huvudmannaskapet gjorde att individer 
”hamnade mellan stolar” som bidrog till att regeringen tillsatte en 
parlamentarisk sammansatt utredning, psykiatriutredningen (bl.a. 
Norden, 2001, Markström, 2002, m.fl.). Utredningen skulle överväga 
och föreslå åtgärder vad gällde ansvarsfördelningen och organiseringen 
av vård och stöd till psykiskt störda. Utredningen (SOU 1992:73) 
pekade på att samhället har samma skyldigheter för psykiskt 
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handikappade som för andra handikappade. Denna utredning 
utmynnade i psykiatrireformen som genomfördes under åren 1992-
1995 (Markström, 2003, Lundin & Ohlsson, 2002). Syftet med 
psykiatrireformen var, tvärtemot vad namnet antyder, inte att 
reformera den psykiatriska vården, utan att förbättra levnadsvillkoren 
för de psykiskt funktionshindrade och ge en ökad möjlighet till 
integrering och delaktighet i samhället (SOU 1992:73).   
 
Målgruppen för reformen var personer 18 år och äldre med svår 
psykisk störning/sjukdom som orsakat en funktionsnedsättning i 
sådan grad att det inverkar på den dagliga livsföringen (sociala 
konsekvenser) och att detta handikapp bedöms som långvarigt 
(Markström 2003). 
 
I utvärderingen av reformen (Sos 1999) framkom att trots att det fanns 
brister inom flera områden, var verksamheterna på rätt väg. 
Utvärderingen betonar bland annat att det saknas kunskap och 
forskning inom området, samt att stödet för gruppen behöver 
utvecklas. Ett konstaterande som görs i utvärderingen är att trots att 
intentionerna i verksamheten är att en tidig individuell och samordnad 
rehabilitering skall göras vid insjuknande har antalet 
förtidspensionerade på grund av psykiatriska besvär ökat (Sos 1999).  
 

Reflektioner från deltagarna i projekt HumanTeknik 

Det finns deltagare i projektet som har lång erfarenhet av att få 
psykiatrisk vård. Berättelser om hur livet tett sig under de år de varit 
sjuka kan innehålla beskrivningar om hur det känns att vara 
tvångsomhändertagen, om hur maktlös man är i relation till andra när 
man är sjuk. Den utveckling som sker och har skett inom psykiatrin ses 
positivt av deltagarna. Minskad tid inne på avdelning och utökat stöd i 
vardagsmiljön är bra menar flera.  
 

Vad är bra stöd? 

Enligt Socialstyrelsen (2003) har personer med psykiska 
funktionshinder ofta långvarigt behov av stöd och vård från samhällets 
sida. Den kunskapsöversikt som lades fram 2003 visar på aktuell 
forskning inom flera områden där det finns ett behov av stöd; boende, 
arbete, sociala färdigheter, sociala relationer, fritid, familj och 
närstående, behandling och rehabilitering, samordning och kontinuitet. 
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När det gäller boende visar det fåtal studier som redovisats att de flesta 
vill bo i eget boende och inte tillsammans med andra personer med 
psykiska funktionshinder.  
 
Vad gäller frågan om arbete och rehabilitering visar det sig att arbete 
med bistånd är den mest verksamma insatsen8. Dock finns inga större 
studier på området. Sociala färdighetsträningsmodeller har positiva 
effekter på flera områden, bland annat självuppfattningen och 
utveckling av sociala färdigheter. Om personen får en möjlighet att 
praktisera träningen utanför en ”skyddad” miljö kunde en viss 
generalisering av färdigheterna göras till vardagslivets situationer.   
 
Familjens och närståendes situation har varit föremål för flera studier 
under den senaste iden, vilket har bidragit till att en rad modeller 
utformats för att påverka familjens och den enskildes situation. När det 
gäller behandling och stöd har kognitiv beteendeterapi visat sig vara en 
effektiv metod.  
 
Till stor del har det visat sig att intensiva case manager-modeller samt 
ACT9 har en god effekt för den enskilde. Bägge dessa modeller bygger 
bland annat på att stödinsatserna genomförs i klientens hemmiljö, 
verksamheten är uppsökande, verksamheten har hög intensitet och 
kontinuitet. Arbetsuppgifterna består i att ansvara för planering och 
uppföljning av insatser, vara ombudsman för klienten och bevaka 
hans/hennes intressen samt att lokalisera och hålla kontakter mot alla 
de instanser som klienten har behov av. Skillnaden mellan ACT och 
intensiv case management-modellen är att inom ACT arbetar ett team 
med många olika professionella vilket gör att flera insatser kan skötas 
inom teamet. Inom intensive case management är en enskild person 
ansvarig gentemot klienten, inte ett team (Sos, 2003).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Arbete med bistånd innebär att personen placeras i ett reguljärt arbete med lön mer eller 
mindre direkt och att ett integrerat behovsbaserat stöd utgår (Sos 2003) 
9  ACT – Assertive Community Treatment 
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3.2 Psykiska funktionshinder 
 
I detta stycke görs en beskrivning av vilka personer som avses när begreppet 
psykiska funktionshinder används. Målgruppen beskrivs utifrån olika faktorer 
såsom antal och funktionshinder.  
 

3.2.1 Vilka är det som avses? 
 
Antalet personer med psykiska funktionshinder uppskattas till 40 000 - 
46 000 personer (Sos 1999) men det finns troligen ett mörkertal. I en 
tillsyn som gjorts av länsstyrelserna och Socialstyrelsen lämnas ett 
förslag att kartläggningen måste intensifieras (Sos art nr 2003-109-22). 
Av befolkningen i åldern mellan 16-84 år har ca 230 000 personer svåra 
besvär av ängslan, oro eller ångest.  Ca 25 % av dem som beviljats 
ersättning (sjuk- eller aktivitets-) hade psykiska handikapp (SOU 
2004:83) I den vuxna befolkningen har ca 1,5 % en psykos. En tredjedel 
av dessa personer har schizofreni. Ungefär 90 000 personer i Sverige har 
förtidspension eller sjukbidrag till följd av olika psykiska 
funktionshinder (www.schizofreniforbundet.se). 
 
Lagstiftning 

Kommunernas ansvar och skyldigheter gentemot personer med 
funktionshinder regleras i första hand av Socialtjänstlagen (SoL). I 
Socialtjänstlagen framgår att kommunen ansvarar för boende och 
sysselsättning för den enskilde. Kommunen har möjlighet att påverka 
hur åtaganden skall utföras men inte att de skall utföras. Enligt SoL kan 
en enskild person ansöka om bistånd för försörjning, hjälp i hemmet 
samt boende med särskild service för personer med funktionshinder 
och beslut i dessa frågor kan överklagas. Man kan även ansöka om 
ledsagare och kontaktperson genom socialtjänstlagen, men de besluten 
går ej att överklaga om ett avslag skulle ges.  
 
LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – skulle 
enligt propositionen kunna ge personer med psykiska funktionshinder 
insatser där andra lagar inte var tillräckliga. Dock är det fortfarande så 
att få personer ur denna grupp får LSS-insatser enligt de 
uppskattningar som gjorts (se bl. a. Sos, 1999). 
 
Cirka 2 800 personer i landet hade insatser enligt LSS av kommunen på 
grund av psykiska funktionshinder år 2003. Det är 3 procent fler än året 
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innan. Av dem som hade insatser var det något fler män än kvinnor. De 
flesta var i åldrarna 33 till 65 år (75 procent). Personer med psykiska 
funktionshinder utgjorde 31 procent av alla som ingick i personkrets 
310.  
 
Villkoren för personer med psykiska funktionshinder 

Det visade sig i utvärderingen av psykiatrireformen att personer med 
psykiska funktionshinder lever under svåra sociala villkor. Det finns en 
stor ensamhetsproblematik inom gruppen och de sociala nätverken är 
svaga. Detta beror på flera faktorer, bland annat på kontakträdsla hos 
individen men även på en rädsla hos omgivningen att möta 
”annorlunda” personer (Sos, 1999).  
 
Ett budskap förmedlas via media att personer med psykiska 
funktionshinder är udda, extrema och farliga. Det finns en starkare 
social kontroll av dessa personer. De ekonomiska förutsättningarna är 
dåliga. Många personer med psykiska funktionshinder har insjuknat i 
tidig ålder och har på så sätt en mycket låg sjuk- eller förtidspension 
(sjukbidrag).  
 
Det visade sig även att många har brister i sin grundutbildning, att 
arbetslösheten är hög samt att risken för utsatthet och marginalisering 
är större än för andra handikappgrupper (Sos, 1999). 
 

3.2.2 Vad är ett psykiskt funktionshinder 
 
Genom tiderna har synen på vad som orsakat handikappet varierat. 
Under 60-talet var den rådande tron att orsaken till handikappen 
bestod i institutionsskador, vilket visade sig fel. I och med utflyttningen 
från institutionerna borde, i enlighet med gällande tankar, skadorna 
försvinna, vilket de inte gjorde. Under 1970-talet var den rådande 
uppfattningen att de positiva symtomen, till exempel hallucinationer, 
var orsaken till funktionshindren.  
 
                                                 
10 LSS gäller för följande tre personkretsar: 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd, 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom, eller 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service 
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Under 1980-talet riktades fokus mot de negativa symtomen, exempelvis 
bristen på energi och engagemang, som varande orsak till handikappet. 
Dock har alla symtom försökt avhjälpas med hjälp av medicinering, 
oavsett förklaringsmodell, vilket inte varit relevant då oförmågan att 
kunna fungera socialt i samhället fortsatt funnits kvar (Lundin & 
Ohlsson, 2002).  
 
I och med psykiatriutredningen sattes fokus på funktionshindret ur ett 
individperspektiv och psykiatrireformen fastslog att personer med 
psykiska funktionshinder skall ha samma rättigheter och skyldigheter 
som personer med andra funktionshinder (a.a.). Ett psykiskt 
funktionshinder innebär en långvarig nedsättning av social 
funktionsförmåga till följd av psykisk sjukdom.  
 
Vad funktionshindret beror på och hur det tar sig uttryck kommer 
nedan att sammanfattas för att ge läsaren en bild över hur problemen 
kan se ut för den enskilda utifrån forskning och litteratur. 
Funktionshindret beror ofta på kognitiva nedsättningar. Kognitiv 
funktion är förmågan att förnimma, tänka och lära, vilket är 
fundamentala funktioner hos den intakta hjärnan (Stenmark, R. 
Seminarium 2004). De kognitiva nedsättningarna kan finnas på flera 
områden: 
 
• kognitiva störningar i de exekutiva funktionerna visar sig bland 

annat i oförmåga att ta initiativ, oförmåga att motivera sig själv, 
planerings- och organisationsoförmåga, samt oförmåga att kunna 
fokusera uppmärksamheten (se bl.a. Meuser & Mc Gurk, 2004, 
Lundin & Ohlsson, 2002).  

 
• störningar i ”central coherence”, vilket innebär en oförmåga att 

kunna foga ihop detaljer till en helhet. Störningar av central 
coherence innebär ofta att personen blir inåtvänd och 
självförsjunken, vilket beror på svårigheten att få livets detaljer att 
hänga ihop. Det gäller i flera fall, även då det handlar om det sociala 
samspelet, bland annat i förmågan att kunna tolka ansiktsuttryck 
och kroppsspråk till en helhet (Lundin & Ohlsson, 2002, Norrö & 
Åström, 2004).  

 
• störningar i det abstrakta tänkandet innebär bland annat att 

meningar och uttryck tolkas bokstavligt. Begrepp som inte är 
konkreta, exempelvis en stund, eller ett ögonblick, kan skapa 
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problem. Dessutom kan abstraktionssvårigheten innebära en 
svårighet att föreställa sig icke upplevda förhållanden (Lundin & 
Olsson, 2002).   

 
• störningar av kroppsuppfattning och stresskänslighet. Om inte 

kroppen reagerar på ett relevant sätt på upplevelser innebär det att 
reaktionen inte blir den förväntade vilket är handikappande i 
relation till omgivningen. För personer med psykiska 
funktionshinder kan det vara så att kroppen inte svarar på den 
känsla som upplevs. När det gäller stresstålighet handlar det bland 
annat om att kroppen inte återgår till viloläge efter en stressig 
upplevelse. Det kan även vara så att stress påverkar de kognitiva 
funktionerna på ett sätt som gör att personer märkbart får mer 
bekymmer (a.a.). 

 
• minnesstörningar, som inte enbart handlar om svårigheter att 

minnas, utan även innebär svårigheter att generalisera kunskap, 
svårigheter att lära nya saker samt svårigheter att plocka fram rätt 
kunskap. Att flera personer med kognitiva funktionsnedsättningar 
även lever på en hög stressnivå innebär att minnessvårigheterna blir 
ännu sämre (a.a.).  

 
• störning av ”Theory of mind” innebär att en person kan ha svårt att 

förstå hur andra människor tänker och känner (Norrö & Åström, 
2004). Att inte förstå att andra människor blir oroliga kan ha en 
problematisk effekt på det sociala samspelet. Dock handlar det inte 
om en empatistörning, utan snarare handlar det om att inte tänka på 
att andra människor blir oroliga (Lundin & Ohlsson, 2002). 

 

3.2.3 Hur ser de psykiska funktionshindren ut för deltagarna i 
projektet? 
 
För deltagarna i projektet har funktionsnedsättningarna sett olika ut, 
men gemensamt har varit att de alla haft någon typ av ovanstående 
funktionsnedsättningar som ger besvärligheter i vardagen. Det kan 
handla om svårigheter med att strukturera dagen, dålig 
tidsuppfattning, tvångsproblematik, misstänksamhet, oförmåga att 
motivera sig själv samt svårighet att ha en fungerande vardag, vilket 
ofta beror på flera av ovanstående problem. Flera av deltagarna har 
även ett begränsat socialt nätverk.   
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Under hela dagen förekommer situationer då de kognitiva funktions-
nedsättningarna blir handikappande. Under morgonen handlar det om 
att vakna och att komma upp, vilket är ett stort bekymmer för många. 
Resten av dagen kan innehålla tider som skall passas, kanske flera tider 
vilket kan leda till stress, men det kan även vara långa stunder av 
sysslolöshet. Flera av deltagarna i projektet har svårt att hålla ordning i 
och strukturera sina hem, då de kognitiva funktionsnedsättningarna 
leder till att man inte vet hur och när vissa sysslor skall utföras. 
”Startknappen” för att påbörja en aktivitet saknas. Det handlar i 
vardagen om många moment som skall klaras av för att kunna fungera 
i vårt samhälle idag (se bl.a. Grönberg Eskel, 2003). 
 
Många deltagare säger även att de har svårt att komma ihåg och att 
datum och tider ofta glöms bort. ”Man vet om saker man vill göra men har 
inte förmåga att lägga det i bra tidsmässig omfattning och följd”, säger en 
deltagare. En annan menar att det är svårigheten att ta sig till en viss 
plats på en viss tid som är mest besvärande. Att inte kunna ”se” hur 
lång tid som behövs, det vill säga hur lång tid varje moment tar, är en 
besvärlig problematik. En deltagare berättar att inför varje tillfälle hon 
skall gå ut påbörjar hon sina förberedelser cirka två timmar innan för 
att vara säker på att hon inte missar tiden.  
 
Ensamheten, som flera beskriver, kan vara en orsak till att man mår 
sämre. En person säger att: ”Ibland kan jag bli paranoid. Det kan bli så när 
man lever ensam, man skapar sig en uppfattning om världen som inte stämmer 
alls”. Han beskriver vidare att det kan ge en oerhörd rädsla inför att gå 
ut, men att det inte är som han tror när han väl kommer ut.  
 
Ofta är orken en begränsande faktor i deltagarnas liv. De orkar inte 
med att delta i flera aktiviteter under en dag. I många fall kan det vara 
tillräckligt med att ha en eller två inbokade aktiviteter. En deltagare 
säger att ”jag skall träffa personal en timme och sedan kanske handla, men jag 
orkar inte det… jag måste orka med det, att göra saker”. 
 
Vid de tillfällen man ändå har gjort för mycket kan återhämtningen bli 
relativt långvarig. En hektisk dag kan leda till flera dagars sömn och 
vila för att återgå till balans. En deltagare berättar att efter en mycket 
aktiv helg sov hon i stort sett sex dagar. ”På fredagen sov jag till tio i sex 
utan att vakna. Jag var så utmattad. Och så fortsatte det från fredag till 
onsdag.”  
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Att hålla ordning i hemmet är en annan svårighet som flera av 
deltagarna vittnar om. En deltagare menar att ”har man ingen som kollar 
en blir det inget. Då struntar jag i det”.  Det handlar om flera aspekter. En 
är att man inte ”ser” att det är smutsigt, en annan är att man inte vet 
hur man skall gå tillväga när det är dags att städa. Att man ska städa, 
det vet man, men svårigheten ligger i att starta aktiviteten. ”Varenda 
gång de (personal) är här så städar vi köket så tänker jag att nu skall jag klara 
av det, nu ska jag diska direkt. Jag klarar aldrig av det. Jag glömmer bort det, 
varenda gång glömmer jag bort det”, säger en deltagare frustrerat inför 
sina egna krav och oförmågor att genomföra det hon önskar.  
 
Vikten av att ha ordning omkring sig belyses av många. ”Det tar mindre 
kraft och energi och det gör mig mindre irriterad. Man blir irriterad om man 
inte hittar vad man ska ha” säger en deltagare om att ha ordning.  
 
Svårigheten att starta visar sig även i andra sammanhang. Ett exempel 
är när man skall gå till sängs. Flera deltagare vittnar om svårigheten att 
komma igång, och berättar att de kan bli sittande länge försjunkna i sig 
själva, vilket leder till att sömnen blir lidande och att det i och med det 
blir svårt att stiga upp. Här finns flera olika faktorer som spelar in, 
utöver det faktum att man lägger sig sent. Flera deltagare har inte 
”startknappen”, det vill säga att de inte har förmågan att motivera sig 
till att stiga upp. Dessutom kan medicineringen spela roll för hur pigg 
man blir.  
 
Flera av deltagarna har kommenterat medicinerna och dess 
biverkningar. Man kan känna sig påverkad och bli trött. Dock menar 
flera att det får man acceptera: ”det är biverkningar man får ta – nu vet jag 
att jag inte klarar mig utan”. Flera av deltagarna beskriver att man vid 
insjuknandet inte ville ha läkemedel men att man numer inser att man 
har ett behov av medicinen. Flera har i perioder avslutat behandlingen 
när de mått bättre och därefter insjuknat igen. De berättar att idag vet 
de att det inte går. Att en avbruten behandling kan leda till ett 
återinsjuknande.  
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3.3 Projekt 
 
I följande stycke redogörs för förutsättningar för projektarbete, samt hur 
processen och arbetsformerna i projekt HumanTeknik sett ut.  
 

3.3.1 Kännetecken och faser i projektarbete 
 
Vad är ett projekt? Lans (1998) ställer upp olika karaktäristika som 
kännetecknar ett projekt. 
 
Typiskt för ett projekt är  
 
• Att man vill åstadkomma någonting – något specifikt 
• Att detta man vill åstadkomma skall göras vid sidan av det dagliga 

löpande arbetet 
• Att uppgiften är tidsbunden, dvs. den skall starta vid en viss 

tidpunkt och vara genomförd vid en viss tidpunkt 
• Att det har avsatts en viss resurs i form av kompetenser och 

arbetstid, pengar, lokaler, utrustning etc. 
• Att det finns en projektorganisation med en projektledare speciellt 

utsedd och utnämnd för detta projekt och eventuellt också en 
styrgrupp och en referensgrupp 

• Att deltagarna i projektgruppen kommer från olika enheter, var och 
en med sin speciella kompetens, som de övriga i projektgruppen 
kommer att få ta del av samtidigt som projektarbetet i sig är 
utvecklande för individen och också ger tillfälle att ta in mycket ny 
information och erfarenhet 

• Att projektarbetet har sina kunder, interna eller externa 
• Att projektgruppen har ansvar för vad den gör och kommer fram till 
• Att projektdeltagarna har ansvar för sig själva och sin egen 

utveckling (a.a. s. 7-8)  
 
Projekt som verksamhetsform är ett alltmer vanligt sätt att bedriva 
verksamhet på. Projekt används i flera sammanhang och kan beteckna 
olika typer av företeelser (Macheridis, 2001). Macheridis delar in 
projekt utifrån olika projekttyper och indelningsgrunder. Han menar 
att utifrån en strukturdimension kan projekt delas in i tre typer 
beroende på hur väl definierad uppgiften är;  
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1. Konkreta projekt, i vilka uppdraget är väl specificerat.  
2. Öppna projekt, där målen är diffusa och där medarbetarna ofta 

ansluter sig av intresse.  
3. Temporära projekt, där målet från början är diffust men där det 

konkretiseras under vägen.  
 
Indelningen i dessa tre typer utgår från två kriterier, definitionsgraden, 
vilken redovisas ovan, samt visibilitetsgraden (synlighetsgraden), 
vilken skapas genom den betydelse som projektet har för olika 
intressenter. Som exempel kan nämnas att öppna projekt med hög 
visibilitetsgrad anses vara strategiskt betydelsefulla men de har 
samtidigt en hög grad av osäkerhet då det gäller acceptansen hos 
resultatet.  
 
Ett annat sätt att dela in projekt på är utifrån kännedom om mål och 
metoder att uppnå målen:  
 
1. Utbyggnadsprojekt, där arbetet är tydligt formulerat och att det 

finns en klar och tydlig projektplanering.  
2. Leveransprojekt är mer av ett beställningsarbete och ramarna för 

arbetet görs upp av beställare och utförare. Uppdraget handlar ofta 
om att resultatet skall var en färdig produkt som levereras till 
beställare.  

3. Investeringsprojekt handlar ofta om att flera faser gås igenom och 
att resultatet blir ett beslut om en investering skall göras.  

4. Slutligen finns utvecklingsprojekt. Dessa projekt bygger ofta på en 
stor osäkerhet omkring de förväntningar som finns på projektet. 
Kommer resultatet att infrias? Går projektuppgiften att lösa. 
Projekten drivs ofta av eldsjälar (a.a.). 

 
Ett projekt genomgår olika faser: 
 
Definitionsfasen, där ramarna för projektet diskuteras. Här skall man 
skapa en medvetenhet om projektet och dess värde, för alla inblandade. 
Här utses projektledaren och han/hon bör finnas med under denna 
process. 
 
I planeringsfasen skapas strukturen i projektarbetet. Detta är 
komplicerat när det gäller öppna projekt utan tydlig målsättning men 
genom att ständigt vara aktiv i sökandet efter vilka möjligheter som 
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finns runt och inom projektet skapas nya frågor som projekt-
medarbetarna kan arbeta utifrån.  
 
I genomförandefasen genomförs det egentliga arbetet. Delmålen 
uppfylls och information kring vad som sker sprids till berörda. 
  
Under reflektionsfasen lämnas projektet över till slutanvändaren och 
projektgruppen upplöses. För öppna projekt kan avslutningen innebära 
att en ny verksamhet går igång. Det är viktigt att här reflektera kring 
projektets genomförande och resultat då det är i reflektionen 
kunskapsproduktionen sker (Macheridis, 2001).  
 

3.3.2 Projekt HumanTeknik 
 
Projekt HumanTeknik – psykiska funktionshinder och hjälpmedel, är 
ett resultat av psykiatrireformen. En ny stödform för personer med 
psykiska funktionshinder skulle testas: tekniska hjälpmedel.  
 
Projektet drevs centralt av Hjälpmedelsinstitutet tillsammans med 
RSMH samt Schizofreniförbundet. I det centrala projektet 
HumanTeknik finns flera mindre projekt, vilka alla inte är avslutade, 
men den del som belyses i denna utvärdering är den del som var 
förlagd till Karlstad och som avslutades under december 2004.  
 
Målsättning  

Det övergripande målet för projektet i sin helhet är ”större 
självständighet och fördjupad delaktighet i samhällslivet för personer 
med psykiska funktionshinder” (Projektplan 1999). För den del av 
projektet som var förlagd till Karlstad gäller dessa mer specificerade 
målsättningar: 
 
• En fungerande modell för hur hjälpmedel kan erbjudas personer 

med psykiska funktionshinder, med avseende på den enskildes hela 
behovsbild. Modellen skall vara anpassad efter målgruppen 
speciella förutsättningar, tex deras kännedom i allmänhet om vilket 
stöd samhället kan erbjuda och om hur man skall gå tillväga när 
man vill ha det stödet 

 
• Användbara erfarenheter av nya sätt att bidra till meningsfull 

sysselsättning 
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• Spridning av resultaten från projektets aktiviteter (a.a.)  
 
Projektorganisation 

Nedanstående figur illustrerar den projektorganisation som funnits för 
HumanTeknik i Karlstad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Projektets organisation, efter projektansökan för år 2 
 
Innan projekt HumanTeknik startades upp i Karlstad genomfördes ett 
antal möten mellan hjälpmedelsinstitutet och företrädare för karlstads 
kommun samt företrädare för landstinget i Värmland. Då allmänna 
arvsfonden krävde medverkan från lokala parter för att ge medel till 
projektet var samarbetet en nödvändighet. Beslut på politisk nivå 
fattades, både från landsting och från kommun, om ett deltagande i 
projektet.  
 
Organisatoriskt och administrativt har projekt HumanTeknik tillhört 
den kommunala socialtjänstens organisering, Avdelningen för 
socialpsykiatri (ASP). ASP har varit den verksamhet på lokalplanet som 
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till största del fungerat som kollegor och bollplank till medarbetarna 
inom projekt HumanTeknik. Avdelningen för socialpsykiatri har även 
fått ansvar för många andra frågor. Det är i många fall dit 
projektmedarbetarna har vänt sig med frågor och funderingar när inte 
de diskuterats med den centrala projektledningen, framför allt under 
den tid då det fanns en viss oro i projektet. Kommunen har även tagit 
ett ekonomiskt ansvar i så motto att de finansierat visst hjälp-
medelsinköp.  
 
För projektmedarbetarna har kontakten med övriga delar inom 
projektorganisationen främst skett med den lokala styrgruppen, den 
centrala projektledaren samt avdelningschefen vid ASP. 
Projektmedarbetarna har inte haft kontinuerligt kontakt med den 
centrala styrgruppen. 
 
Den lokala styrgruppens sammansättning 

Projektet har haft en lokal styrgrupp med förankring i verksamheten 
och i intresse- och brukarorganisationerna; Riksförbundet för Social och 
Mental Hälsa, Föreningen för Psykiatrisk Samarbete (FPS), föreningen 
Sandbäcken, Karlstads kommuns avdelning för socialpsykiatri samt 
hjälpmedelsverksamheten vid Landstinget i Värmland. Styrgruppen 
hade från början en uppgift att vara beslutande i de frågor som 
projektet ställdes inför.  
 
Det blev inte primärt den uppgiften som styrgruppen arbetade med, 
utan styrgruppens möten har istället till stor del blivit ett samtalsforum 
där de olika personerna möttes. Det var under uppstartstiden många 
diskussioner kring projektets verksamhet, dess nytta och de farhågor 
som fanns inför den nya tekniken. Representanterna i styrgruppen har i 
de flesta fall varit desamma, men för Landstingets hjälpmedelsservice 
samt för FPS har personerna bytts under projekttiden.  
 
Starten 

HumanTeknik startade i Karlstad under hösten 2001. Det officiella 
datumet för projektets start var förvisso redan 18 juni, men då fanns 
endast en person anställd så det egentliga arbetet påbörjade först under 
augusti månad. Under sommaren arbetade projektledaren främst med 
att finna lokal för verksamheten samt att informera kring projektet i 
olika verksamheter, bland annat inom kommun och landsting. 
Projektets arbetsgrupp bestod av tre personer med erfarenhet från olika 
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delar av psykiatri, bland annat arbetsterapi och öppenvård. Denna 
grupp har under projekttiden förändrats så vid projektets slut återstår 
endast en person ur den ursprungliga arbetsgruppen samt att en ny 
projektledare har tillkommit.  
 
Arbetet under projektets första fas handlade i stor utsträckning om två 
områden. Det ena var att prata sig samman kring vilken verksamhet 
projektet skulle ha, det andra var praktiska frågor. De praktiska 
frågorna rörde allt från inredning av den lägenhet de befann sig i till 
frågor som rörde hur en deltagargrupp skulle formeras samt hur 
hjälpmedelsförsörjningen skulle ske. Vad det gällde hjälpmedels-
försörjningen fördes diskussioner med dels Vård- och 
omsorgsförvaltningen inom Karlstad kommun, den avdelning som 
ansvarade för hjälpmedelsverksamheten, dels med landstingets 
hjälpmedelsservice kring möjligheten att ge arbetsterapeuten i projektet 
förskrivningsrätt, något som inte visade sig möjligt. Diskussion 
förekom även kring om landstingets hjälpmedelsservice hade förbundit 
sig att låna ut hjälpmedel som kunde användas i projektet, något som 
inte gjordes.  
 
Eventuell sponsring från olika företag diskuterades, men framför allt 
diskuterades frågor som mer rörde den direkta projektverksamheten 
såsom hur och vem skulle förskriva hjälpmedel, vilka hjälpmedel 
projektet skulle tillhandahålla och liknande. 
 
Diskussionerna fortsatte tills dess att projektmedarbetarna på den 
centrala projektledarens inrådan själva valde att inköpa de produkter 
som skulle erbjudas brukarna för att på så sätt komma ifrån regleringar 
kring hjälpmedelsförsörjningen. Det var också ett arbete med att forma 
en arbetsgrupp, vilket inte alltid är enkelt. Dock var det i fallet 
HumanTeknik inga större bekymmer, utan de tre pionjärerna kunde 
relativt snabbt hitta en gemensam plattform. 
 
Vilka deltagare skulle vara med? 

Under hösten inleddes arbetet med att finna deltagare till projektet. Det 
fanns en diskussionsgrupp bestående av projektmedarbetarna samt 
handläggare från ASP vilka tillsammans skulle samtala kring vilka som 
skulle delta i projektet. Utöver det fördes diskussioner inom 
projektgruppen.  Frågor kring vilka deltagarna skulle vara ställdes. 
Vilka funktionshinder? Vilken ålder? Från vilka orter? Vad är ett 
hjälpmedel? Hur får man hjälpmedel? Av vem? Och är det 
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funktionshinder? Det kanske är diagnoser och sjukdomar? Inom 
projektgruppen fanns ett resonemang om hur man skulle se på 
funktionshinder och diagnoser. Det var en levande diskussion och inget 
tydligt ställningstagande gjordes under denna tid, utöver att det var 
personer med psykiska funktionshinder som skulle vara målgruppen. 
Men vad det mer explicit innebar var inte helt tydligt.  
 
Dessa och många fler frågor brottades projektgruppen med under flera 
månader. Slutligen bestämdes att deltagarna skulle vara mellan tio och 
femton till antalet och; 
 
• Vara boende i Karlstad kommun 
• Ha en ålder mellan 18 och 50 år 
• Ha en önskan att delta, att själva vilja testa hjälpmedel 
• Ha ett psykiskt funktionshinder utifrån diagnosen schizofreni, 

psykos och/eller tvång11  
 
För att finna dessa deltagare kontaktade projektet olika verksamheter 
som fanns för personer med psykiska funktionshinder/psykiska 
sjukdomar i Karlstad. Deltagarna har rekryterats framför allt med hjälp 
av personal inom Psykosteamet (dåvarande Öppna 
rehabiliteringsenheten) inom Landstinget samt med hjälp av 
arbetsterapeuterna på Klaragården (arbetsterapi inom Landstingets 
psykiatri) och alla personer som uppfyllt ovanstående kriterier har varit 
med. När antalet deltagare var tolv och det återstod ca ett år av 
projekttiden valde medarbetarna att inte ta emot fler deltagare.   
 
Vad skulle man göra? 

För projektets verksamhet har det funnits en tidplan med relativt 
konkretiserade arbetsuppgifter som skulle genomföras under 
projekttiden. 
 
År 1 
Anställning av projektledare, projektgrupp samt samordnare 
Bildande av en styr och referensgrupp 
Litteraturstudier – studiebesök mm 
Inventering av aktuella hjälpmedel 

                                                 
11 Detta var enda gången projektmedarbetarna diskuterade kring diagnoser, efter det att 
deltagarna trätt in i projektet ”släpptes” diagnosbegreppet. 
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Inköp/hyra aktuella hjälpmedel 
Lära sig hantera de olika hjälpmedlen 
Starta informationsaktiviteter med ev uppsökande verksamhet 
Påbörja arbetet med att bygga upp en utställning/prova-på-rum 
Samordning med aktiviteter/sysselsättning/arbete påbörjas 
Påbörja arbetet med att prova ut och introducera hjälpmedel i hemmet 
och i daglig verksamhet 
Utbildning av brukare - anhörig - personal  
 
År 2 
Arbetet med att prova ut och introducera hjälpmedel i hemmet och i 
daglig verksamhet fortsätter 
Dokumentera arbetet fortlöpande 
Utvärdering/Uppföljning/Kostnad-nyttostudier 
Kompetensutveckling 
Delta som föreläsare på olika kurser och konferenser 
Utbildning av brukare - anhörig - personal inom den egna och andra 
kommuner 
 
År 3 
Under första delen av året kommer arbetet med att prova ut och 
introducera hjälpmedel i hemmet och i daglig verksamhet att fortsätta. 
Dokumentera arbetet fortlöpande 
Utvärdering/Uppföljning/Kostnad-nyttostudier 
Tredje året kommer att till stor del ägnas åt att föra ut kunskapen i 
landet via konferenser, publicera material från projektet mm. 
 
Pågående arbete under hela tiden 
Dokumentera arbetet fortlöpande 
Förbereda för kommande utvärdering/Uppföljning/Kostnad-
nyttostudier 
 
Hur har arbetsprocessen fortlöpt 

Den utgångspunkt projektmedarbetarna arbetade utifrån baserade sig 
på den projektbeskrivning som fanns för projekt HumanTeknik. Denna 
beskrivning var övergripande och lämnade konkretisering av 
arbetsuppgifterna till projektmedarbetarna. Dock fanns det från den 
första början inte ett aktivt arbete med konkretisering av verksamheten, 
utan mycket av tiden gick åt till praktiska frågor. Projektmedarbetarna 
köpte in en del av de produkter de behövde och för att utöka de 
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ekonomiska resurserna tillsköt Karlstad kommun en viss summa som 
kunde användas för hjälpmedelsinköp.  
 
Under vintern/våren påbörjades arbetet med deltagarna. Det fanns då 
några personer som ville delta och som var de första att testa 
hjälpmedel. Därefter har deltagarna trätt in i projektet successivt under 
projekttiden. Under våren 2002 slutade den projektledare som var 
anställd och ingen ny anställdes direkt. Det snabba avslutet lämnade en 
lucka i projektverksamheten och vissa oklarheter kring administration 
och ekonomihantering tydliggjordes när ansvaret för projektet 
lämnades över till dels projektmedarbetarna, dels den centrala 
projektledaren.   
 
Arbetet med att finna en ny projektledare drog ut en del på tiden och 
för att hjälpa upp situationen anställdes en extern konsult för att stötta 
de två medarbetare som var kvar. Projektets centrala projektledare 
vistades i karlstad vid ett flertal tillfällen under denna period. Då ingen 
tydlig plan för verksamheten var gjord användes konsultens kunskaper 
mycket till att strukturera upp och tydliggöra inriktningen på projektet. 
De två projektmedarbetarna hade idéerna och kunskapen men hade 
inte fram tills dess kunna åskådliggöra dem konkret, vilket gjordes 
under försommaren år 2002. De arbetsområden som efter diskussion 
med den centrala projektledaren och konsulten blev framträdande var: 
 
• Information 

medarbetarna skulle öka kännedomen och kunskapen omkring 
projektet  
 

• Demonstrationslägenhet 
en demonstrationslägenhet skulle iordningställas, där ett urval av 
produkter som kan vara till stöd och hjälp i dagliga livet skulle visas 
 

• Hjälpmedel i bostaden  
projektet skulle bidra till att personer får prova produkter i 
hemmiljö för att bli mer trygga, självständiga och aktiva  
 

• Hjälpmedel på aktivitetscentra  
inom projektet skulle man utrusta ett aktivitetscentra med datorstöd  

 
Det var även under 2002 en tydligare innebörd gavs till begreppet 
psykiska funktionshinder, då Lundin & Ohlsson publicerade ”Psykiska 
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funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsstörningar”. 
Denna skrift har projektmedarbetarna kunnat basera sitt arbete på till 
viss del, framför allt när det gäller beskrivningen av vad ett psykiskt 
funktionshinder är och innebär. Under hösten rekryterade och tillsattes 
(oktober) en ny projektledare, med lång erfarenhet från projektarbete 
samt handikappolitiskt arbete.  
 
Hennes kunskap tillsammans med den kunskap om målgruppen och 
verksamheten som fanns sedan tidigare i projektet gjorde att arbetet tog 
fart ordentligt under hösten 2002. De två medarbetarna fick ny energi 
och kunde mer aktivt fokusera på det dagliga arbetet tillsammans med 
deltagarna, utifrån de arbetsområden som konkretiserats. En stor del av 
projektledarens arbete fick från början handla om att strukturera upp 
de administrativa och ekonomiska frågeställningarna som förelåg.  
 
Det var även frågor kring vilket ansvar för projektet berörda 
verksamheter och deras representanter, Landstingets hjälpmedels-
service samt Karlstads kommun, hade i projektet. Enligt de avtal som 
skrivits mellan Hjälpmedelsinstitutet och de berörda parterna, Karlstad 
kommun samt landstinget i Värmland, fanns det en överenskommelse 
kring hur detta ansvar skulle se ut men avtalens utformning har i 
landstingets fall inte till fullo överensstämt med den konkreta 
verksamheten.  
 
Under denna tid, försommaren 2003, var osäkerheten stor kring 
huruvida de två projektmedarbetarna (ej projektledaren) skulle få 
fortsatt tjänstledigt från sina ordinarie arbeten. Det löste sig dock under 
hösten och således arbetade fortsatt tre personer i projektet. 
 
Den nye projektledaren lyfte frågan om projektets inriktning och 
fortsatta arbete i styrgruppen, vilket även aktualiserade frågor kring 
styrgruppens roll gentemot projektets verksamhet och ytterligare 
tydliggjorde projektets struktur. I samband med sommaren 2003 
slutade en av de ursprungliga projektmedarbetarna och kvar i projektet 
blev två personer. Den arbetsterapeut som varit med från starten samt 
den projektledare som anställdes senare. Dessa två arbetade vidare 
med samma deltagargrupp under den resterande projekttiden. 
 
Det sista projektåret skulle enligt tidplanen innehålla mycket 
information utåt, vilket även skett. Vid denna informationsspridning 
har projektverksamheten kopplats till en handikappolitisk och 
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samhällsrelevant nivå - vilket inte varit tydligt i projektarbetet tidigare. 
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken har funnits med 
i informationen, på samma sätt som kunskap om psykiska 
funktionsnedsättningar mer generellt har belysts när 
projektmedarbetarna beskrivit sin verksamhet. Svårigheten med 
hjälpmedelsförsörjning samt reflektioner kring funktionsnedsättningar 
har även det varit teman som lyfts av projektmedarbetarna, utöver att 
de redovisat det direkta deltagararbetet samt hjälpmedlens effekt för 
den enskilde.  
 
Projektets medarbetare har uppfyllt alla uppgifter i den tidigare 
redovisade tidplanen utom att sätta samman en referensgrupp. Dock 
har det under sista projektåret påbörjats ett arbete med detta, och 
deltagande från projektmedarbetarna har även skett i en befintlig 
nätverksgrupp kring kognitiva hjälpmedel. Vad det gäller att samordna 
sysselsättning/arbete/aktiviteter finns ingen konkret arbetsplan inom 
projektet, men projektmedarbetarna har ofta funnits med i samtal 
tillsammans med deltagaren och annan stödpersonal för att samverka 
kring deltagarens behov.  
 
Vad händer sedan? 

Efter projekttidens avslut har arbetsmetoden och hjälpmedels-
verksamheten implementerats till viss del i den befintliga 
verksamheten i Karlstad kommun. Avdelningen för Socialpsykiatri har 
en utvecklingsenhet där arbetet och de tidigare projektmedarbetarna är 
placerade. Hur projektet skulle avslutas och kunna överföras till 
befintlig verksamhet har varit föremål för diskussion, men under det 
sista projektåret konkretiserades den framtida verksamheten i Karlstad 
kommun.  
 
Vilka är deltagarna? 

I projektet har tolv personer deltagit varav sju män och fem kvinnor. 
Åldrarna varierar mellan ca 21 och 55 år. Dessa tolv deltagare har 
kommit efter hand till projektet, den första under januari 2002 och den 
sista under juni 2003. 
 
Deltagargruppen i HumanTeknik är en heterogen grupp vars deltagare 
har väldigt olika bakgrund. Flera av personerna har insjuknat i unga år 
och har därför inte haft längre arbetsperioder bakom sig. Någon har 
arbetat en längre tid men de flesta har endast haft kortare anställningar 
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eller ingen anställning alls. Vad det gäller utbildningsbakgrund skiljer 
även den sig åt. Det finns de som har delvis avslutad 
gymnasieutbildning, de som har avslutad gymnasieutbildning samt de 
som ej har gymnasial utbildning alls.  
 
Vad det gäller familjesituationen är de flesta ensamstående. Någon av 
deltagarna är gift, någon har också barn. En deltagare som fanns med i 
projektet under en kort tid under den första projekttiden (jan- feb 2002) 
valde att strax efter inträdet i projektet att avsluta sitt deltagande. 
Anledningen till att hon gick med i projektet var att hon ville få 
struktur på sin vardag.  
 
Att hon valde att avsluta sitt deltagande förklarade hon med att: ”Jag 
behöver hitta mitt eget sätt. Får jag hjälp av människor som gör det åt mig blir 
jag passiv”. Hon menade att även hjälpmedlet fick den passiviserande 
funktionen och att det definierade henne som funktionshindrad: ”då har 
jag hjälpmedlet för att jag inte kan det”. 
 
I övrigt har ingen av deltagarna valt att sluta under projekttiden. 
Ytterligare personer har fått låna hjälpmedel från projektet men har inte 
fullt ut deltagit. De har träffat projektmedarbetarna vid något enstaka 
tillfälle men har valt att inte träda in i projektet. Det är bland annat 
datorer som distribuerats på detta sätt.   
 
Exempel på vad som gjorts inom projektet… 

På vilket sätt medarbetarna har arbetat under projekttiden har till viss 
del förändrats. Från att under starten vara mycket fokuserade på att 
tala sig samman och finna former för arbetet har de via utprovning av 
tekniska hjälpmedel funnit att även icke tekniska hjälpmedel kan ge 
positiva effekter i deltagarnas vardag. Här nedan följer en kortfattad 
beskrivning av de olika insatser och aktiviteter som förekommit i 
projektet under de tre projektåren.  
 
• Provat ut hjälpmedel 
Den största delen av projektmedarbetarnas tid har gått åt till den 
målsättning som övergripande fanns för projekt HumanTeknik i 
Karlstad - att prova ut hjälpmedel i hemmet för personer med psykiska 
funktionshinder. Arbetet som utförts bygger till stor del på en dialog 
mellan projektmedarbetare och deltagare. Vid inträde i projektet 
gjordes en grundlig behovsanalys som legat till grund för det fortsatta 
arbetet. Utifrån vilka behov i vardagen deltagaren beskriver ger 
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projektmedarbetaren förslag på hjälpmedel som skulle kunna var till 
nytta. Deltagaren provar och utvärderar hjälpmedlet. I de fall 
hjälpmedlet inte fungerar tillfredsställande byts det ut mot ett annat. 
När deltagaren får ett hjälpmedel som passar utvärderas användandet 
fortlöpande.  
 
• Hjälpmedel på aktivitetscentra 
Under januari 2003 påbörjades ett arbete med ”lärdata” på ett 
aktivitetscenter i Karlstad. Tanken var att kunna ge de personer som 
har minst erfarenhet av data och datoranvändande en inblick i vad det 
handlar om. En gång per vecka har en projektmedarbetare funnits på 
aktivitetscentrat för att lära ut och stötta i användandet av datorn. En 
av deltagarna i projektet har även funnits med som resursperson på 
aktivitetscentrat när det gällt datahantering.  
 
Under ombyggnaden av ett aktivitetshus i Karlstad förekom en viss 
projektmedverkan då det handlade om renovering av lokalerna. 
Projektmedarbetarna fanns med som idégivare för att bland annat göra 
köket tillgängligt, som exempel har de gett tips om hur man kan 
åstadkomma struktur i köksskåp.  
 
• Deltagarträffar 
Under projekttiden har projektmedarbetarna anordnat deltagarträffar, 
vilka startades under hösten 2002. Det är ett forum för alla deltagare 
och under informella former samtalas det om olika teman. Till dessa 
deltagarträffar har det kommit varierande antal deltagare, men ofta har 
deltagandet varit runt fem personer. Vid vissa av deltagarträffarna har 
samtalsämnet varit på förhand givet, av projektmedarbetarna eller 
någon av deltagarna, vid andra har samtalen kretsat om det som varit 
aktuellt för dagen. Dock har alltid projektledarna informerat om vad 
som skett i projektet. Vid ett av dessa tillfällen var deltagarträffen 
förlagd till Karlstads universitet.  
 
• Anhörigträff 
Inom ramen för projektet har det även anordnats en anhörigträff, dit 
närstående och personal var inbjudna. Inbjudan gick ut till de personer 
som deltagarna önskade ha med. På träffen presenterade 
projektmedarbetarna sig själva och sin verksamhet. Det fanns tillfälle 
för samtal kring de olika hjälpmedlen. Vissa av deltagarna presenterade 
de hjälpmedel de själva hade erfarenhet av. Även utvärderingen 
presenterades vid detta tillfälle.  
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• Information 
I starten av projektet gick mycket tid åt till att informera landsting och 
kommun om att projektet fanns och vad det skulle bedrivas för typ av 
verksamhet. Det var inte en självklarhet i begreppet de använde sig av, 
psykiska funktionshinder, eftersom det är ett relativ nytt begrepp så 
även i det fallet behövdes information ut till verksamheterna. 
 
Under det sista projektåret har medarbetarna ägnat mycket tid åt att 
informera om projektets verksamhet och resultat. Det har varit en 
mängd studiebesök, från många olika orter i Sverige. Som exempel kan 
nämnas att över 120 olika aktiviteter har genomförts under år 2004. Det 
har handlat om utbildningar, seminarier, konferenser, studiebesök, 
samverkansmöten, mediaframträdanden, yrkesträffar och en mängd 
andra tillfällen där projektmedarbetarna funnits med för att informera 
och sprida kunskap om projektet. En hemsida med information om 
psykiska funktionshinder, projektet och hjälpmedel har skapats av 
projektmedarbetarna (tillsammans med en webbtekniker) och den 
sjösattes under våren 2003.  
 
• Tv och tidningar 
Projekt HumanTeknik har även synts en del i media under det senaste 
året. Projektet har omtalats i lokalpress, projektledaren har medverkat i 
lokala och nationella TV-sändningar samt att artiklar om projektet har 
funnits i nationella tidningar. Även ett radioreportage har gjorts kring 
projektet. Utöver de reportage som i sin helhet handlat om projektet har 
även viss mediebevakning skett vid bland annat slutkonferensen i 
Stockholm. Vissa av deltagarna har bidragit med sina projekt- och 
hjälpmedelserfarenheter till media, både i TV och i tidningar.    
 
• Utbildningsinsatser 
Projektmedarbetarna har deltagit i och drivit flera utbildningar under 
åren. En utbildning arrangerad av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet för arbetsterapeuter över hela 
Sverige har genomförts på flera orter. I Karlstad har projektmedverkan 
skett på bland annat utbildningar inom avdelningen för socialpsykiatri. 
Dessutom har projektmedarbetarna funnits med på flera 
endagsutbildningar runt om i landet för att sprida kunskap om 
psykiska funktionshinder och hjälpmedel.  Den information som har 
spridits har till stor baserats på det synsätt projektmedarbetarna har. 
Deras utgångspunkt har varit den modell som återfinns hos Lundin & 
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Ohlsson (2002) och som ger en förklaring av hur processen från 
funktionsnedsättningar till handikapp ser ut (se bilaga 1). 
 
• Filmen 
En film har gjorts av två externa filmare, anlitade av 
Hjälpmedelsinstitutet. Denna film: ”Kaos med möjligheter”, handlar 
uteslutande om två deltagare i projektet. Innehållet i filmen berör inte 
hjälpmedel utan lyfter fram hur vardagen ser ut för dessa två personer. 
Filmen är tio minuter lång och har i de fall den visats rönt mycket 
uppmärksamhet. Till filmen hör ett häfte där deltagarna bland annat 
beskriver de hjälpmedel de använts sig av. Häftet medföljer vid inköp 
eller hyra av filmen.  
 
• Hjälpmedel till befintlig verksamhet 
Under projekttiden har hjälpmedel lånats ut till arbetsterapin inom 
länsverksamheten psykiatri. På arbetsterapin vänder man sig till 
patienter med funktionsnedsättningar oavsett diagnos och ger 
behandling i form av bland annat träning av olika 
aktivitetsnedsättningar samt sociala och kognitiva funktioner. Genom 
att även räkna arbetsterapin som en ”deltagare” kunde 
projektmedarbetarna utvidga gruppen till att även gälla personer med 
andra diagnoser och funktionshinder än vad man tidigare hade i 
projektet. Arbetsterapin har fått låna hjälpmedel av olika slag, bland 
annat komihågklocka, timstock och bolltäcke.  
 
Arbetsterapeuterna har i sin tur lånat ut hjälpmedlen under en 
begränsad tid till patienter som funnits hos dem, för att testa om det 
kan vara effektivt för den enskilde. Flera av arbetsterapeuterna hade 
kännedom om hjälpmedlen tidigare då de hade kontakt med vissa av 
deltagarna i projektet och de var positivt inställda till att testa. 
Dessutom har arbetsterapeuterna i viss mån arbetat med hjälpmedel 
tidigare, dock inte i samma utsträckning och med samma produkter 
som under projekttiden.  
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3.4 Hjälpmedel 
 
Vad ett hjälpmedel är, vem som får och hur man får, samt vilka hjälpmedel som 
prövats i projektet redovisas nedan.  
 

3.4.1 Vad är ett hjälpmedel 
 
Med hjälpmedel för den dagliga livsföringen menas de hjälpmedel som 
fordras för att personen själv eller med hjälp av någon annan ska 
kunna:  
 

• tillgodose grundläggande personliga behov (att klä sig, äta, sköta 
sin hygien m.m.),  

• förflytta sig,  
• kommunicera med omvärlden,  
• fungera i hemmet och i närmiljön,  
• orientera sig,  
• sköta vardagslivets rutiner i hemmet,  
• gå i skolan samt  
• delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter (Sos, 2000) 
 

Det finns idag ingen gällande definition av begreppet hjälpmedel för 
funktionshindrade. I många fall finns en i förväg bestämd lista varifrån 
de ansvariga förskrivarna kan förskriva hjälpmedel. Detta kan dock 
leda till att personer med ovanliga (eller nya) funktionsnedsättningar 
inte kan få de hjälpmedel som är bäst anpassade för dem (SOU 
2004:83).  
 
Förskrivning av hjälpmedel 

”En god tillgång till väl fungerande hjälpmedel är en grundläggande 
förutsättning för att personer med funktionshinder skall kunna leva ett 
så aktivt och självständigt liv som möjligt” (prop. 1992/93:159, Stöd och 
service till vissa funktionshindrade). 
 
Det är huvudmannen som beslutar vem som skall ha förskrivningsrätt, 
det vill säga vem som skall få förskriva hjälpmedel, utifrån kompetens 
och utifrån vilka produkter som får förskrivas. Den som förskriver ett 
hjälpmedel ansvarar för att det lämpligaste hjälpmedlet utprovas i 
enlighet med den enskildes behov, möjligheter och önskemål. 



 48 

Förskrivningsprocessen ser ut som följer: En bedömning görs över vilka 
behov den enskilde har samt vilka hjälpmedel som kan passa. Sedan 
provas hjälpmedlet ut och förskrivs. Det är förskrivaren som skall 
instruera och informera den person som skall ha hjälpmedlet och som 
sedan skall följa upp och utvärdera hjälpmedlets nytta för den enskilde 
(Blomquist & Nicolaou, 2000). 
 

3.4.2 Hjälpmedel i HumanTeknik, vilka är de och vad säger deltagarna? 
 
Inom projektet har flera olika hjälpmedel testats, dels tekniska men 
även icke tekniska produkter. Som exempel på hjälpmedel som testats 
inom projektet kan nämnas; handdator, dator, agenda, 
whiteboardtavla, sorteringsbackar, kom-ihåg-klocka, shake-awake 
väckarklocka, bolltäcke, timstock, klockor med påminnelsefunktioner 
samt andra.  
 
Under projektets inledning var inte projektmedarbetarna till fullo 
införstådda med vilka slags hjälpmedel som skulle användas och det 
var även stora frågetecken kring hur ett hjälpmedel skulle kunna 
förskrivas inom projektet. Genom att studera olika kunskapskällor fann 
projektmedarbetarna en stomme i fråga om sortiment och för att 
avhjälpa de formella svårigheterna runt förskrivningar valde man i 
projektet att köpa in de produkter de avsåg att använda.  
 
Det har handlat om dels produkter som är godkända som hjälpmedel, 
dels produkter som är möjliga att köpa på öppna marknaden och om 
inte är klassade som godkända hjälpmedel i enlighet med Hjälpmedels-
institutets lista över bra hjälpmedel. Under projektets start var arbetet 
mer inriktat på att finna tekniska hjälpmedel, vilket har förändrats 
under projekttiden. Projektmedarbetarna har i sitt arbete så långt det 
varit möjligt utgått från deltagarnas önskemål och behovssituation.  
 
Medarbetarna har vid de inledande träffarna med deltagaren gjort en 
form av skattning kring hur vardagens behov ser ut. Utifrån detta 
samtal har man sedan försökt att tillsammans hitta det hjälpmedel som 
kan vara lämpligt. Ibland kommer förslaget från medarbetaren, men 
flera av deltagarna har själva gett förslag på produkter de vill prova. 
Medarbetarna har varit tillgängliga för frågor och synpunkter under 
stora delar av arbetstiden. Det har inte funnits telefontider eller avsatt 
tid för besök, utan det har varit möjligt för deltagarna att kontakta 
medarbetarna när frågor uppstått. Under projekttiden har 
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medarbetarna haft kontakt med deltagarna kontinuerligt. Vissa 
deltagare har hat tätare kontakt, vissa glesare. Detta har till stor del 
berott på deltagarens behov av stöd i hjälpmedelshanteringen.  
 
Hjälpmedlen har i många fall varit icke tekniska, såsom bolltäcket och 
sorteringsanordningar. Något som lyfts fram under hela projekttiden är 
att hjälpmedlen skall vara ”vanliga”, det vill säga se ut som om de inte 
är anpassade. Detta har projektdeltagarna och medarbetarna ansett 
vara viktigt och även arbetsterapeuterna på psykiatrins arbetsterapi har 
den erfarenheten. En deltagare hade efter att han kommit i kontakt med 
en anpassad handdator kommentaren att ”den ser så barnslig ut”. Det är 
viktigt att det ser så vanligt ut som möjligt.  
 
Deltagarnas skäl för att träda in i projektet har varit av varierande art. 
Någon menade att det var för att fylla kvoten, det vill säga se till att 
projektet fick deltagare. De flesta var intresserade av att testa den nya 
tekniken och ville finnas med i utvecklingen. Att se efter om det fanns 
något som kan hjälpa dem är också en anledning. En person säger att 
”Det var för att jag ville utvecklas som person”. Andra har haft en mer 
konkret önskan med sitt deltagande ”Det var för att jag ville ha en dator 
och XX (kontaktpersonen) hade sagt att de kanske kunde ordna en”. 
 
Hur har då deltagarna uttryckt sig kring hjälpmedel. Ja, för det första är 
detta en ny verksamhet och ett nytt sätt att förhålla sig till sina 
vardagliga bekymmer. Det var ingen av deltagarna som tidigare använt 
eller tänkt på att använda tekniska produkter som stöd i vardagen. De 
flesta av deltagarna har provat olika hjälpmedel och i många fall har en 
enskild person provat både tekniska och icke tekniska hjälpmedel.  
 
I tidigare sammanhang inom samhällets stöd har inte hjälpmedel varit 
en del av verksamheten för personer med psykiska funktionshinder. 
Deltagarna säger att det inte varit någon som tänkt på det viset tidigare, 
inte de själva heller. Dock kan en tydlig skillnad ses nu, efter det att 
projektet funnits ett antal år. Flera av deltagarna testade från början 
under deras projektdeltagande hjälpmedel i form av komihåg klockor, 
datorer och liknande produkter för att strukturera och komma ihåg. De 
har idag i flera fall övergått till att använda en mobiltelefon, som 
förutom att den är smidig att ha med även innehåller de funktioner 
som flera av hjälpmedlen HumanTeknik tillhandahåller. En deltagare 
säger att ”idag har jag nästan bara mobilen, den har allt jag behöver”. 
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Även om deltagarna hade en mobiltelefon innan projektet startade 
hade de inte använt den som ett stöd eller som ett hjälpmedel.  
 
Farhågor fanns inför användandet av Internet. Det rörde bland annat 
rädslan inför ytterligare isolering. Dessa farhågor kom från flera håll, 
både från deltagare och från anhörigföreningar. Det finns även 
deltagare som känt sig skrämda av den hastiga tekniska utvecklingen 
och som känner sig forcerade att följa med. ”Jag känner mig styrd att jag 
måste hänga med, jag känner mig gammal”. I övrigt har flera deltagare 
provat Internet via projektet. Uppkopplingen har betalats via projektet 
under sex månader eller ett år. Det fanns även de deltagare som hade 
uppkoppling innan projektinträdet. Att kunna följa med i vad som 
händer är en positiv effekt, menar flera. ”Att man känner sig modern.”   
 
Det är praktiskt att kunna använda sig av datorn när man vill veta 
saker, eller läsa om särskilda områden. Internet kan även användas för 
kommunikation med andra, vilket någon deltagare gjort med hjälp av 
så kallade chatrum. En deltagare som använde sig av Internet för att 
sysselsätta sig under dagarna säger att ”jag trodde inte att det skulle finnas 
så här mycket hjälpmedel. Att få bredband tycker jag är en enorm förmån, att 
få det betalt. När man har dålig ekonomi.” En deltagare säger att datorn har 
gett henne möjligheten att se in i en värld hon inte kände till, en 
erfarenhet som flera delar med henne. 
 
Det hjälpmedel som rönt mest intresse och som prövats av de flesta 
deltagarna i projektet är bolltäcket. Ett bolltäcke är ett täcke med 
insydda bollar som fördelar ett jämnt tryck över kroppen. Bolltäcket 
finns i flera utföranden, med små frigolitkulor av storleksordningen ett 
par millimeter i diameter, upp till bollar av nästan en tennisbolls 
storlek. Detta täcke har blivit ett mycket uppskattat hjälpmedel för de 
flesta.  
 
Flera av deltagarna upplever en bättre sömn, ett lättare sänggående och 
andra fördelar. ”Det är lättare att krypa ner i sängen”, menar en deltagare. 
En deltagare har kunnat sluta med sina insomningstabletter tack var 
bolltäcket. Ytterligare en deltagare beskriver känslan av att använda 
bolltäcket: ”Man känner sig kramad”, vilket flera instämmer i. Det finns 
även de som inte uppskattat bolltäcket. Bland annat uppfattar de täcket 
som för tungt och för varmt.  
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En deltagare beskriver hur bolltäcket hjälpt till med att minska 
mardrömmar. Hon har använt bolltäcket under lång tid och vid de 
tillfällen hon inte kunnat använda det (till exempel när hon sovit på 
andra ställen) har mardrömmarna återkommit. Hon har dessutom 
testat att ha bolltäcket med när hon sovit borta och då har inte 
mardrömmarna funnits. Dessutom har mardrömmarna även 
förekommit i hemmet, vid de tillfällen bolltäcket inte använts, vilket 
innebär att bytet av miljö inte varit orsaken till mardrömmar. 
Viktminskning är ytterligare ett exempel på positiva effekter av 
bolltäcket. En deltagare säger att han inte längre går upp och äter på 
nätterna eftersom han sover. 
 
För att komma upp på morgonen har några deltagare provat shake 
awake klockan, en väckarklocka med stor display samt en 
vibrationsplatta att lägg under kudden. Klockan ger ifrån sig ett högt 
ljud samtidigt om huvudkudden skakar. Deltagarna säger att de oftast 
vaknar av klockan men det är inte för det säkert att man stiger upp. För 
uppstigning kan det krävas ytterligare ”motiverande” faktorer, såsom 
något att göra.  
 
För att hålla ordning på tider och aktiviteter som skall göras har 
komihågklockan visat sig effektiv. I den programmerar man, med sin 
egen röst om så önskas, in de påminnelser man har behov av under en 
dag. En person som använt sig av komihågklockan menar att det inte 
bara är så att den hjälper i och med att hon vet vad som skall göras. 
Hon har även fått bättre tidsuppfattning, vilket hon märker genom att 
hon utan hjälpmedel alltmer kan hålla strukturen. ”Från början sa jag till 
mig var femte minut, men efter nåt år när jag hållit på så fick jag struktur 
utan den. Jag behöver den fortfarande men inte på samma sätt. Så det är 
egentligen ganska häftigt att jag fått bättre tidsuppfattning genom projektet.”  
 
Mobiltelefonen har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel. En person 
använder mobilen till att påminna om mediciner under dagen, vilket 
inte enbart är en trygghet för honom, utan även för hans föräldrar. Det 
har dessutom inneburit att han inte behöver ta läkemedel i 
injektionsform då han numer kan komma ihåg att ta medicinen på 
utsatt tid. Något han ibland missade tidigare. 
 
I projektet har man även arbetat med hjälpmedel i form av 
uppmärkning i bostaden, sorteringsbackar och andra produkter för att 
hålla ordning. Detta arbete påbörjades när man inom projektet såg att 
strukturen är oerhört viktig även för att kunna använda andra 
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hjälpmedel. Det kvittar hur mycket strukturhjälpmedel man har om det 
är rörigt runt omkring. Det tenderar att ta en hel del energi om det är 
stökigt hemma. Med enkla hjälpmedel kan man åstadkomma en 
struktur som underlättar. ”Det tar mindre kraft och energi och gör mig 
mindre irriterad. Man blir irriterad om man inte hittar det man skall ha.” 
 
I projektet har man även testat en del strategier för att komma runt viss 
tvångsproblematik hos deltagarna. Bland annat har man provat att 
använda sig av engångsförpackningar med tvål och schampo för att 
underlätta vid dusch. Dessutom har en av deltagarna själv löst vissa 
bekymmer genom att installera en tvättmaskin. Det har gjort att hon 
kan tvätta vid behov och att hon slipper alla bekymmer som är 
förknippade med att gå till tvättstugan. I projektets regi har hon fått 
extra anordningar för att hänga tvätt samt att sortera kläder.  
 
Det har medfört att hennes vardagsliv blivit enklare; ”Det har blivit en 
stor förbättring”.  Att kunna tvätta de dagar hon själv orkar gör hennes 
liv mycket lättare. Hon hade svårt att lita på sina egen förmåga att 
hantera tvättmaskinen, samtidigt som tvättiden ibland sammanföll med 
en dag då hon var trött. Att då behöva gå till tvättstugan kunde ta så 
mycket energi att hon var helt utmattad i dagar efteråt.  
 
Något som lyfts fram av arbetsterapeuterna inom psykiatrin är 
problematiken med att få andra att förstå att oavsett hur intelligent och 
kompetent man är på vissa områden, kan man ha 
funktionsnedsättningar på andra områden. Det kan finnas en svårighet 
att förklara för bland annat anhöriga den komplexa problematik som 
ligger i ett dolt funktionshinder. Det kan då vara svårt att inse och ta till 
sig fördelarna med hjälpmedel, menar arbetsterapeuterna.  
 
Hur får man hjälpmedel… 

Idag finns ingen självklar väg att gå om man som psykiskt 
funktionshindrad har ett behov av hjälpmedel för sina kognitiva 
funktionsnedsättningar. Även om hälso- och sjukvårdslagen säger att 
hjälpmedel skall förskrivas efter behov, förekommer just nu en 
diskussion nationellt om hur denna förskrivning skall se ut och gå till. 
Det finns förhoppningar om att en gemensam nämnd skall lösa frågan. 
Dessutom ser hjälpmedelsförsörjningen olika ut i olika kommuner och 
landsting, vilket ytterligare komplicerar.  
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Under projektets gång har det i Värmland påbörjats ett arbete med en 
gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor. Den gemensamma nämnden 
består av representanter från Värmlandskommunerna samt Landstinget 
i Värmland. En tanke är att de hjälpmedelsfrågor som berör personer 
med psykiska funktionshinder skall kunna läggas under denna 
gemensamma nämnd. En uppgift som kommer att hanteras av den 
gemensamma nämnden är de hjälpmedelsfrågor som hamnar i 
gråzonen mellan landstinget och kommunernas ansvarsområde och 
nämnden skall arbeta för att lämna förslag om hur detta skall lösas (enl. 
avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd, odat). 
 
I vissa landsting finns diagnoskriterier för hjälpmedelstilldelning, men 
enligt ett förslag från LSS- och hjälpmedelsutredningen (SOU 2004:83) 
kommer detta att tas bort. Förslaget innebär att en behovsbedömning 
inte kan vägras någon med hänvisning till vilken diagnos eller vilket 
funktionshinder som föreligger (SOU 2004:83).  
 
Under projekttiden har vissa hjälpmedel förskrivits av kommunens 
arbetsterapeuter till deltagare i projektet. Det handlar då om 
hjälpmedel som traditionellt förskrivits inom omsorgen för personer 
med utvecklingsstörning och som således finns på de kommunala 
förskrivningslistorna. En försvårande faktor i relation till projektet har 
varit att ansvaret för hjälpmedel inom kommunen legat på vård- och 
omsorgsförvaltningen, medan verksamheten för den målgrupp 
projektet vänder sig till legat under socialförvaltningen. Således har 
budget för hjälpmedel inte funnits i den verksamhet som 
tillhandahåller stödet för personerna som deltagit i projektet.  
 
Ytterligare ett bekymmer i dagens förskrivningssystem är de 
sortimentslistor som förskrivarna har att utgå ifrån (a.a.). Om, som i 
fallet HumanTeknik, hjälpmedlen inte finns med på några 
förskrivningslistor, eller på HI:s förteckning över bra hjälpmedel vilka 
sortimentslistorna ofta utgår från, ges ingen möjlighet till att förskriva 
dessa. Ett exempel är handdatorer och mobiltelefoner som inom projekt 
HumanTeknik visat sig ha god effekt för deltagarna. Idag kan dessa 
inte förskrivas inom många landsting och kommuner med hänvisning 
till den föreliggande sortimentslistan. 
 
Att skapa nya verksamheter kan ta tid. Hjälpmedelsinstitutet har 
tidigare arbetat med stora projekt inom nya områden, bland annat när 
det gäller kompenserande stöd till personer med utvecklingsstörning. 
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Efter att projektet var avslutat sammanställdes erfarenheterna i en 
rapport (Hjälpmedelsinstitutet, 2001). Det som framför allt lyfts fram är 
att behoven hos målgruppen har synliggjorts, men att det tar tid att 
sprida resultat och att implementera goda idéer. Dessutom menar man 
att hjälpmedel måste ses som en del av en helhet och att hjälpmedel bör 
bli en naturlig del i vardagen, men för att komma dit måste många 
krafter samverka (a.a.).  
 
Då en person med psykiska funktionshinder även har en somatisk 
ohälsa tenderar läkare inom psykiatrin att fokusera på den psykiska 
ohälsan (SoS, 2001). Detta kan även skönjas hos deltagargruppen i 
projekt HumanTeknik. Det finns deltagare vars fysiska 
funktionsnedsättningar varit föremål för hjälpmedelsinsatser.  
 
Som exempel kan nämnas en titthålskamera kopplad till TV:n, så att 
personen kan se vem det är som ringer på dörren. Det kan förvisso ge 
dubbel effekt. Utöver att man kan se vem som ringer på dörren är kan 
det även fungera som orosreducering om man har svårt med nya 
människor och känner ett obehag för att öppna dörren.   
 
Ett annat exempel är hörselhjälpmedel. En deltagare har fått ett 
hjälpmedel i form av blinkande lampor på dörrklockan. Han har en 
relativt grav nedsättning av hörseln och har tidigare haft svårt att höra 
dörrklockan, vilket gjort att han har missat besök.  
 
För deltagarna i projektet kommer hjälpmedlen att finnas kvar även 
efter det att projektet avslutats. Ingen av deltagarna kommer att behöva 
lämna tillbaka det hjälpmedel de har behov av, vilket uppfattats 
positivt. Dock gäller inte samma förutsättningar för de personer som 
testat hjälpmedel med hjälp av arbetsterapeuterna inom Landstinget. 
Arbetsterapeuterna känner en oro inför att testa hjälpmedel visat sig 
fungera och som sedan inte kan förskrivas. De anser att det hade varit 
bra om man börjat prata tidigare om problemen med förskrivning och 
inte, som de anser, alldeles i slutet.   
 
Flera personer med psykiska funktionshinder har en mycket dålig 
ekonomi, vilket innebär att de inte kan köpa produkterna själva. Det 
har funnits en etisk diskussion kring huruvida det är rätt att låna ut 
hjälpmedel som sedan inte kan erbjudas den enskilda. 
Arbetsterapeuterna inom landstinget anser att hjälpmedel har en god 
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effekt och anser att hjälpmedel bör vara en rättighet för personer med 
psykiska funktionshinder.  
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3.5 Relationernas betydelse 

3.5.1 Till övriga deltagare 
 
Under projekttiden har medarbetarna anordnat träffar för deltagarna i 
projektet. Dessa träffar har värdesatts högt av de som varit med. 
Antalet deltagare har varierat, från tre personer och uppåt. Gemensamt 
för deltagarna är att de anser att träffarna varit betydelsefulla på flera 
sätt. Att tillhöra en grupp och känna gemenskapen med andra är en 
sådan aspekt. Att kunna jämföra hjälpmedel och samtala kring de olika 
produkterna har upplevts positivt av deltagarna.  
 
Det som lyfts fram som positivt kring deltagarträffarna är bland annat 
att där kan man vara den man är. ”Det är mer prat… det är mer vanligt 
umgänge” säger en person och jämför med de andra verksamheterna 
han deltar i. Att vara en del av en grupp är även det betydelsefullt. ”Det 
är roligt att träffas och känna sig som en respekterad grupp”, säger en person 
om deltagarträffarna. Någon av deltagarna har önskat fler träffar, 
någon tyckte det var synd att inte fler deltagare var med på de träffar 
som genomförts.  
 
Det är flera av deltagarna som belyser det faktum att de helst inte vill 
umgås med andra personer som är sjuka. Det leder till att man blir sjuk 
själv och det finns en tendens till att umgänget fort kommer att handla 
om sjukdomen och problemen. ”… hur det är tänker jag på, att bli normal. 
Jag har inte tid med andra patienter, jag blir bara sjuk när jag kommer dit (till 
sysselsättningsverksamhet). Jag blir rädd för det också. Jag får bättre 
självförtroende av att vara själv”. Men det är inte helt enkelt att umgås 
med ”icke sjuka” heller. Samtalen kan ibland gå för fort och det finns 
gånger man inte känner sig hemma i någon av grupperna. Inget av det 
ovanstående har dock framhållits av deltagarna i relation till 
deltagarträffarna.  
 

3.5.2 Till projektmedarbetarna 
 
Relationen till och bemötandet från projektmedarbetarna har av 
deltagarna lyfts fram som en stark framgångsfaktor för projektet. De 
personer som under de senaste två åren varit verksamma inom 
projektet har spelat en väsentlig roll för deltagarna. Flera av deltagarna 
beskriver den personliga relationen och projektmedarbetarnas 
förhållningssätt som något utvecklande. Häri ligger mycket kring att 
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projektmedarbetarna inte haft ett traditionellt ”sjukvårdsperspektiv”, 
som en deltagare uttryckte det.   
 
En viktig del när det handlar att om att återhämta sig från psykiska 
sjukdomar rör relationen till andra. Att bli respekterad, sedd och 
lyssnad på är relevant i processen. Topor (2004) menar att 
återkommande i berättelser från brukare finns begreppen empati, 
sympati och personkemi med som framgångsfaktorer. Sheff (i Dahlberg 
& Starrin, 2004)menar i ett resonemang om depression, att den egna 
identitet som värdefull person beror på vilken grad av respekt man 
åtnjuter för stunden och de minnen av respekt som man tidigare 
åtnjutit.  
 
I en intervjustudie gjord med patienter, kring patienters uppfattning 
om att få psykiatrisk vård, visade det sig att den mest centrala aspekten 
av god vård relaterades till förhållandet och relationen mellan 
patienten och den enskilde personalen, att patienten blev förstådd 
(Eklund & Johansson, 2003). För att en klient och en professionell 
hjälpare, i det här fallet en deltagare och en projektmedarbetare, skall 
kunna utveckla ett konstruktivt samspel krävs ett tillitsfullt förhållande 
(Skau, 2001) 
 
Även i deltagargruppen framkommer berättelser med liknande 
innehåll. Att projektmedarbetarna har varit ”annorlunda” än vad övrig 
personal är som de möter.  
 
Förhållningssätt  
 
Projektmedarbetarna har haft ett förhållningssätt gentemot deltagarna 
som dessa i många fall uppger sig inte vara vana vid. Flera personer 
nämner att det stöd de fått vida överstigit vad de förväntat sig. De hade 
uppfattningen från början att det bara skulle handla om att testa 
tekniska produkter, men projektet har inneburit så mycket mer. ”Hon 
har tagit sig tid att lyssna även om hon inte behöver det. Det är inte därför 
(hon är hos deltagaren), hon skall ju vara ett stöd och visa mig nya 
hjälpmedel, men hon har varit väldigt snäll och lyssnat när jag mått dåligt. 
Och det tycker jag är helt fantastiskt”. ”Hon har hjälpt mig mycket mer än 
bara hjälpmedel. Hon har hjälpt mig att lägga upp min vardag”, är en annan 
kommentar kring hur man som deltagare uppfattat projekt-
medarbetarnas förhållningssätt.  
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Vari skillnaden mellan projektmedarbetarnas arbetssätt och annan 
personals arbetssätt ligger är svårare att se. Att det är en skillnad, det 
menar de flesta, men hur skillnaden tar sig uttryck kan få beskriva på 
ett enkelt vis. Dock finns några kommentarer som belyser frågan. En 
person menar att skillnaden ligger i att projektmedarbetarna mer 
tydligt visar på alternativ. Där personal i annan verksamhet ofta 
relaterar till den enskildes vilja, kan projektmedarbetarna ställa 
frågorna på ett sätt så att det går att svara. ”Deras (traditionell personal) 
bestämmelser säger att det är jag som styr. Jag upplever att det inte räcker 
fram alla gånger. Det finns stunder när man mått så dåligt att man önskar att 
någon kunde ta tag i det och hjälpa till, men de frågar: på vilket sätt kan jag 
hjälpa dig?”  
 
En ytterligare aspekt som kommer fram är den lättsamma och 
behagliga relation som finns mellan deltagarna och medarbetarna. 
Deltagarna känner en trygghet inför projektets personal och har 
förtroende för den verksamhet som bedrivs. ”De är mer lättsamma än de 
andra. Man behöver inte jämföra, de har olika jobb ändå. Men bara som ett 
exempel. Man är liksom inge spänd att ringa till HumanTeknik. Är det nåt så 
vet man att man får hjälp”.  
 
”Det är skönt, för hur stort funktionshinder och hur jobbigt det är i vardagen 
har alltid (medarbetaren) behandlat mig som en like, som en frisk människa”, 
säger en deltagare när vi pratar om skillnader i olika personalrelationer.  
 
I och med att deltagarna börjat i projektet har det tillkommit nya 
personer i deras vardagsliv. Utöver projektmedarbetarna har även 
utvärderingen inneburit att fler kontakter knutits. Detta har inte 
uppfattats negativt av deltagarna. Det kunde vid projektets uppstart 
upplevas lite jobbigt, eftersom det var flera nya personer under en kort 
tid, men efter att en relation har upparbetats har ingen av deltagarna 
upplevt att det varit besvärligt. 
 
En deltagare menar att det kunde ha varit stressande med flera nya 
kontakter, men i och med att det är personer som kommer kontinuerligt 
och att det är ett begränsat antal så är det inga svårigheter alls. Flera 
deltagare betonar just att det är viktigt med ett begränsat antal 
individer som kommer till en. ”Det är bättre att ha (kontakt med) ett 
begränsat antal personer och få en kontinuitet än att det skall vara många”. 
Det är ofta bättre att en person kommer än två. Flera av deltagarna 
säger att personal ofta kommer två och två men att det inte behövs. En 
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person menar att ”Om en personal är kvar i lokalen kan klienterna gå dit och 
fika och prata med personal. Så kan en vara här. Mer behöver jag inte”.  
 
Dock innebär denna nära relation att ett avslut kan kännas besvärligt. 
Att projektet var tidsbegränsat visste alla deltagare om, men det var 
inget man tänkte på förrän separationen närmade sig. Flera deltagare 
har menat att det kommer att bli jobbigt med uppbrottet och att de 
önskar att behålla en relation efter det att projektet avslutats. Att ha 
avslutet i åtanke vid starten av ett projekt kanske kan kännas 
främmande, då verksamheten är i sin begynnelse och alla berörda är 
upptagna med att skapa nytt.  Men för några av deltagarna har avslutet 
varit en jobbig process. De menar dock att i och med att de vet att 
projektmedarbetarna kommer att finnas kvar i en kommunal 
verksamhet underlättas uppbrottet.  
 
Empowerment? 
 
Empowerment kan beskrivas som en metod för att utveckla personlig 
och mellanmänsklig makt genom ökat självmedvetande (Jarhag 2001). 
Socialstyrelsens sexårsuppföljning av arbetet med personliga ombud 
refererar till flera forskare som diskuterat begreppet empowerment. 
Bland annat till Segal som menar att empowerment innebär en process 
vilken ökar personlig, interpersonell och politisk makt för att förmå 
individer att agera för att förbättra sin livssituation (Sos 2004). 
 
Inom empowermenttänkandet betonas människors lika värde och man 
tar avstånd från över- och underordning (Forsberg & Starrin, 1997) 
Empowerment kan dels innefatta en utveckling mot ett speciellt sätt att 
tänka om sig själv, dels att man uppmärksammar att 
samhällsstrukturerna kan förändras (a.a. s. 13)  
 
Det ökade självmedvetandet visar sig på flera sätt hos deltagarna i 
projekt HumanTeknik. Att få ord och begrepp för att förklara sina 
funktionshinder är ett exempel. ”Det (projektet) har främst gett mig ett 
nytt perspektiv och förhållningssätt… det vardagsnära beteendet, det som är så 
mycket nu. Det är det jag tänker att då var det väl mer diffust då, och nu kan 
jag hantera det i ord och begrepp och resonemang. Då var det bara att det var 
fruktansvärt jobbigt att komma upp”  
 
En annan effekt av deltagandet i projekt HumanTeknik är den ökade 
självkänslan och förmågan att lita till sig själv. Att kunna lita till sina 
egna kunskaper och tankar. En person skriver med hjälp av datorn ner 
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sina tankar och funderingar för att på så sätt själv kunna läsa och 
reflektera kring det hon känner och tycker. Hon menar att: ”du (hon 
själv) har också värderingar och vet vad du tycker. På det viset har datorn 
hjälpt mig. Jag vet att det inte är någon annan som skriver. Jag kan läsa och se 
att det är bra. Det har andra försökt länge. Det är viktigt för alla människors 
utveckling att vara nöjd med den man är, annars är man ingen.”  
 
Att inte veta om det man tycker och känner är ”rätt” har många lyft 
fram som ett problem. Att hela tiden förlita sig på andra kan vara 
bekymmersamt, särskilt i de situationer olika personer ger olika råd. 
Detta har även visat sig i projektet då deltagare haft stöd från olika 
personer utöver projektmedarbetarna. Problemet med dubbla budskap 
har dock avhjälpts genom att medarbetarna i projektet resonerat 
tillsammans med personal i andra verksamheter för att komma fram till 
en gemensam linje, eller mer konkret särskilja och renodla de olika 
arbetsuppgifterna. En deltagare menar att ”var person på sin plats” är en 
viktig regel att hålla i de situationerna.  
 
Empowerment innehåller några centrala komponenter; makt, kontroll 
självtillit och stolthet (Forsberg & Starrin, 1997 s. 13). Något som 
framkommer i intervjuerna är att en aspekt av projektmedarbetarnas 
förhållningssätt handlar om respekten för deltagarnas egen uppfattning 
och kompetens. ”Att inte bli klappad på huvudet, att man har en egen styrka. 
Det är bra att få en möjlighet.”  
 
Meningsfull sysselsättning  
 
Att ha ett arbete är betydelsefullt av flera orsaker. Ett arbete minskar 
marginaliseringen, skapar en större integration i samhället samt 
förbättrar förutsättningarna för en långsiktig förbättring (Sos, 2003). 
 
För många personer med psykiska funktionshinder ser det lite dystert 
ut. Mer än 50 procent av personer med psykiska funktionshinder står 
utan daglig sysselsättning (Wieselgren, 2004).  
 
Hjälpmedlen kan bidra till att skapa en meningsfull sysselsättning. Det 
är flera av deltagarna i projektet som i perioder under projekttiden inte 
haft en daglig sysselsättning och som då kunnat, bland annat med hjälp 
av datorn, skapa något att göra. En deltagare menar att datorn ger 
honom något att göra under dagarna, när han inte deltar i någon 
verksamhet. Han använder datorn på flera sätt, spelar spel, studerar 
och surfar på Internet. 
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Utöver den rent konkreta sysslan som hanterandet av datorn innebär, 
kan även datorn medföra allmänbildning och självutveckling. ”Det ger 
självförtroende att kunna saker” säger en deltagare. Flera deltagare spelar 
spel med frågor som ökar allmänbildningen och det är även flera som 
skriver ner sina erfarenheter.  
 
Datorn kan även användas för att följa sin egen utveckling. Det finns 
deltagare som efter det att de skrivit ner sina erfarenheter kan skriva ut 
dem på papper och läsa igenom dem, för att på så sätt se och följa vad 
som skett med dem själva. En deltagare beskriver det som ”att hitta sina 
egna tanke- och känslovärldar.  
 
Att delta i projektet har även det inneburit att flera av deltagarna fått 
mer att syssla med. För en del har det varit enbart på deltagarträffarna, 
för andra har det varit fler aktiviteter. En film har spelats in i anslutning 
till projektet, samt att det anordnats utbildningar och konferenser dit 
deltagarna varit inbjudna och i vissa fall bidragit med erfarenheter och 
kunskaper. En person menar att detta i sig varit ett sätt att få mer att 
syssla med: ”Jag har vart med i arbetslivet lite grann…” 
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3.6 Att bli en del av samhället… och bli sedd… att bli delaktig och 
vara synlig? 
 
Personer med psykiska funktionshinder har länge setts som ”sjuka” och inte 
funktionshindrade. Det har varit en atomistisk syn på personerna vilket lett till 
att ”man bara varit sjuk”. Att delta i detta projekt har till viss del förändrat 
detta. 
 
Personer med psykiska funktionshinder har sedan lång tid varit en 
marginaliserad grupp i samhället. Gruppen har så gott som varit 
bortglömd eller i alla fall lågprioriterad (Lundin & Ohlsson, 2002). 
Intentionen i psykiatrireformen var att personer med psykiska 
funktionshinder skulle ges möjlighet att delta i samhällslivet som alla 
andra. Dock har detta inte fullt ut slagit igenom. Fortfarande finns 
brister i samhällets stöd och de visar sig på många plan, bland annat 
när det gäller sysselsättning och rehabilitering (Sos 1999).  
 
Ofta ses människor med funktionshinder som vårdobjekt och betraktas 
utifrån ett relativt snävt vårdperspektiv (prop. 1999/2000:79). Enligt 
Topor (2004) blir mellan hälften och två tredjedelar av personer som fått 
en schizofrenidiagnos helt återhämtade. Han menar även att det aldrig 
är för sent. Även de personer som varit på institution i flera år kan 
genomgå en förbättring (a.a.).  
 
Genom att tänka utifrån ett handikapperspektiv kan detta ändras, att 
man går från ett vård- och omsorgsperspektiv till ett synsätt där 
människor med funktionshinder har samma rättigheter och 
skyldigheter som andra medborgare (Andnor, 2004). Tillgänglighet och 
bemötande är två viktiga faktorer i strävan efter ett samhälle med lika 
villkor för alla (prop. 1999/2000:79).  
 
En ökad tillgänglighet kan åstadkommas på flera sätt, bland annat 
genom att erbjuda personer med psykiska funktionshinder hjälpmedel. 
Vad det gäller bemötande finns stora brister, som bland annat visar sig 
genom att många känner sig kränkta och ifrågasatta när de vänder sig 
till myndigheter eller andra offentliga instanser för att få hjälp (a.a.). 
Personalens värderingar spelar en avgörande roll och är ett 
grundläggande villkor för ett bra bemötande.  
 
Målet med den svenska handikappolitiken är att stärka den enskildes 
självbestämmande, inflytande och integritet och underlätta delaktighet 
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och jämlikhet (a.a.). Denna målsättning skiljer sig inte i stort från den 
målsättning som skrevs för psykiatrireformen.    
 

3.6.1 Hur ser det ut i HumanTeknik? 
 
Att personer med psykiska funktionshinder skall bli en del av 
samhället är även en av de övergripande målsättningarna med projekt 
HumanTeknik. Flera av deltagarna intygar att det så har skett under 
projekttiden. En person menar att projektet inneburit att ha ”varit ute i 
samhället lite mer” då han deltagit i de olika aktiviteter projektet 
erbjudit. Ytterligare en person menar att datorn har gett henne 
möjligheten att se in i en värld hon inte kände till och den erfarenheten 
delas av flera.  
 
Att bli behandlad som ”vem som helst” är en del i denna utveckling. En 
deltagare säger att ”för första gången på länge är jag en vanlig människa”.  
En annan deltagare säger att ”jag har inte blivit betraktad som sjuk” och att 
det är något de upplever som nytt och något som är väldigt viktigt. 
Detta relateras till den erfarenhet de har av att möta personal i de olika 
verksamheterna, oavsett om det är kommunala stödformer eller 
psykiatrisk verksamhet.  
 
Under de senaste åren har flera tragiska händelser inträffat, där 
allvarligt psykiskt sjuka personer utsatt andra för våld. Under den tid 
då mediebevakningen var som störst upplevde många av deltagarna i 
projektet att de fick en särställning gentemot det övriga samhället.  
 
En deltagare berättade att hon hade svårt att gå till affären och handla, 
eftersom andra personer i exempelvis kön kunde diskutera kring 
händelserna och uttrycka åsikten att det var bättre förr när sjuka låstes 
in. Det gjorde att hon kände sig utsatt: ”Det var ju mig de pratade om”, 
vilket ledde till att hon drog sig tillbaka. Denna erfarenhet, eller 
liknande erfarenheter, delas av flera av deltagarna.  
 
Stämpling? 
 
Att vara stämplad som avvikare är ett sedan länge känt fenomen för 
personer med psykiska funktionshinder. Thomas Scheff menar att en 
psykisk sjukdom i första hand är ett ”normbrott” mot de sociala regler 
som finns i ett samhälle och att diagnosen är det avgörande momentet i 
processen mot en avvikarkarriär (Palmblad, 1999).  Bristerna i 
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stämplingsteorin12 menar Scheff är att den inte tar hänsyn till sociala 
och emotionella system.  Scheff menar att man inte enbart kan se en 
person som en kropp, utan att vi även innehåller emotionella och 
relationella system vilka är kopplade till sociala system. Det innebär att 
stämplingsteorin är en del av ett mer komplext system för att förstå 
avvikarens situation (a.a.).  
 
Stigmatisering av personer med psykiska funktionshinder är ett ökande 
problem i Sverige. RSMH har föreslagit en definition av stigma vilken 
hämtas från ”The Presidents New Freedom Commission for Mental 
Health”: 
 
”Stigma kan hänföras till en samling av negativa attityder och uppfattningar 
som leder till att den breda allmänheten känner rädsla, avståndstagande, 
undviker och diskriminerar personer med psykisk sjukdom. Stigma är utbrett i 
västerlandet. Stigma leder till att andra personer undviker att leva, umgås och 
arbeta samt än mindre att anställa personer med psykiska sjukdomar – och då 
särskilt svåra sjukdomar som schizofreni. Detta leder till låg självaktning, 
isolering och hopplöshet. Det avskräcker vårdbehövande personer från att söka 
vård. Stigma leder till att personer med psykisk ohälsa tar till sig de allmänna 
attityderna och blir pinsamt berörda och/eller fylls av skamkänslor så att de 
ofta döljer symtom och avstår från att söka behandling” (Östman m.fl. 2004). 
 
En deltagare menar att projektet inneburit: ”Att man mer och mer känner 
att allt är inte sjukt, det är mycket som man har gemensamt med andra 
människor som har problem, att jag har fått höra att ’det gör andra personer’. 
Man är inte bara sjuk.”  Det har gett henne en insikt i att hon faktiskt 
liknar många andra, att hon inte enbart är ”avvikande”.  
 
Vad det gäller projekttiden i övrigt har flera menat att de känt sig mer 
som deltagare i samhället ”Jag har kommit ut i samhället lite mer på nåt 
vis…”, säger en deltagare när vi samtalar kring projektets effekter i 
hans vardagsliv.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 ett synsätt på studier av avvikelse som innebär att människor blir avvikare genom att vissa 
etiketter tillämpas på dem av myndigheter och människor; de blir därigenom stämplade eller 
stigmatiserade (Giddens 1998) 
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Personlig utveckling 
 
Under projekttiden har en utveckling skett för de flesta av deltagarna i 
projektet. Det visar sig inte minst i den förändrade dagliga 
sysselsättningen/aktiviteten och strukturerna kring den. Flera 
deltagare har gått från en landstingsstyrd sysselsättningsverksamhet 
till en kommunal verksamhet och från en kommunal verksamhet till en 
verksamhet som inte är organiserad av samhällets stödfunktioner. 
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Figur 3, Deltagarnas förändrade dagliga sysselsättning 
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Med ovanstående figur görs ett försök att visa deltagarnas förändrade, 
eller i vissa fall, bibehållna dagliga sysselsättning. På x- variabeln 
återfinns alla deltagare. Y - variabeln visar på förändring och, i viss 
mån, positiv utveckling, det vill säga att ju högre skalvärde desto 
mindre strukturerad verksamhet. Dock gäller detta inte för graden 0, då 
0-värdet kan vara både positivt och negativt. En person som befinner 
sig i sysslolöshet kan antingen vara det på grund av eget val eller 
ofrivilligt, vilket gäller för två av deltagarna i projektet. En person har 
valt att efter avslutad utbildning vara ledig under en termin. Den andra 
har efter en period på ett arbetskooperativ inte funnit någon annan 
daglig sysselsättning.  
 
För de personer där pilarna går först upp och sedan ned, exempelvis 
person K, har utvecklingen, eller förändringen, gått upp och ner. Från 
att under projektinträdet haft en form av sysselsättning, har personer 
under projekttiden skiftat för att under avslutningen återigen bytt till 
en annan form av sysselsättning.  
 
Person A hade vid inträdet i projektet ingen sysselsättning under 
dagtid13. Person B fanns i en landstingskommunal verksamhet vid 
inträdet i projektet och hade vid sista intervjutillfället en verksamhet 
inom kommunens regi. En person, J, hade vid projektinträdet en form 
av sysselsättning men hade vid sista intervjutillfället ingen aktivitet, 
eftersom att han inte funnit något som var lämpligt för honom.  
 
För de personer, G, H, I, som markeras med en punkt, har samma 
sysselsättning pågått under hela projekttiden. I de fall utvecklingen har 
passerat flera steg, till exempel från 1-3 med eventuell stopp på vägen, 
har endast start och slutaktiviteterna redovisats.  
 
Denna utveckling belyser deltagarna vid intervjuerna, ofta i relation till 
sig själva. De kan själva se sin egen utveckling. ”Jag har nog utvecklats på 
flera plan som jag inte hade förväntat mig först.”  
 
Men några av deltagarna har även uppmärksammat att de övriga i 
deltagargruppen har utvecklats. ”Det är andra mer än jag som deltar och 
jag har sett på dem att de blivit, inte bättre, jag vet inte hur det är, men 
någonting är det som jag inte kan förklara. Och jag själv också.” 
 

                                                 
13 Med sysselsättning menas här en mer strukturerad verksamhet i grupp eller enskilt 
anordnad av landsting eller kommun 
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Diskussionen kring utvecklingen har dels framkommit vid samtal om 
vad projektet inneburit för den enskilde, men även i samtal kring hur 
projektmedarbetarna haft betydelse för den enskilde deltagaren. Ofta 
lyfts relationen mellan deltagare och medarbetare fram, främst 
medarbetarnas förhållningssätt, som varande en del av den utveckling 
som skett, framför allt i deltagarens uppfattning av sig själv som 
individ. 
 
En reflektion som är nödvändig i detta sammanhang är individens 
ålder och tidigare utbildningsnivå. För de äldre personerna som deltar i 
projektet är inte ny utbildning lika naturligt, som för de som är yngre 
vilket kan spela roll för hur mycket eller på vilket sätt man utvecklas.  
 
Det viktigaste är enligt deltagarna att de har blivit sedda som 
människor och att de behandlas som ”en vanlig person” som en 
deltagare utryckte det, men även att man får lov att vara den man är, 
”det tillåtande perspektivet, det är okej att vara lite halvgalen”. Nyström 
(1999) menar att personal inte bör försöka förändra patienter 
(författarens begrepp) utan istället ha ett accepterande förhållningssätt 
vilket inbegriper en mellanmänsklig relation. En viktig hörnsten i 
arbetet menar hon är personalens prestigelöshet.    
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3.7 Kostnad nytta 
 
Här nedan följer en ekonomisk beräkning av kostnaden och nyttan med 
hjälpmedel i projektet. Åtta av de totalt tolv deltagarna finns med i denna del 
av rapporten. För en beskrivning av tillvägagångssätt se kapitel 5.  
 
Vid utvärderingens början genomfördes en intervju där ett antal frågor 
ställdes (bilaga 2). Dessa frågor handlade bland annat om vilket stöd 
som den enskilde hade i vardagen och vilken sysselsättning han/hon 
hade. Frågorna har följts upp under hela projekttiden och en ny 
datainsamling kring samma områden har gjorts i anslutning till att 
projektet och utvärderingen avslutas. Dessa uppgifter ligger till grund 
för den beskrivning av kostnad-nytta som följer. De kostnader som 
beräknats handlar enbart om de personliga stödinsatser som deltagaren 
får i sin vardag, såsom boendestöd, kontaktpersoner och 
arbetsterapeuter. 
 
Ingen beräkning är gjord på kostnaden för daglig verksamhet eller 
sysselsättning, inte heller på behandlande medicinska insatser, 
exempelvis läkartid eller medicinintag. Denna uppdelning är gjord dels 
utifrån att deltagarna själva ansett att dessa insatser är de mest 
frekventa, dels för att en beräkning av den totala samhällskostnaden – 
samhällsnyttan kräver en annan metod som är mer tidskrävande och 
som även kräver en annan etisk diskussion.  
 
Det är åtta av de totalt tolv deltagarna som finns med i denna del av 
studien. För de övriga (fyra stycken) har inte fullständigt underlag 
kunnat inhämtas och således finns de inte med i följande beräkning. 
Kostnaden för dessa åtta deltagares sammanlagda insatser redovisas i 
figur 4.  
 
Lönesummorna som anges är hämtade från statistiska centralbyråns 
statistik över genomsnittliga löner (www.scb.se). 
 

Boendestödjare inom kommunal verksamhet: 18 000 kronor per 
månad 
Kontaktperson inom landstinget: 18000 kronor per månad 
Arbetsterapeut inom landstinget: 22 400 kronor per månad 

 
För uträkning till faktisk timkostnad har ett lönepåslag om 50 procent 
(sociala avgifter och liknande) gjorts. Det har även gjorts ett påslag om 
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40 procent, vilket motsvarar den kringtid som föreligger för den här 
typen av verksamheter (enl. Hemtjänsttimmen). En fördelning över 
årets arbetade tid har gjorts, det vill säga att ett antagande har gjorts om 
att antalet arbetsveckor över ett år är 47 stycken (a.a.).  
 
Timkostnaden räknas således ut som månadslönen x 50 procent x 12 
månader/47 veckor/40 timmar x 40 procent (a.a.).  De förkortningar 
som används i tabellerna utläses som: BS – boendestödjare inom 
kommunen, KP – kontaktperson inom landstinget, samt AT – 
arbetsterapeut inom landstinget.   
 

 
Figur 4 Diagram över kostnader beräknade vid mättillfälle 1 
 
Boendestödjare: 122 187 kronor, Kontaktperson: 169 182 kronor,  
Arbetsterapeut: 109 200 kronor 
 
Diagrammet i figur 4 beskriver hur de faktiska kostnaderna för 
deltagarnas stödinsatser föll ut vid projektets början. Det är en 
redovisning som bygger på den sammanlagda kostnaden för de 
deltagare som finns med i denna del av studien, det vill säga åtta 
personer. Uppgifterna är hämtade från deltagarnas egna berättelser om 
vilka insatser de får i vardagen, det vill säga hur många timmar det 
handlar om.   
 
Den totala kostnaden för samhällets insatser för de åtta deltagarna vid 
deras inträde i projektet är 400 569 kronor om man slår ut den över ett 
år.  
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Figur 5 Diagram över kostnader vid mättillfälle 2 
 
Boendestödjare: 112 788 kronor, Kontaktpersoner: 137 952 kronor, 
Arbetsterapeut: 23 400 kronor 
 
Detta diagram (i figur 5) beskriver samhällets kostnader för insatser till 
dessa åtta deltagare under det sista projekthalvåret. Datainsamlingen är 
gjord under sommar och höst 2004. En tydlig minskning är synlig, 
främst inom de landstingskommunala verksamheterna. Minskningen 
belyser det minskade antalet timmar deltagarna får i form av 
kommunala och landstings- kommunala insatser. Den totala kostnaden 
vid det sista mättillfället var 274 140 kronor.  
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Figur 6 Jämförelse över före och efterredovisning av kostnader 
 
Minskningen blir således för boendestödjare: 9 400 kronor, 
kontaktpersoner: 31 330 kronor samt för arbetsterapeut: 85 800 kronor 
 
Totalt ger detta en minskning med 126 530 kronor över ett år och den 
största kostnadsminskningen har skett inom den landstingskommunala 
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verksamheten, och då främst inom den arbetsterapeutiska 
verksamheten. Detta är alltså en totalsammanräkning av alla åtta 
deltagarna, både de som fått många hjälpmedel samt de som fått få 
hjälpmedel. 
 
Om redovisningen särdelas på så vis att ett genomsnitt görs av alla de 
personer som är med i materialet, åtta stycken, blir resultatet följande: 
den totala kostnadsminskningen för en person blir då 15 816 kronor 
under ett år. Det ger en något skev bild av resultatet då alla deltagare 
inte haft samma effekt av hjälpmedlet i form av minskade 
personalinsatser.  
 
För att balansera bilden kan en redovisning göras kring en enskild 
person. För de personer, det vill säga enskilda individer, som haft störst 
nytta av hjälpmedlet och haft den största minskningen av insatser ser 
förhållandena helt annorlunda ut. Vi tänker att denna person haft stöd 
av en arbetsterapeut i hemmet cirka 4 timmar per vecka, samt haft 
kontaktpersonsamtal cirka 1 timme i veckan.  Kostnaderna blir då för 
arbetsterapeut: 62 400 kronor och för kontaktperson 12 532 kronor 
 

 
Figur 7 Diagram över kostnader för en enskild person 
 
Vid denna persons inträde i projektet fördelade sig kostnaderna som i 
tabellen ovan. Den totala kostnaden var 75 000 kronor per år. Under 
projekttiden har hans vardagssituation förändrats bland annat tack 
vare hjälpmedlen och idag ser samhällets kostnader ut som följer:  
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Figur 8 Diagram över kostnader för en enskild person 
 
Kontaktperson: 3 133 kronor 
 
Kostnaden för hjälpmedlet är i hans fall cirka 6 000 kronor. Kostnaden 
för att anställa en arbetsterapeut i kommunal eller landstingskommunal 
verksamhet blir, enlig samma uträkning som tidigare, 403 200 kronor 
per år. Om vi tänker att en arbetsterapeut aktivt kan arbeta med trettio 
personer blir summan för vare enskild brukare 13 440 kronor per år. 75 
000 - 6 000 - 13 440 - 3 133=52 427. Om man ger en insats i form av 
hjälpmedel och kompletterande arbetsterapeut till en kostnad av 19 440 
kronor så minskar tidigare kostnader från 75 000 kronor till 3 133 
kronor. Det kan beskrivas som i diagrammet nedan.  
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Figur 9 Diagram över kostnadsminskning 
 
Dock är det svårt att beräkna antalet personer som en enskild 
arbetsterapeut kan arbeta med, då man hittills i projektet använt 
mycket av arbetstiden till annan verksamhet än direkt deltagararbete. 
Det är även så att olika personer antagligen kommer att behöva olika 
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mycket tidsinsats så denna beräkning blir i stor utsträckning 
schablonmässig och ställer inga anspråk på att vara korrekt i den 
bemärkelsen att den är direkt överförbar på en praktisk verksamhet. 
 
Det har i projektet visat sig att ett hjälpmedel i sig kan vara effektivt och 
verkningsfullt för en enskild person men att det även innebär att den 
arbetsmetod som använts i hjälpmedelshanteringen är nödvändig i 
många fall för ett positivt utfall. Arbetsmetoden är även den en faktor 
som påverkat utvecklingen hos deltagarna i projektet (läs mer under 
kap 3.5, 3.6) 
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4 Analys, diskussion och värdering 
 
Denna rapport belyser projektet HumanTeknik – psykiska funktionshinder och 
hjälpmedel och baserar sig på den utvärdering som är gjord i anslutning till 
projektet. Under projekttiden har flera delrapporter skrivits som mer ingående 
belyser vissa delar av projektet och av utvärderingen. I detta avsnitt diskuteras 
och analyseras de olika teman som redovisats tidigare i rapporten och kapitlet 
avslutas med en kommentar kring huruvida projektet nått de målsättningar 
som förelegat.  
 

4.1 Projektet 
 
Alla projekt startas i ett syfte att åstadkomma något nytt (se bl.a. Lans, 
1998). I fallet HumanTeknik - psykiska funktionshinder och hjälpmedel, 
handlade det i första hand, och från början, om att hitta tekniska 
hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder. Projektet är 
skapat på Hjälpmedelsinstitutet, utifrån att utvärderingen av 
psykiatrireformen tydliggjort ett glapp i hjälpmedelsförsörjningen till 
denna målgrupp. Hjälpmedelsinstitutet, tillsammans med RSMH och 
Schizofreniförbundet på central nivå, planerade och startade projektet i 
sin helhet. En del av projektet förlades i Karlstad, mycket tack vare 
personkännedom och en god erfarenhet av tidigare Hälsohögskolan i 
Karlstad  
 
Att placera ett projekt av denna omfattning i en lokal miljö där ingen 
tidigare varit iblandad i processen med att skapa projektidén kan 
innebära vissa bekymmer. HumanTeknik kan definieras som ett projekt 
av typen utvecklingsprojekt (Macheridis, 2001). Vid projektstarten var 
det osäkert om huruvida projektet skulle lyckas med sitt syfte och 
målsättningen innebar bland annat att man ville se hur långt det gick 
att nå (Projektplan, 1999). Det innebär att det inte fanns någon konkret 
målsättning, utan den skapades under projektets gång. 
Utvecklingsprojekt karaktäriseras ofta av att de skapas och drivs av 
eldsjälar (Macheridis, 2001).  
 
Från Hjälpmedelsinstitutet var engagemanget stort men de fanns inte i 
projektets omedelbara närhet. I lokalkontexten var det inte ett 
engagemang med samma intensitet då idén inte växt fram ur ett 
omedelbart lokalt behov. Personalen anställdes för att driva projektet, 
och berörda instanser, kommun och landsting, var inte heller med i det 
direkta skapandet av projektidén. De lokala aktörerna var mer av en 
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plattform för projektets verksamhet. Även om politiska beslut fattats 
kring deltagande har det inte hos alla berörda verksamheter en 
koppling mellan beslut och konkret verksamhetsnivå.  
 
När inte projektmedarbetarna var införstådda med vart projektet skulle 
leda, eller framför allt, hur de skulle gå tillväga, fanns ingen på lokal 
nivå som hade den kunskapen och de tankarna.  Konkretiseringen av 
projektets målsättning gjordes förts efter ett projektår. Även om lokala 
aktörer hade tankar och idéer om hur och vartåt projektet skulle drivas, 
fanns även de centrala aktörerna med sitt perspektiv. Det innebar inte 
att de hade olika målsättningar, men kunskapen om varandras syften 
med projektet fanns inte fullt ut. Det är en orsak till att projektet ibland 
har stoppat upp i framfart.  
 
Dessutom har detta projekt varit föremål för ett flertal svårigheter vilka 
inte hör till de vanliga. Byte av projektledare, ingen möjlighet till 
hjälpmedelsförskrivning, samt till viss del otydlighet kring hur 
arbetsprocessen skulle se ut är bara några sådana. Dessa 
förutsättningar, samt kunskapen och intresset för projektets syften, har 
bildat utgångspunkt för projektmedarbetarnas arbete.   
 
De ekonomiska frågorna har skapat oreda under perioder i projektet. 
Från början handlade det mycket om hur hjälpmedel skulle 
införskaffas, vilket i och för sig inte först sågs som ett ekonomiskt 
bekymmer. En tanke fanns från den centrala projektledningen att 
Karlstad kommun och Landstinget i Värmland skulle ta ansvar för att 
hjälpmedelsförsörjningen skulle komma till stånd. Bland annat skulle 
hjälpmedel lånas ut från landstingets hjälpmedelsservice, något som 
inte gjordes. 
 
En tanke som funnits hos projektmedarbetarna var att arbetsterapeuten 
skulle kunna få förskriva hjälpmedel på det gängse sättet, men det 
fanns ingen möjlighet till det. Orsaken var att regler, riktlinjer och 
ansvarsfördelning mellan kommun och landsting dels var oklar, dels 
fanns förhinder i att någon person som inte var anställd inom 
hjälpmedelsverksamheten fick rätten att förskriva.   
 
Det var även frågetecken kring vilket ansvar Landstinget i Värmland 
och Karlstads kommun förbundit sig att ta i och med de politiska 
besluten samt att de trätt in i styrgruppen. En fördel för projektets 
verksamhet hade varit om dessa frågor varit besvarade innan projektet 
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drog igång. Mycket tid och energi användes till att försöka lösa detta, 
tid som istället kunde ha lagts på att driva projektet. Men trots 
oklarheter fanns det ett engagemang hos Karlstad kommun, ASP, att 
driva projektet framåt vilket har varit en fördel i det fortsatta arbetet.  
 
Inom ett utvecklingsprojekt finns ofta en stor osäkerhet huruvida 
förväntningarna kommer att infrias och om projektuppgiften går att 
lösa (Machereidis, 2001). I fallet HumanTeknik var intentionen bland 
annat att faktiskt se hur lång det gick att nå, vilket innebar att den 
uppgiften var möjlig att lösa. Dock kan man, utifrån vad Lans (1998) 
menar kännetecknar ett projekt (se sid 25-26), kommentera projekt 
HumanTekniks utveckling och genomförande.  
 
• Att man vill åstadkomma något specifikt. 
 
Ja, det var själva utgångspunkten för projektet. En helt ny verksamhet 
som skulle testas för att skapa nya möjligheter för personer med 
psykiska funktionshinder. 
 
• Att det man vill åstadkomma skall ligga utanför ordinarie 

verksamhet. 
 
Projektet handlade om att skapa nya former av stöd för personer med 
psykiska funktionshinder. Att använda sig av tekniska hjälpmedel är en 
verksamhet som inte tidigare funnits för målgruppen, vilket gör att 
hela projektidén byggde på att verksamheten har legat utanför 
ordinarie verksamhet. Arbetsuppgiften skall enligt Lans vara unik och 
speciell, vilket väl överensstämde med projekt HumanTekniks 
utgångspunkter. 
 
• Uppgiften skall vara tidsbunden.  
 
Projektet startade under våren 2001 men hela arbetsgruppen var 
samlad först under hösten, vilket gjorde att projekttiden sköts en aning 
framåt. HumanTeknik avslutades under december 2004.  
 
• En viss resurs i form av tid, pengar och kompetenser bland annat 

skall avsättas. 
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Så har skett även i detta projekt. Dock har frågan om ekonomin varit 
komplicerad, bland annat med tanke på de olika ekonomisystem som 
omgärdat projektets administration (projektets egna samt kommunens).  
 
Vad det gäller de personella resurserna var det från början en 
projektverksamhet dimensionerad för tre personer (två och en halv 
heltidstjänst). Under projekttiden har antalet anställda minskat till två 
(två heltidstjänster), vilket inte synbart påverkat projektets utgång. Ett 
antagande kan göras om att mer direkt deltagarverksamhet eventuellt 
kunde ha genomförts under sista projektåret med en medarbetare 
ytterligare, men de båda projektmedarbetarna har valt att jobba 
intensivt för att på så sätt kunna hantera alla arbetsuppgifter. Dessutom 
har en av medarbetarna utökat sin tjänstgöringstid under de senaste 
projektåren.  I den tidplan som finns uppställd beskrivs arbetet under 
år tre att mer intensitet skulle riktas mot informationsinsatser, men att 
deltagararbetet skulle fortgå under våren, vilket även gjorts.  
 
• Att det finns en projektorganisation med en projektledare speciellt 

utsedd för detta projekt samt eventuellt en styrgrupp och en 
referensgrupp 

 
En projektgrupp har funnits och även en projektledare. Dock har en 
viss omställning skett under projekttiden. Den förste projektledaren 
byttes mot en ny, samt att en av projektmedarbetarna slutade sin 
anställning i projektet. Att byta personal i ett projekt kan vara en 
svårighet, särskilt i de fall där kunskapen finns ”i personerna”. En stor 
fördel i projekt HumanTeknik är att en av de personer som anställdes 
från början har funnits med under hela projekttiden. Utan hennes 
medverkan hade inte projektet kunnat få det resultat det idag har. 
Mycket ny kompetens har skapats och många erfarenheter har gjorts 
vilka skulle ha varit borta om även hon valt att inte fortsätta i projektet.  
 
Den lokala styrgruppen har inte som helhet i någon större utsträckning 
varit pådrivande i projektet utan har mer fått information kring vad 
som skett. Det hade möjligen varit en vinst i att styrgruppen (både 
centralt och lokalt) mer aktivt hade tagit del i projektet då kunskapen 
och resultatet lättare hade kunnat spridas i respektive organisation.  
 
• Att deltagarna i projektgruppen kommer från olika enheter, var och 

en med sin speciella kompetens. 
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Vid projektets start kom medarbetarna förvisso från psykiatrisk 
verksamhet alla tre, men med varierad kompetens inom området. När 
sedan den nye projektledaren började utökades kompetensen till att 
även inbegripa handikappolitisk kunskap samt en kunskap kring 
projektledning och ekonomi. Detta tillskott gjorde att den samlade 
kompetensen blev större och tack var det kunde förmedlas på flera sätt 
och till ett större område. De olika kompetenserna bidrog även till att 
projektet fick legitimitet inom flera verksamheter, då 
projektmedarbetarna både hade person- och verksamhetskännedom på 
flera områden.  
 
Alla de olika projektmedarbetarna har utifrån sina perspektiv jobbat 
med att förankra och tydliggöra projektets verksamhet. 
Projektmedarbetarna har även lärt av varandra till stor del, vilket inte 
minst visat sig under gemensamma samtal. Idag är de i stort sett helt 
samstämmiga vad det gäller projektet, projektets deltagare samt 
samhällsfrågor, relaterat till verksamheten, i ett större perspektiv. 
Denna utveckling har framför allt varit synlig under det senaste 
projektåret. 
 
• Att projektarbetet har sina kunder, interna eller externa 
 
Kunder är ett begrepp som till viss del känns främmande i relation till 
HumanTeknikprojektet, men intressenter och medverkande 
organisationer finns. Det finns den centrala styrgruppen vilka, är 
”ägarna” av projektet. Det finns även representanter i styrgruppen som 
har ett intresse och ett ansvar i att föra projektets nya kunskap vidare. 
En svårighet har varit att den centrala styrgruppen befunnit sig långt 
bort. De har inte på ett naturligt sätt kunnat ta del av vad som skett i 
projektet och projektgruppen har inte heller aktivt deltagit i de olika 
föreningarnas aktiviteter, mer än då de varit inbjudna att presentera 
projektet.  
 
I övrigt har ett stort intresse för projektverksamheten visat sig, inte 
minst under det sista projektåret. Utöver att deltagarna själva har 
propagerat för vikten av hjälpmedel, har flera verksamheter och 
personer visat sig intresserade av vad som skett i projektet. Många 
kommuner har besökt projektlokalen och utöver det har 
HumanTekniks verksamhet belysts på nationell nivå, bland annat av 
den nationella samordningsgruppen för psykiatrifrågor 
(Psykiatrisamordnare med stab).  
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Ett intresse har skapats utifrån projektets resultat, vilket kan vara 
starten på en förändringsprocess i hjälpmedelsfrågor till personer med 
psykiska funktionshinder. Även brukarorganisationer har visat ett 
starkt intresse för projektets resultat, mycket tack vare att deltagarna 
själva uttryckt positiva kommentarer kring den verksamhet som 
bedrivits i projektet.   
 
• Att projektgruppen har ansvar för vad de gör och kommer fram till 
 
Det resultat som projektmedarbetarna förmedlar är deras eget, utifrån 
det arbete de har utfört under projekttiden. Den kunskap de samlat från 
annat håll, via litteratur eller föreläsningar, har successivt byggts in i 
det gemensamma resultatet. Vid de tillfällen de använt annan kunskap 
än den egenproducerade har detta redovisats.  
 
I övrigt har projektmedarbetarna, utifrån uppgiften att sprida kunskap 
om projektets verksamhet och resultat, även till viss del fått en roll som 
företrädare för målgruppen och då framför allt som kunskapsspridare 
kring målgruppens behov och möjligheter. De tar ansvar för att 
resultaten sprids inom många områden vars verksamheter berör 
personer med psykiska funktionshinder. Även den centrala 
projektledaren har deltagit i informations- och kunskapsspridning, 
främst genom mässor, utbildningar och konferens.  
 
• Att projektmedarbetarna har ansvar för sig själv och sin egen 

utveckling 
 
Projektmedarbetarna har i viss mån tvingats att ta ett stort ansvar, inte 
bara för sig själva och den egna utvecklingen, utan även för projektet 
som helhet. Detta tydliggjordes framför allt då projektet stod utan 
projektledare. Projektmedarbetarnas roller förändrades från att tidigare 
varit just medarbetare till att till viss del ta över ledarrollen. Detta 
gjordes i samverkan mellan de bägge kvarvarande medarbetarna, den 
centrala projektledaren samt att även avdelningen för socialpsykiatris 
chef trädde in och stöttade projektgruppen.  
 
Efter hand tillsattes en konsult av den centrala projektledningen för att 
stötta i projektmedarbetarnas arbete. Det hon framför allt såg var att en 
konkretisering behövde göras vad det gällde ansvarsområden och 
verksamhetsinnehåll inom projektet. För projektets fortsatta arbete var 
det en nödvändighet med hjälp utifrån. Även då projektmedarbetarna 
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hade kunskapen var det inte möjlig för dem att få det på pränt och få 
igång arbetet. Att sätta ord på tankarna var konsultens stora 
arbetsinsats.  
 
Ytterligare en relevant fråga är vem som ansvarar för projektets 
resultat? Hjälpmedelsinstitutet har från centralt håll redovisat och 
presenterat det som framkommit i projektet, bland annat via 
informationsmaterial men även genom att de deltagit på konferenser 
och liknande. Verksamheten som sådan, hjälpmedel till personer med 
funktionshinder, kommer att permanentas inom Karlstads kommuns 
avdelning för socialpsykiatri.  
 
Hjälpmedelsinstitutet har bland annat som uppgift att driva 
utvecklingsprojekt. Det innebär att projektidéer som kommer från HI 
ibland inte direkt anammas i den lokala miljön. I fallet HumanTeknik 
har vissa lokala verksamheter fångat upp projektets idé och arbetet 
med att ge projektet en kontext att befinna sig i. HI har erfarenheter 
från tidigare projektverksamhet som innebär att många krafter måste 
samverka för att möjliggöra en implementering av ett projektresultat, 
samt att det tar tid att sprida nya idéer (Hjälpmedelsinstitutet, 2001). En 
erfarenhet som är viktig att bära med sig när nya utvecklingsprojekt 
startas och genomförs.  
 
Det finns dock en stor fördel med att bedriva projekt utan formella 
strukturer att hålla sig inom. Det går att vara nyskapande och fri i sitt 
arbetssätt, vilket HumanTekniks medarbetare kunnat vara. Det har 
varit en av orsakerna till de goda resultat som uppnåtts.  
 
 

4.2 Hjälpmedel  
 
Att hjälpmedel hjälper var ett faktum som framkom tidigt under 
projekttiden. Dock inte i samma utsträckning för alla och det har inte 
heller varit en ”självgående” process i så måtto att när hjälpmedlet 
förmedlats har det varit en självklar sak för deltagarna att använda det. 
Orsakerna därtill är många. Dels finns en svårighet i att personer med 
psykiska funktionshinder ofta har nedsättningar i minnesförmågan 
(Stenmark, 2004), vilket gör att det inte alltid är enkelt att komma ihåg 
att använda hjälpmedlet, dels att det krävs mycket arbete för att få 
hjälpmedlet att bli en naturlig del av vardagen. Skillnader finns 
naturligtvis beroende på om det är ett hjälpmedel för sömnen, till 
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exempel bolltäcket, eller om det är ett tidhjälpmedel, såsom en 
handdator.  
 
Intressant att reflektera kring är även det faktum att den person som 
under projektets start valde att avsluta sitt deltagande gjorde det med 
motiveringen att ”då har jag hjälpmedlet för att jag inte kan det”. Hon 
menade att hjälpmedlet ytterligare gjorde henne funktionshindrad 
eftersom det var ett tecken på att hon inte kunde själv. Stigmatiseringen 
av personer med psykiska funktionshinder har pågått under en lång tid 
(Östman m fl, 2004) och det är en relevant aspekt att ta med vid en 
eventuell permanentad hjälpmedelsförskrivning. 
 
Enligt deltagarna är det viktigt att hjälpmedlen inte syns, det vill säga 
att de inte är mer utmärkande än vad de behöver vara. Att ha en 
”vanlig” handdator exempelvis, istället för en anpassad, är viktigt för 
att så långt det är möjligt undvika att vara och att känna sig, avvikande 
i relation till andra. En handdator kan till och med vara en produkt som 
ökar känslan av tillhörighet till andra, då det idag kan anses vara en 
produkt många personer önskar ha, en statussymbol.  
 
Att hjälpmedlen som visat sig vara verkningsfulla är kostsamma och av 
den art att många personer som inte har funktionshinder vill ha dem 
innebär också att det kan vara svårt att motivera att just denna grupp 
skall få ta del av produkterna kostnadsfritt. Då det fortfarande florerar 
en del okunskap kring vad ett psykiskt funktionshinder är, kan det 
innebära att andra människor inte ser behovet hos just denna grupp. 
Att den problematik som de psykiska funktionshindren innebär inte är 
detsamma som att till exempel vara normalt morgontrött.  
 
Värt att notera är även det faktum att produkterna i detta projekt inte 
enbart har en kompensatorisk effekt, vilket är det traditionella syftet 
med hjälpmedel. En deltagare beskriver hur hennes tidsuppfattning 
blivit bättre med hjälp av att hon använt hjälpmedel, vilket visar på att 
denna typ av hjälpmedel även har en utvecklande effekt.  
  
 

4.3 Betydelsen av projektet, utifrån arbetet som bedrevs  
 
Alla deltagare har på olika vis ansett att projektet varit utvecklande och 
för dem inneburit en positiv erfarenhet. Hjälpmedlen har varit något 
som hjälpt många i deras vardag, men tydligt är även att den sociala 
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aspekten av att delta i ett projekt är oerhört viktig. Flera deltagare har 
på en direkt fråga kring vad som varit mest positivt med projektet 
svarat att det är relationen till projektmedarbetarna och till 
utvärderaren. Många av deltagarna har ett begränsat socialt nätverk 
och deltagandet i projektet har i vissa fall utvidgat nätverket med det 
dubbla.  
 
Att ha ett psykiskt funktionshinder innebär ofta svårigheter i vardagen, 
inte enbart genom att man har funktionsnedsättningar utan även i form 
av diskrimineringar. Det är respektfulla relationer som ger kraft åt den 
enskilde att komma vidare (se bl.a. Topor, 2004). Framför allt är det 
detta respektfulla bemötande deltagarna lyfter fram, att de blivit sedda 
som individer. Att inte bli betraktade som enbart sjuka utan som 
människor med tankar och kunskap. Graden av respekt som man fått 
under sitt liv har betydelse för ens identitet som värdefull person 
(Starrin & Dahlberg, 2004).  
 
Flera av deltagarna har beskrivit att de tidigare ofta blivit bemötta 
utifrån sin diagnos, eller som ”bara sjuka” och en tolkning är att det har 
varit diagnosen som skapat identiteten. I de flesta fall är en sjukdom 
enbart betraktad som något en person lider av men när det handlar om 
psykiska sjukdomar/funktionshinder blir diagnoser ofta ett sätt att 
beskriva hela individen, vilket naturligtvis är en skev bild av en person.  
 
Ytterligare en aspekt att belysa är det faktum att ett psykiskt 
funktionshinder inte är ett statiskt tillstånd (Sos, 1999). Jämfört med 
exempelvis fysiska funktionshinder ser jag en viss skillnad i 
förhållningssätt. Vissa fysiska funktionshinder är ofta tolkade som mer 
av bestående art och inte övergående. Ett psykiskt funktionshinder 
behöver inte vara livslångt (Topor, 2004). Förbättringar och 
förändringar sker, vilket innebär en viss problematik bland annat i 
relation till lagstiftning (jmf LSS, personkrets tre: varaktiga fysiska och 
psykiska funktionshinder). Det behöver finnas ett flexibelt 
funktionshinderbegrepp, som även är relevant i relation till psykiska 
funktionshinder.  
 
Det mest slående i beskrivningen av den betydelse projekt-
medarbetarnas förhållningssätt haft är med vilken enighet deltagarna 
beskriver skillnader mot att möta andra vård- och omsorgsgivare. Alla 
deltagare belyser skillnaden, men få kan belysa vari skillnaden består. 
Utifrån vad deltagarna säger kan jag dock göra en reflektion. En person 
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menar att det handlar om att projektmedarbetarna inte ställer frågor 
som är omöjliga att svara på. Att som psykiskt funktionshindrad få 
frågan: Vill du ha hjälp, eller Vad vill du ha hjälp med, kan innebära 
oerhörda svårigheter.  
 
Då flera personer med psykiska funktionshinder har svårigheter med 
det abstrakta tänkandet påverkar det hur frågor uppfattas. Frågan ”kan 
du städa ditt rum” leder inte till att personen städar, då det konkreta 
svaret ”Ja”, inte innebär att man faktiskt utför städandet (Lundin & 
Ohlsson, 2002). Vad projektmedarbetarna gör är att istället för att ställa 
frågan: Vad vill du ha hjälp med, ställer frågor mer av karaktären: Vill 
du ha hjälp med det här? Det handlar om att tydliggöra motivationen 
för den enskilde i frågan (inte ställa generella frågor eller ge generella 
motiveringar).  Att målet eller syftet med frågan blir konkret och tydligt 
och att frågan ges en innebörd som är direkt applicerbar på den 
händelse som åsyftas (Lundin & Ohlsson, 2002).  
 
Det handlar inte om att ta ifrån en enskilde valmöjligheten eller 
beslutanderätten över det egna livet, utan det motsatta. Genom att ge 
en person alternativ kan han eller hon välja. Om inga alternativ ges kan 
funktionsnedsättningen vara av sådan art att den enskilde inte klarar 
att välja, det vill säga att personen inte har förmågan att ”se” vilka 
möjligheter som finns.  
 
En fråga som framkommer är vilket bemötande som är mest 
respektfullt? Att ställa frågor som utgår från den enskildes 
självbestämmande, men som i många fall är omöjliga att svara på, eller 
att ge förslag, alternativt ställa mer ensvarsfrågor, som faktiskt är 
möjliga att ta till sig? 
 
Den arbetsmetod som använts i projektet har gett positiva effekter 
enligt deltagarna. Att projektmedarbetarna varit tillgängliga och 
möjliga att nå har varit en del. Dessutom belyser deltagarna vikten av 
att projektmedarbetarna haft ett förhållningssätt som fungerat. Det har 
varit lättsamt och medarbetarna har utgått från vad deltagaren önskar 
och utifrån hur de vill ha det. Att kunna påverka och utöva inflytande 
ligger inom begreppet och fenomenet empowerment (Jarhag, 2001).  
 
Att deltagarna fått ett nytt ”språk”, det vill säga att de fått ord och 
begrepp att benämna sitt funktionshinder med kan anses vara en del i 
ett empowermentarbete. Även det faktum att deltagarna anser att 
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projektmedarbetarna varit deras likar, inte haft en överordnad position 
i relation till dem själva, följer det tänkande som ryms inom 
empowermentbegreppet (Forsberg & Starrin, 1997). Detta nya språk är, 
som jag ser det, en viktig del av fortsatt frigörelse för denna grupp. Att 
själva vara de som beskriver och definierar sina behov och svårigheter 
är relevant för att kunna ha makten över den egna vardagen.  
 
Inom projekt HumanTeknik har deltagarna haft en stor möjlighet att 
utöva ett inflytande över det som sker. Det har varit de som blivit 
tillfrågade och även haft makten att besluta över vilka 
insatser/hjälpmedel som skall testas, i vilken omfattning och på vilket 
sätt. Deltagarna har i detta projekt varit ”experterna”.  
 
Projektmedarbetarna hade ingen eller mycket liten kunskap om vad 
som skulle bli av projektet och det som skett har så till stor del gjorts 
utifrån deltagarnas åsikter och önskemål, samt att projektmedarbetarna 
tagit del av mer än hjälpmedelsverksamheten hos den enskilde.  
 
Dessutom menar deltagarna att projektmedarbetarna inte enbart varit 
dem till stöd i fråga om hjälpmedlen. De har även funnits med i frågor 
som rör annat i vardagen. Flera av deltagarna belyser detta faktum. 
Projektmedarbetarna har till viss del funnits med som case managers i 
relationen till deltagarna. Intensiv case management (ICM) och ACT 
utgår från klienten, insatserna utförs i hemmet, personalen arbetar 
utifrån klientens önskemål, kontinuiteten är hög hos personalen samt 
att case managern är tillgänglig (Sos 2003).  Medarbetarnas arbete kan 
liknas vid ett intensivt case managementarbete i så motto att 
kontinuiteten varit hög, att arbetet utförts i deltagarnas hem och att 
arbetet utgått från deltagarnas önskemål.  
 
 

4.4 Vad är verksamt? 
 
Den utveckling som skett hos de flesta av projektdeltagarna kan 
naturligtvis inte enbart tillskrivas hjälpmedlen. Dock har så pass 
mycket positivt hänt under dessa tre år att det är väl värt att föra ett 
resonemang runt. Den stora frågan som infinner sig är huruvida 
projektets innehåll (hjälpmedlen) skapat utvecklingen eller om 
projektet som sådant är det verkningsfulla? 
 



 86 

Att få tillgång till ett hjälpmedel, hur verkningsfullt det än är, kanske 
inte ger samma positiva effekt som deltagandet i en projektverksamhet. 
I detta fall tror jag att effekterna återfinns på flera nivåer: 
 

1. Att delta i unikt projekt ger i sig en belysningseffekt14, det vill 
säga skapar en god känsla hos den enskilde. 

2. Att få tillgång till nya produkter som tidigare i stort sett varit 
oåtkomliga, mycket på grund av dåliga privatekonomiska 
förutsättningar är även det faktor.  

3. Att kunna, med hjälp av hjälpmedel, mer strukturerat klara av 
sin vardag är en ytterligare faktor.  

4. Att bli bemött som en individ, och att få känna respekt och 
delaktighet är ytterligare en faktor.  

5. Sist men inte minst är kunskapen varmed man bemötts en 
framgångsfaktor. Att projektmedarbetarna i sitt arbete har haft 
en kunskap och en insikt i vilka begränsningar och möjligheter 
som ligger i de psykiska funktionshindren.  

 
Alla dessa faktorer har varit bidragande till att ge den positiva effekt 
som projektverksamheten haft för deltagarna.  
 
Men är dessa positiva effekter beroende av att man deltar i ett projekt? 
Eller är de positiva effekterna beroende av hjälpmedlen och 
projektmedarbetarnas arbete? Självklart finns det delar av det 
ovanstående som inte går att återskapa i en permanentad verksamhet, 
såsom ”belysningseffekten”. Men arbetsmetoden och förhållningssättet 
som projektmedarbetarna utgått från och arbetat med går att 
implementera i annan verksamhet. Hjälpmedelsförsörjningen går även 
den att överföra till ordinarie verksamhet vilket skulle ge fler personer 
möjlighet till att strukturera och hantera sin vardag. Dock verkar det 
som att denna typ av hjälpmedelsverksamhet åtminstone i ett initialt 
skede tar mycket personaltid i anspråk.  
 
Hjälpmedel för kognitiva nedsättningar kräver tät uppföljning för att 
de skall kunna användas på bästa sätt av den enskilde. Flera personer 

                                                 
14 ”Hawthorne-effekt”. Denna effekt påvisades av en forskargrupp som under 1920-talet 
studerade arbetsförhållandena vid Hawthorne Works. Oavsett om arbetsförhållandena 
förbättrades eller försämrades ökade produktiviteten. Detta ledde till att forskarna 
koncentrerade sig på sociala faktorer istället för de fysiska betingelserna när det gällde att 
öka produktiviteten. 
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har minnessvårigheter vilket kan bidra till att hjälpmedlet inte används. 
Även om syftet med hjälpmedlet är just att stötta minnessvårigheter så 
innebär det inte att den enskilde kommer ihåg att använda det. På det 
viset ter det sig som att denna typ av hjälpmedelsverksamhet skiljer sig 
från traditionell hjälpmedelsverksamhet.  
 
 

4.5 Information  
 
Projektmedarbetarna har under det tredje och sista projektåret arbetat 
intensivt med att sprida resultatet från projektet i olika sammanhang. 
Under de två första projektåren var intresset för verksamheten inte 
särskilt intensivt. Det har förändrats. Under det sista projektåret har en 
mängd studiebesök gjorts i projektlokalen, från de mest skiftande håll. 
HumanTeknik har även rönt ett stort intresse på ett nationellt plan, 
vilket till stor del beror på att resultatet från projektet varit så positivt 
och att projektmedarbetarna varit aktiva på konferenser och liknande. 
 
Det stora intresset för verksamheten var inget som uppmärksammades 
eller belystes från början, utan har visat sig efter hand. Att 
projektmedarbetarna även relaterat sin verksamhet till ett 
handikappolitiskt perspektiv har inneburit ytterligare en dimension i 
informationen och kunskapsspridningen. Det har inte enbart handlat 
om att påvisa hjälpmedlets effekt, utan projektmedarbetarna har även 
tagit rollen som lobbyister i viss mån, för målgruppen i stort. 
 
Från Hjälpmedelsinstitutet har man också varit aktiv med att sprida 
kunskap och information från projektet, om projektets verksamhet och 
resultat. Även Karlstad kommun har spridit information om 
verksamheten i flera sammanhang. Att kommunen sett positivt på 
projektet och hjälpt till med kunskapsspridningen har gett ytterligare 
legitimitet åt projektverksamheten. Det kan annars vara en svårighet att 
befästa sin position i en verksamhet om inte någon tar ett direkt ansvar 
och visar en vilja att låta projektverksamheten permanentas (se bl. a. 
Macheridis, 2001). Att kommunen gör det tyder på att man insett 
nyttan av verksamheten vilket även det leder till att andra kommuner 
och landsting intresserar sig för vad som skett.  
 
Hjälpmedelsinstitutet har sedan tidigare erfarenhet av att driva projekt 
och implementera resultat. I en rapport menar författarna att ett mått 
på hur väl genomförd en verksamhet är kan skönjas i efterfrågan av 
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generell information (Hjälpmedelsinstitutet, 2001). I relation till 
HumanTeknik är efterfrågan på information mycket hög och på flera 
områden har kunskap kring dels psykiska funktionshinder, dels 
hjälpmedlen efterfrågats, vilket visar sig bland annat i den mängd 
studiebesök som genomförts i projektlokalen.  
 
 

4.6 Resultatens räckvidd 
 
Det har funnits en viss kritik mot projektet som bland annat visat sig i 
form av rädsla och till viss del ett motstånd från olika håll. Rädslor, till 
exempel gentemot datorer, och i samband med dem, farhågor gällande 
en ökande isoleringsproblematik. Farhågan låg bland annat i att datorer 
eller tekniska hjälpmedel skulle ersätta personalens roll och på så sätt 
minska det sociala nätverket för personer med psykiska 
funktionshinder.  
 
Det har inte varit syftet, utan syftet har varit att öka självständigheten 
och deltagandet i samhällslivet, vilket även skett. Naturligtvis är dessa 
farhågor relevanta då många kommuner och landsting idag har mycket 
begränsade resurser, men hjälpmedelsverksamheten och tankarna 
kring projekt HumanTeknik har inte primärt haft syftet att spara 
pengar.  
 
Om så skulle ske är det en bieffekt av projektverksamheten. Den 
kostnad-nyttostudie som gjorts har visat att det kan finnas ekonomiska 
vinster med hjälpmedelsanvändande, i form av minskade behov av 
personalresurser. Denna uträkning är inte fullständig och har brister i 
så måtto att den är genomförd under projekttiden, med allt vad det 
innebär av andra positiva påverkansfaktorer för deltagarna.  
 
Huruvida vinsterna i ekonomiska termer kommer att förbli positiva i 
en permanentad verksamhet återstår att se. Värt att notera i relation till 
detta är även att deltagarna i projekt HumanTeknik frivilligt varit med 
och att de haft en önskan att testa en ny verksamhet. I ett läge där 
personerna inte har samma positiva inställning till hjälpmedel kan det 
komma att krävas mer arbetsterapeutinsatser för att implementera 
hjälpmedlet.  
 
Det är även så att i ett arbete där hjälpmedel utgör en del kan 
personalens roll komma att ändras. Arbetet kan komma att handla om 
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att stötta i hjälpmedelsanvändandet. Istället för att personalen agerar 
mänsklig väckarklocka läggs arbetstiden på att tillsammans med den 
enskilda arbeta med hanteringen av hjälpmedlet – den tekniska 
väckarklockan. Det blir en mer jämställd relation, med mindre drag av 
det Starrin och Forsberg (1997) kallar relationens över- och 
underordning.  
 
Hjälpmedel - en rättighet? 
Ett visst motstånd har kunnat märkas när det handlar om 
hjälpmedelsförskrivning och hjälpmedelsinköp. Även om personer 
med psykiska funktionshinder har samma rätt till hjälpmedel som 
andra grupper av funktionshindrade, finns en motvilja att släppa in 
ytterligare en grupp som skall dela på de ekonomiska resurserna. Det 
visar sig även i den LSS- och hjälpmedelsutredning som nyligen 
publicerats (SOU 2004:83). För att komma ifrån detta fenomen förslår 
utredaren att ingen person med funktionshinder skall nekas hjälpmedel 
på grund av förskrivningslistor eller diagnos, utan att 
hjälpmedelsförsörjningen skall utgå från behovet hos den enskilda 
personen.  
 
I många fall har den psykiatriska vården utgått från de symtom 
patienten uppvisar och utifrån dessa ställt en diagnos. Denna diagnos 
har sedan varit utgångspunkten för den behandling som ges. Dock 
finns en svårighet inbyggd inom psykiatrin, det finns inga 
mätinstrument för att säkerställa diagnosen. Det kan leda till att samma 
person får olika diagnoser i mötet med olika läkare (Topor, 2004), vilket 
är en försvårande orsak om diagnoser är kriteriet för hjälpmedel. Med 
”rätt” diagnos kan man få ett hjälpmedel förskrivet, med ”fel” diagnos 
blir det inget.  
 
Om det idag vore möjligt att få hjälpmedel utifrån sin 
funktionsnedsättning - sina behov - skulle alla personer med psykiska 
funktionshinder ha möjlighet att få hjälpmedel för just de behov de har 
att hantera sin vardag. Hjälpmedel är enligt prop 1992/93:159 en 
förutsättning för att personer med funktionshinder skall kunna leva ett 
så självständigt liv som möjligt. Det är inte rimligt att en person nekas 
hjälpmedel utifrån ekonomiska resurser eller vilken typ av 
funktionshinder en person har (SOU 2004:83).  
 
Under projekttiden har dessa frågor aktualiserats. Arbetsterapeuterna 
inom Landstinget har även de sett behovet av och nyttan med 
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hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder, men de har 
belyst svårigheten med förskrivningen.  Dock innehåller det liggande 
förslaget till ny författning ett nytt tillägg vad gäller 
hjälpmedelsbedömning. Alla som vänder sig till hälso- och sjukvården 
skall snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd eller en 
bedömning av sitt hjälpmedelsbehov. (kursiveringen markerar nytt tillägg) 
(a.a.)  
 
För att skapa nya verksamheter behöver ett behov synliggöras. Utifrån 
den verksamhet som bedrivits i projektets regi i Karlstad har arbetet 
påbörjats. Flera personer har testat hjälpmedel och det har visat sig att 
de har en positiv effekt i vardagen. Fler personer runt projektet har 
intresserat sig för de goda resultaten och på så sätt börjat efterfråga 
hjälpmedel i sina hemkommuner eller i sina Landsting. Detta leder till 
att hjälpmedelsfrågan kommer upp på dagordningen på flera orter och 
i fler regioner.  
 
Om fler personer efterfrågar hjälpmedel kommer det i en förlängning 
att innebära att resurser måste tillskapas eller omfördelas för att på så 
sätt täcka det nya och annorlunda behov som uppstått. 
Hjälpmedelsverksamheten innebär inte att kostnaderna ökar, utan 
minskar. Det innebär också att personerna som får hjälpmedel blir mer 
självständiga, vilket är det övergripande syftet inte bara för projekt 
HumanTeknik utan även för psykiatrireformen (SOU 1992:73) samt den 
nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop 1999/2000: 79).  
 
 

4.7 Psykiatrin  
 
Den stora förändring som den psykiatriska verksamheten genomgått 
har beskrivits av flera av deltagarna. Det finns deltagare i projektet som 
haft en lång erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling och i vissa 
fall kan ge skrämmande berättelser. En person berättar om tiden som 
tvångsinlagd och hur upplevelsen av behandlingen var. Hon menar att 
det inte går att bli frisk i en miljö där alla är sjuka. Många deltagare 
beskriver just svårigheten med umgänget.  
 
Att umgås med andra som inte mår bra gör att man själv blir sämre, 
men att umgås med ”friska” kan även det vara svårt. Ibland kan 
resonemangen gå för snabbt så att man upplever att man inte hänger 
med. En deltagare säger att när han umgås med andra sjuka så ”geggar 
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man ner sig i det sjuka, det blir bara så”. Socialstyrelsens kunskapsöversikt 
(2003) visar på liknade fenomen, att personer med psykiska 
funktionshinder helst inte vill bo med andra som har liknande problem.  
Den långa erfarenheten från psykiatrisk vård har gett en vana när det 
handlar om att berätta om sig själv. De har många gånger pratat om sin 
sjukdom, sitt liv och sina förutsättningar. En person menar att: ”jag vill 
se framåt, jag har rotat i barndomen tillräckligt många gånger”.  
 
De flesta av deltagarna är mycket positivt inställda till den förändring 
som sker. Att kunna få stöd i hemmet istället för att läggas in på en 
avdelning anses av deltagarna som ett bättre alternativ. En deltagare 
säger även att medias bevakning är orättvis. ”Om ni frågar oss som får 
vården tycker vi att det är bra” säger han. Dock vittnar flera deltagare om 
svårigheten att få vård när man känner att man är i behov av den, men 
att när man får den så är den tillräcklig.    
 
Den mediebevakning som förekommit, i stor utsträckning under det 
senaste året, upplevs mycket negativt. Stämplingen av de psykiskt 
funktionshindrade har blivit alltmer tydlig då det var och varannan dag 
diskuteras i media hur farlig en psykiskt sjuk person är (se bl.a. 
Socialstyrelsen 1999). Flera av deltagarna berättar om att det upplevs 
jobbigt och skrämmande när de hör talas om ”sig själv” i media. 
 
Att inte veta vad man pratar om innebär en ytterligare stämpling av 
personer med psykisk ohälsa. Bland annat kan medias beskrivning av 
personer med psykiska funktionshinder/sjukdomar ge en negativ 
konsekvens för målgruppen (Sos, 1999) Flera olika begrepp används 
och definieras sällan, vilket gör att det är svårt att veta vad det är som 
diskuteras.  
 
En stor risk finns i att personer med psykiska funktionshinder själva 
internaliserar den bild som ges. En deltagare i projektet berättade hur 
hon valde att inte gå ut när diskussionerna var som hetast i media 
eftersom, som hon sa ”det är ju mig de pratar om.”  
 
 

4.8 Har målsättningarna med projektet uppnåtts? 
 
Denna utvärdering syftar i första hand inte till att mäta resultatet mot 
projektets målsättningar, utan att mäta resultatet i termer av 
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deltagarnas förändrade vardagsliv. Dock anser jag att en redovisning 
av måluppfyllelsen inom projektet kan vara relevant i utvärderingen.  
Målsättningen med projekt HumanTeknik var  
 

”Att ge en större självständighet och fördjupad 
delaktighet i samhällslivet för personer med psykiska 
funktionshinder (från projektbeskrivningen projektnr 
99/0636)”. 

 
Syftet med den del av projektet som förlades till Karlstad var 
 

”Att ta fram kunskap och hjälpmedel/ 
bostadsanpassning för personer med psykiska 
funktionshinder och dokumentera den, så att kunskapen 
kan användas i den egna kommunen och av andra 
kommuner/ landsting (a.a.).”  

 
Projektet har nått fram till den övergripande målsättningen. Deltagarna 
beskriver själva hur deras delaktighet i samhällslivet ökat och de säger 
även att de nått en större självständighet vilket är en del av den 
övergripande målsättningen.  
 
Projektet har även uppfyllt syftet med den del som har bedrivits i 
Karlstad. Det finns idag en högre kunskap inom området och det är 
flera instanser som efterfrågar den kunskap som projektmedarbetarna 
skaffat sig under projekttiden. Kunskapen kommer fortsättningsvis att 
användas i Karlstads kommun och inom Landstinget i Värmland, 
främst inom arbetsterapin. Förhoppningsvis kommer kunskapen och 
metoderna även att användas i andra kommuner.  
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5 Hur har jag kommit fram till detta? Utvärderingens metod 
 
Att utvärdera projekt 

Utvärdering som verksamhet blir alltmer efterfrågad. Det finns ökade 
krav på att insatsers effekter skall dokumenteras och utvärderingar 
genomförs allt oftare i komplexa sammanhang där flera olika faktorer 
skall belysas (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Utvärdering är ett begrepp med många betydelser och definitioner. 
Jerkedal (2001) menar att utvärdering är att beskriva och värdera ett 
program (s. 21). Vedung och Dahlberg (2001) menar att utvärdering är en 
bedömning av en pågående eller avslutat offentlig intervention i syfte att den 
skall spela roll i samtida eller framtida praktiska handlingssituationer (s.36). 
Karlsson (1999) menar att en utvärderings centrala uppgift är att utrycka ett 
värdeomdöme om sitt utvärderingsobjekt (s.17). Han menar också att de 
olika betydelserna och de olika syften en utvärdering kan ha bidrar till 
den begreppsförvirring som i vissa fall råder när det handlar om 
utvärdering.  
 
Det finns tre huvudmönster inom utvärdering (Karlsson, 1999). Mål-
resultatutvärdering, där fokus ligger på att utvärderingen sker mot mål 
och mätbara resultattermer. Ofta används kvantitativa mätmetoder. 
Processutvärdering, där fokus ligger på att följa och bedöma arbetssätt 
och innehåll. En interaktiv utvärdering fokuserar på att följa och 
beskriva de områden som olika intressegrupper ser som viktigt. Dessa 
tre inriktningar kan ses hos flera författare som diskuterar utvärdering, 
men benämns på olika vis. Skillnaden mellan uppföljning, utvärdering 
och forskning kan även den vara diffus.   
 
Traditionellt har naturvetenskapliga positivistiska metoder använts 
inom utvärdering. Dock har fler insett att inom utvärdering av sociala 
program och liknande behövs även andra metoder. Att förena 
vetenskapliga metoder med nyttoaspekten av en utvärdering kan då 
vara en väg att gå (Jerkedal, 2001). Jerkedal hänvisar bland annat till 
utvärderingsforskaren M. Scriven när han belyser en medelväg. I 
utvärderingen används vetenskapliga beprövade metoder men nyttan, 
eller utvärderingens resultat, skall vara av värde, vilket ofta leder till ett 
visst kompromissande mellan dels att vara strikt vetenskaplig, dels att 
enbart sträva efter att resultaten skall vara omedelbart användbara.  
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Denna utvärdering 
 
Den plan som ligger till grund för utvärderingsarbetet beskriver dels en 
uppföljning, dels en utvärdering. Med uppföljning menas en 
regelmässig och fortlöpande insamling av information för att 
kontrollera hur en verksamhet genomförs (Karlsson, 1999). 
Utvärderingens fokus ligger på projektets verksamhet i förhållande till 
det resultat det åstadkommer. Här handlar det främst om 
deltagargruppen, det vill säga hur verksamheten påverkar deltagarnas 
vardagsliv. 
 
Utvärderingen följer tre huvudspår:  
 
Strukturaspekten, som främst berör olika förutsättningar för projektet. 
Målgruppen, samhällskontexten samt projektets bakgrund och 
framväxt var något av det som skulle belysas.  
 
Processaspekten, processdokumentationen rör deltagarna i projektet i 
första hand. Deltagarna har följts individuellt under projektets gång. 
Dessutom har projektarbetet följts, det vill säga projektmedarbetarnas 
arbete under projekttiden.  
 
Resultataspekten, här fokuseras på deltagarnas förändrade 
livssituation efter projekttiden i relation till starten. I detta projekt fanns 
ingen konkret målsättningen för deltagarna vilket komplicerar 
möjligheten att mäta eventuella förändringar. De förändringar som har 
skett kan inte med säkerhet relateras till projektets verksamhet men 
strävan har varit att särskilja projektverksamhetens betydelse så lång 
det är möjligt.  
 
I en kostnad-nyttostudie skall uteblivna samhällskostnader och 
projektkostnader ställas mot varandra (Brodin & Andersson 1998) Det 
kan röra sig om minskade vårdkostnader för samhället och för den 
enskilde. För att kunna göra en kostnad-nyttostudie fullt ut krävs också 
att man omvandlar den ”nytta” projektet åstadkommit till mätbara 
termer.  
 
Här kan det röra sig om nyttan för den enskilde, i form av en 
livskvalitetsmätning som görs dels i början av projekttiden, dels efter 
dess avslutning. För samhällets del kan det handla om ökade 
skatteintäkter till exempel. Fördelarna med projektet skall redovisas för 
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sig och nackdelarna för sig för att en jämförelse över tid skall kunna 
göras (a.a.). Dock måste det framhållas att denna typ av bedömning 
sker i detta fall med en mycket hög osäkerhetsmarginal.  
 
Utvärderingen av HumanTeknik är dels formativ, dels summativ, där 
den formativa delen innebär att utvärderingen syftar till att stödja och 
utveckla ett program. Den summativa delen innebär att utvärderingen 
skall ge en övergripande beskrivning och bedömning av ett genomfört 
program (Jerkedal, 2001). Under utvärderingstidens gång har 
delrapporter kommunicerats dels till projektets centrala styrgrupp, dels 
med den lokala styrgruppen men även till projektmedarbetarna samt 
deltagarna i projektet.  
 
Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet i denna utvärdering har varit av kvalitativ art. Då 
syftet med utvärderingen varit att följa deltagarna i projektet, men även 
projektet, har kvalitativa metoder varit mest lämpliga. Kvalitativ 
forskning innebär bland annat en nära relation till forskningsområdet 
samt att informationens art är mer djupgående än t.ex. vad som 
framkommer vid kvantitativ forskning, där relationen till 
forskningsobjektet är mer distanserad (Bryman, 1997).  För att samla 
data under utvärderingen har flera metoder använts. Dock har det till 
största del handlat om intervjuer med deltagare och 
projektmedarbetare. Nedan redovisas de olika metoderna och i vilket 
syfte de använts.  
 
Intervjuer… 

… med deltagarna 

För att kunna få kunskap om projektets betydelse och innehåll, samt 
vardagens utseende, har deltagarna intervjuats under hela projekttiden.  
Tolv deltagare har funnits med i projektet och alla tolv har deltagit i 
utvärderingen. Deltagande i utvärderingen var frivilligt och på vilket 
sätt datainsamlingen skett har varierat mellan de olika deltagarna.  
 
Alla deltagare har medverkat i intervjuer. Intervjuer är en lämplig 
metod då man önskar ta reda på människor syn på deras liv, få en 
beskrivning av deras egna uppfattningar samt utveckla deras eget 
perspektiv på sin livsvärld (Kvale 1997). Intervjuer som metod är 
krävande, både för forskaren och för den intervjuade (Holme & 



 96 

Solvang, 1997). När en intervju genomförs finns olika förväntningar 
förknippade med situationen. Intervjuaren har förväntningar på den 
intervjuade utifrån hans eller hennes ”status” och position. Den 
intervjuade kan ha förväntningar på hur en forskare skall vara, men 
även på vad han eller hon tror att forskaren vill ha. Det kan innebära att 
intervjupersonen svara utifrån vad han eller hon uppfattar som ”rätt” 
svar. Som forskare måste man vara medveten om att det kan ske så att 
det verkligen är de sanna åsikterna som kommer fram. Ett sätt för att 
kontrollera att man som forskare uppfattat svaren rätt är att återföra 
materialet till intervjupersonen så att han/hon själv kan ta ställning till 
om forskarens tolkning är relevant.  
 
Sammanlagt har cirka 45 intervjuer genomförts och det är dessa som 
ligger till grund för beskrivningen av resultatet. Intervjuerna har 
genomförts i deltagarnas hem, i HumanTekniks lokal, på Karlstads 
universitet samt i vissa fall i en offentlig lokal. Platsen har bestämts av 
deltagarna. Dessutom har två intervjuer gjorts skriftligen då ett 
sammanträffande inte var möjligt.  
 
Inför den första intervjun fick medarbetarna i projektet ett brev att 
lämna över till deltagarna med information om utvärderingen. I brevet 
fanns telefonnummer till mig samt e-postadress. Vid överlämnandet av 
brevet frågade projektmedarbetaren på vilket sätt deltagaren önskade 
ta/få kontakt, att jag tog kontakt eller att de själva tog kontakt. Det har 
varierat mellan olika deltagare hur detta gått till.  
 
Intervjuerna har utgått från en intervjuguide som utformades under 
utvärderingens början. Guidens frågor berör till stor del det vardagliga 
livet, men har även frågeområden som handlar om projektet och 
hjälpmedel (se bilaga 2). Ofta har intervjuerna tagit mellan fyrtiofem 
minuter och två timmar. De flesta intervjuer har spelats in på band och 
skrivits ut. Utskrifterna har inte varit ordagranna utan de delar som 
inte är relevanta har enbart genomlyssnats. Att använda sig av 
bandspelare är en fördel då jag kunnat fokusera på samtalet istället för 
att anteckna (se bl.a. Kvale 1997).  
 
Intervjuerna är utformade så att det över tid skall gå att jämföra svaren 
vid vissa frågor. Dessa frågor är de som främst ligger till grund för den 
kostnad- nyttostudie som har gjorts, där deltagarna jämförs med sig 
själva över tid. Vid varje deltagares inträde i projektet har den första 
intervjun genomförts. Denna intervju har sedan kontinuerligt följts upp 
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och under den tid de medverkar i projektet. Intervjuerna har från gång 
till gång ”kontrollerats”, på så sätt att deltagarna kunnat ta del av mina 
tolkningar efter hand. Efter det att projekttiden avslutats har en analys 
gjorts av vad som skett med deltagarna med fokus på deras vardagsliv.  
 
Då jag genomfört flera intervjuer under en lång tid med flera av 
deltagarna har jag fått en kunskap som jag anser vara relevant för 
utvärderingen. Närheten till deltagarna har gjort att jag fått mycket rika 
och levande beskrivningar av den vardag som de befinner sig i. Det 
finns även en risk i att befinna sig så nära respondenterna. Jag kan i och 
med det ha svårt att förhålla mig distanserad till datamaterialet. Som 
jag ser det är det ingen nackdel i detta fall, då syftet med intervjuerna 
till största del är att beröra deltagarnas eget vardagsliv.  
 
Deltagarna i projektet har haft olika lätt att berätta och samtala kring 
sin vardag. Detta har gjort att mitt material, beroende på respondent, är 
olika fylligt. Dock har alla intervjuer använts oavsett omfång. Det finns 
personer som vid vissa tillfällen haft svårt att svara på de frågor jag 
ställt, av olika orsaker. I dessa fall har intervjuerna tagit längre tid, och 
jag har återkommande ställt samma fråga till dess att den varit 
besvarad.  
 
Utöver dessa intervjutillfällen har deltagarna träffat mig vid flera 
tillfällen. Många samtal har genomförts som varit av mer informell 
karaktär. Detta för att kunna skapa en trygg relation med 
förhoppningen om att svaren och intervjuerna på så vis blir mer 
djupgående till sin natur. Dessutom gör de täta kontakterna att 
eventuella påverkansfaktorer som inte har med projektarbetet att göra 
kan urskiljas och i och med det en viss gallring göras när resultatet skall 
bedömas. Två av deltagarna har valt att besvara frågorna skriftligt vid 
det sista datainsamlingstillfället vilket jag inte anser påverkar resultatet. 
 
Hur ofta dessa informella sammankomster skett har till stor del varit 
beroende av deltagarnas önskan. I de fall deltagarna önskat en tätare 
kontakt har så skett. De deltagare som inte velat ha kontakt utöver 
intervjutillfällena har inte haft det. 
 
En person har valt att inte delta vid den sista intervjuundersökningen, 
men har deltagit i de övriga intervjuerna.  
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… åt andra hållet… 

Under projekttiden framkom det önskemål från några av deltagarna att 
även kunna få en möjlighet att ställa frågor till mig. De tyckte att jag 
visste så mycket om dem men de visste inget om mig. Detta är ett 
skeende som kanske inte är vanlig i utvärderingssammanhang, men 
den nära relation som uppstått mellan utvärderare och respondenter är 
inte heller den vanlig. Vid ett tillfälle har en frågestund med mig 
genomförts där frågor som rörde allt från mina intresseområden till 
mina målsättningar och vardagens utseende i relation till mitt arbete 
togs upp.  
 

… och med medarbetarna 

De personer som varit anställda i projektet har intervjuats individuellt 
en gång per år. Detta för att höra deras egna tankar och reflektioner 
kring projektets innehåll och arbete. Intervjun har till stor del utgått 
från den berättelse de har lämnat. Frågorna har varierat mellan de olika 
intervjutillfällena och i viss mån har frågorna varierat mellan de olika 
roller medarbetarna haft under projekttiden.  
 
Fyra personer har varit anställda i projektet och alla fyra har bidragit 
med material till utvärderingen. Den projektledare som från början var 
anställd är endast intervjuad en gång, medan de övriga intervjuats två 
eller tre gånger. En person har funnit med i projektet under hela 
projekttiden och har på så sätt fått en viss särställning när det gäller 
kunskap om den process som skett. Intervjuerna har genomförts 
antingen i HumanTekniks lokal eller på Karlstads universitet. 
 
Varje vecka har jag besökt projektet och vid dessa tillfällen har samtalen 
ofta berört veckans händelser i stort och i smått. Då projektet vid vissa 
tillfällen varit inne i turbulenta perioder, framför allt vid byte av 
personal, har samtalen kretsat mer kring hur projektet skall fortsätta. 
Det har även funnits utrymme för praktiska frågor och samtal av mer 
privat natur, vilket kommit naturligt efter så lång tid tillsammans. 
Även här har distansen mellan mig och medarbetarna ibland varit svår 
att upprätthålla. Detta har lösts genom att vi under träffarna avsatt tid 
för mer allmänt prat, åtskilt från samtal kring projektverksamheten. 
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Övriga källor 

Dagbok 
En dagbok har skrivits från projektet till mig. Under det första året mer 
sporadiskt men efter det att den nye projektledaren tillträdde har 
dagboken skickats i stort sett varje vecka och antalet sidor är ca 9615. 
Dagbokens innehåll har främst handlat om projektets löpande 
verksamhet samt de händelser som inträffat under veckan.  
 
Dokumentation 
Alla de dokument som skrivits i projektet har delgetts utvärderingen. 
Målbeskrivningar, brev, kallelser, inbjudningar, pressmaterial och 
liknande har funnits att tillgå.   
 
Styrgrupp 
Jag har deltagit i de styrgruppsmöten som genomförts under 
projekttiden. Dessa möten har genomförts i projektlokalen. Vid två 
tillfällen har jag haft förhinder och har då fått mötet redogjort för mig i 
efterhand. Dessutom har jag haft tillgång till alla protokoll. 
Styrgruppsmötena formaliserades något när en ny projektledare 
anställdes i projektet, jämfört med tidigare. Representanterna i 
styrgruppen har inte deltagit i utvärderingen i så måtto att enskilda 
samtal/intervjuer genomförts med dem, utan det är endast under 
styrgruppsmötena data samlats in från respektive organisation.  
 
Offentliga möten 
Jag har deltagit vid ett antal offentliga framträdanden projektet 
genomfört. Bland annat kan nämnas utbildningsdagar och konferenser. 
Syftet med deltagande vid dessa tillfällen är att dels lyssna in andras 
kommentarer och reflektioner kring projektet, dels hämta in kunskap 
kring hur projektets verksamhet och resultat kommuniceras ut till 
andra. Tillsammans har vi (jag samt projektmedarbetare och deltagare) 
genomfört ett seminarium kring projekt HumanTeknik på karlstads 
universitet.  
 
Omvärldskontexten 
Utvärderingsuppdraget innebär även att utvärderingen skall belysa 
den utveckling som sker i samhället för målgruppen. I syfte att finna 
denna kunskap har intervjuer gjorts med företrädare för Landstinget i 

                                                 
15 Här finns en viss osäkerhet då vissa av sidorna består av endast ett stycke och inte räknats 
in som hel sida. 
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Värmlands psykiatriska verksamhet, med Landstinget i Värmlands 
hjälpmedelsservice, med Karlstad kommuns Avdelning för 
socialpsykiatri samt även med representanter för intresse- och 
brukarorganisationer. För att belysa den nationella utvecklingen har 
kunskap insamlats via litteratur och studier. Framför allt kan nämnas 
Socialstyrelsens material i frågan, ”Från patient till medborgare” – den 
nationella handlingsplanen för handikappolitiken, samt 
hjälpmedelsutredningar. 
 
Deltagarträffar 
Projektmedarbetarna har under projekttiden genomfört deltagarträffar 
dit alla deltagare varit inbjudna. Dessa träffar har skett en gång per 
månad. Vid dessa träffar har även jag deltagit.  
 
Länsverksamheten psykiatris arbetsterapi 
Projektet har under det sista projektåret haft hjälpmedel utlånade till 
psykiatrins arbetsterapi. Tre gruppintervjuer har gjorts med de 
anställda som vid intervjutillfället var på arbetsplatsen. Dessa 
intervjuer finns med i datamaterialet och tillför en dimension av 
framtida frågor, dvs. hur kommer projektet att inlemmas i en befintlig 
verksamhet? Deras frågor och reflektioner kan vara till nytta om 
projektverksamheten skall permanentas i någon form. 
 
Analys och redovisning av datamaterialet 

De bandinspelade intervjuerna har skrivits ut till största del. 
Intervjuerna har lästs igenom flera gånger och de delar som befunnits 
intressanta utifrån utvärderingen syfte har markerats (se bl. a Kvale 
1997). Även de utsagor som varit betydelsefulla för den enskildes 
vardagsliv har markerats. De markerade styckena har sedan samlats 
ihop till de övergripande områden som utgör rapportens tematiska 
indelning. Resultatet har levandegjorts med hjälp av citat från de olika 
intervjuerna, som redovisas under de olika temana.  
 
De intervjuer som genomförts med projektmedarbetarna har framför 
allt syftat till att ge en inblick i projektets arbete och tankarna kring det 
som sker. Dessa intervjuer har inte skrivits ut utan enbart 
genomlyssnats. Vid genomlyssningen har ett särskilt fokus riktats mot 
projektets interna arbete samt hur den enskildes syn på verksamheten 
är. Detta material finns redovisat under flera av de teman som 
rapporten indelats i.  
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De gruppintervjuer som genomförts med arbetsterapeuterna på 
Klaragården har bearbetats på samma sätt. De har genomlyssnats och 
fokus har varit att samla kunskap om hur de ser på den ”nya” 
verksamhetsformen. Dessa kommentarer redovisas till största del 
under det tema som berör hjälpmedel.  
 
För den kostnad nyttostudie som gjorts har personaltiden för åtta av de 
tolv deltagarna ställts samman (insatstid för boendestödjare, 
kontaktperson samt arbetsterapeut). För de övriga fyra deltagarna var 
materialet inte fullständigt och var således inte möjligt att använda för 
denna del av utvärderingen.  
 
För var och en av dessa åtta deltagare räknades den totala kostnaden 
för ett års insatser ut, utifrån den beskrivning de själva gjort kring hur 
mycket personaltid de hade till sitt förfogande. Frågorna gällande detta 
område var relativt konkreta för att vara möjliga att följa upp. En 
uppföljning har gjort ca en gång per halvår, men det är enbart den 
första och den sista mätningen som redovisats.  
 
Kostnaderna som framkommit ställdes sedan i relation till vad en 
”HumanTeknikverksamhet” skulle kunna kosta om det vore en 
permanent verksamhet.  
 
Utvärderingens kvalitet 

Varje kvalitativ studie är i någon mening unik. Det viktigt att 
forskningsprocessen noga beskrivs, så att läsaren själv kan bilda sig en 
uppfattning om hur resultatet framkommit (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Inom forskning används i stor utsträckning begreppen validitet och 
reliabilitet när en diskussion kring kvaliteten i studien förs.  Bryman 
(1997) menar att begreppen validitet och reliabilitet, som ofta används i 
relation till kvantitativa studier, inte är relevanta när en kvalitativ 
studie genomförs. Han menar att man istället bör använda sig av 
begreppet reaktivitet. Med det menar han hur de som studeras reagerar 
på forskaren och forskningsinstrumenten.   
 
I denna studie har till största del intervjuer använts. Kvale (1997) 
beskriver ett antal kvalitetskriterier för en intervju. 
 
• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från 

den intervjuade 



 102 

• Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre 
• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de 

relevanta aspekterna av svaren 
• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av 

intervjun 
• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens 

svar under intervjuns förlopp 
• Intervjun är ”självkommunicerande” – den är en historia i sig som 

knappast kräver mycket extra beskrivningar och förklaringar (a.a. s. 
134). 

 
I denna studie har dessa kvalitetskriterier till största del uppfyllts. 
Intervjuerna är utformade som korta, öppna frågor vilket ger ett stort 
utrymme för att den intervjuade själv kan prata fritt vilket gett ett 
omfattande och mycket informativt material. Då intervjuerna inte varit 
tidsbegränsade har det funnits utrymme för uppföljningsfrågor och 
klargöranden kring vad som sagts.  
 
Intervjuerna har till viss del tolkats under tiden de pågått, men alla 
intervjuer har även lästs igenom efteråt och tolkningarna har verifierats 
i samband med nästkommande intervju. De delrapporter som skrivits 
under utvärderingstiden, och som bygger på de intervjuer som gjorts, 
har kommunicerats till alla respondenter för att på så vi möjliggöra 
korrigeringar om feltolkningar skulle ha gjorts. Dock har det inte vid 
något tillfälle framförts synpunkter angående felaktigheter i 
delrapporterna.  
 
Kvale (1997) menar att studiens kvalitet även inbegriper forskarens 
hantverksskicklighet och studiens användbarhet. Då datainsamlingen 
pågått under tre års tid har kunskapen kring området successivt växt. 
Även när det gäller själva intervjuandet har en kunskap byggts, så till 
vida att jag lärt mig hur och när frågor skall ställas, utifrån vem det är 
jag intervjuar.  
 
Hur studiens resultat kommer att mottas kan inte beskrivas ännu, men 
det finns ett stort intresse, inte enbart från uppdragsgivarna (HI), utan 
även från annat håll.  
 
Metoddiskussion och etiska överväganden 

Att använda sig av intervjuer har varit fruktbart och har i allt väsentligt 
tagits emot positivt av deltagarna. Två personer har vid sista 
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datainsamlingstillfället skriftligen svarat på frågorna, och en person 
avstod från att delta. Jag anser dock inte att detta har påverkat 
resultatet. Deltagarna har haft flera likartade synpunkter och den 
person som inte deltog alls har tidigare under utvärderingens gång 
varit mycket aktiv och därmed gett sin syn på projektet. 
 
Det har inte under projekttiden funnits några svårigheter att samla 
material till utvärderingen. Deltagare i projektet, representanter för 
verksamheterna samt projektmedarbetarna har alla ställt upp i de allra 
flesta fall. De gångerna så inte har skett har orsaken ofta varit ohälsa. 
Att värdera ett resultat som inte egentligen är mätbart innebär vissa 
svårigheter. Den stora svårigheten ligger i att veta att de uppgifter och 
de data man samlar i är relevanta då projektet som helhet är slut och 
skall summeras och värderas. När tiden är slut är det mycket svårt att 
gå tillbaka och ta reda på hur det har varit, dvs. göra en 
efterkonstruktion. Den blir inte på samma sätt giltig som en direkt 
datainsamling under den tid som förlöper eftersom det är svårt att i 
efterhand minnas exakt hur och vad man tänkte då händelsen skedde.  
 
En annan svårighet är integritetsaspekten. Att fråga om mediciner, stöd 
och annan samhällelig hjälp kan vara av en känsligare natur än frågor 
som rör hjälpmedel och projekt. Därför har vissa av posterna i 
beräkningsunderlaget till kostnad-nyttostudien baserats på 
schabloniserade kostnader. Vissa av samhällets kostnader, t.ex. vad det 
gäller kostnader för pension och inkomst, har valts bort i beräkningen.  
 
Hela utvärderingen bygger på att det finns en närhet mellan mig som 
utvärderare och de personer som deltar i projektet. Denna närhet kan 
göra att distansen och gränsdragningen mellan privatpersonrollen och 
utvärderarrollen ibland kan vara svår. Under lång tid har samtal och 
intervjuer kretsat kring deltagarnas vardagsliv.   
 
Denna avgränsning har blivit svårare att hålla tydlig allt eftersom tiden 
gått. Jag har lärt känna människor, inte deltagare i ett projekt, vilket 
gjort att jag på ett sätt blivit en del av deras vardag och de en del av 
min. Det har gjort att ett större ansvar över hur mycket och vad av det 
insamlade materialet som skall användas i utvärderingen legat på mig 
att sortera. Jag har medvetet utelämnat viss information som inte är 
relevant för utvärderingen syften.  
 
Det har inte påverkat giltigheten i materialet som jag ser det, utan 
istället bidragit till ett större djup genom att deltagarna känner ett 
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förtroende för att jag inte använder mig av det som är känsligt eller av 
privat natur. I rapporten förekommer ett flertal citat som direkt hämtats 
från intervjuer med deltagarna. Citaten är viktiga i redovisningen då de 
ger ett djup till resultatet. Deltagarna själva kan eventuellt känns igen 
sig i de citat som använts, men jag har försökt välja citat så att ingen 
utomstående skall kunna identifiera vem som sagt vad. Alla har gett sin 
tillåtelse till att citat används. 
 
Alla de delrapporter som skrivits har getts till deltagarna. De har även 
haft möjlighet att ringa mig eller meddela sig på annat vis om de velat 
diskutera något som sagts eller skrivits. Vad det gäller 
projektmedarbetarna har jag valt att inte använda citat eller 
kommentarer direkt från deras uttalanden. De är få till antalet och lätta 
att identifiera. Jag har använt informationen från dem genom att i 
allmänna ord beskriva och redogöra för projektets verksamhet.  
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            Bilaga 3 
 
Sammanfattning av delrapport 1 
 
HumanTeknik, en första beskrivning. Januari 2002 
 
Denna första delrapport beskriver projektets första tid och var projektet 
är placerat. Den beskriver även stödverksamheterna för målgruppen 
samt hjälpmedelsverksamhetens utseende i Karlstad. Ansvaret för 
personer med psykiska funktionshinder ligger på avdelningen för 
socialpsykiatri (ASP) inom socialförvaltningen. Ansvaret gäller 
särskilda boendeformer, stöd i eget boende, fritidsverksamhet och 
sysselsättning. ASP är även administrativt ansvarig för personligt 
ombudverksamheten för alla kommuner i Värmland (ej Säffle). 
Avdelningen är projekt HumanTekniks lokala organisatoriska hemvist. 
Inom ASP finns, utöver boendestödsverksamheten, ett flertal 
verksamheter. Bland annat finns Spegeln, ett aktivitetshus där et antal 
olika aktiviteter finns.  
 
Landstingets länsverksamhet för psykiatri är under förändring, då den 
nationella handlingsplanen för hälso- oh sjukvård innebär att alltmer av 
vårdarbetet skall ske i öppenvårdsformer, istället för i 
slutenvårdsformer. Inom psykiatrin finns flera olika verksamhets-
grenar, Bland annat öppna rehabiliteringsenheten (ÖRE). ÖRE är en 
specialistfunktion för aktiv rehabilitering och en stor del av arbetet sker 
i nätverk. På ÖRE anordnas kurser i Ett Självständigt Liv, där personer 
med psykiska funktionshinder tillsammans i grupp diskuterar och 
bearbetar olika teman, tex mediciner eller konflikthantering, genom 
övningar.  
  
Hjälpmedel tillhandahålls i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. 
Det är antingen kommunen eller Landstinget som utser vem som skall 
ha rätten att förskriva. Ett beslut om hjälpmedel kan ej överklagas. 
Förskrivning skall ske av den person som utredd individens behov av 
hjälpmedel.  
 
Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (SFS 1992:1574) kan 
personer med funktionshinder ansöka om bostadsanpassningsbidrag. 
Bidrag lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara 
ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.  
 



 112 

Projektets första tid präglades av ett sökande. Medarbetarna hade 
mycket funderingar kring vad de skulle göra, och hur de skulle göra 
det. Mycket tid gick åt till att praktiskt finna sin plats, bland annat att 
inreda lägenheten, anskaffa hjälpmedel och knyta kontakter. Hela 
hösten gick åt till dessa funderingar och vid färdigställandet av 
delrapport ett hade ingen deltagare börjat i projektet.  
 
 
Sammanfattning av delrapport 2 
 
HumanTeknik, projektets deltagare och fortsatta arbete. Juni 2002 
 
Denna andra delrapport syftar till att ge en beskrivning av deltagarna i 
projekt HumanTeknik. I projektet har hjälpmedel börjat köpas in, då 
det visade sig att ingen förskrivning kunde göras av 
projektmedarbetarna.  
 
Antalet personer som ingår i målgruppen – personer med psykiska 
funktionshinder - uppskattas av socialstyrelsen till ca 40 – 46 000 (Sos, 
1999). I karlstad finns 106 personer som har insatser från avdelningen 
för socialpsykiatri. Antalet individer är dock något lägre, då en person 
kan ha fler än en insats. Vad det gäller Landstingets psykiatri finns 
ingen beräkning för antalet patienter från Karlstad, då psykiatrin är en 
länsverksamhet. Enligt den beräkningsmodell som socialstyrelsen 
använt skulle antalet personer med psykiska funktionshinder uppgå till 
ca 480 personer.  
 
Vid rapportens färdigställande fanns tio deltagare i projektet, sex män 
och fyra kvinnor. Åldern hos deltagarna variera mellan ca 30 och 50 år. 
Sex av dessa hade deltagit i utvärderingen. Flera teman hade 
utkristalliserat sig vid intervjuerna som berörde vardagslivet och 
livskvaliteten.  
 
Struktur och rutiner var ett område där flera hade bekymmer. Vad som 
skall göras, hur det skall göras och hur lång tid varje moment tar var 
områden flera belyste som bekymmersamma.  
 
Flera personer menar att hantera stress är en svårighet. Men beskriver 
att det kan vara en orsak till att bli sämre i sin sjukdom och att det är av 
vikt att skynda långsamt.  
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Det är flera som har ett begränsat umgänge med andra. Det kan vara 
svårt att ”välja” umgänge. Att bara umgås med ”friska” kan leda till att 
personen kommer i underläge, men att bara umgås med andra sjuka 
känns inte heller tillfredsställande.  
 
Att inte kunna ”starta” upp vardagliga sysslor upplevs som 
bekymmersamt. Man vet vad som skall göras men man vet inte hur 
man ska börja. En av flera tänkbara orsaker som ges är att medicinering 
och medicinpåverkan har en betydelse för initiativförmågan, men 
gränsdragningen till vad som orsakas av funktionshindren är svår.   
 
Relationen till personalen är viktig, men inte odelat positiv. Stödet är 
viktigt men det finns samtidigt en önskan om att kunna klara sig själv. 
De flesta av deltagarna har någon form av stödinsatser, antingen från 
kommunen eller från Landstinget. Alla deltagarna har ekonomisk 
ersättning, i de flesta fall pension. 
 
Målsättningen med projektdeltagandet återfanns på flera nivåer. Att 
kunna återgå till arbete var en, men vid konkretisering av detta 
handlade det i många fall om att själv kunna få struktur på vardagen. 
Även att kunna öka sin allmänbildning var en målsättning.  
 
För projektmedarbetarna hade det varit en oviss tid. Projektledaren 
hade slutat och ingen ny hade tillsatts. En konsult var tillfälligt inne 
under denna period (försommaren 2002) för att stötta projektet. Det 
som skett är att projektgruppen i större utsträckning än tidigare lagt 
fokus på att arbeta med deltagarna istället för att arbeta med praktiska 
frågor, vilket lett till att projektgruppen vid sommaren 2002 uppfyllde i 
stort sett de arbetsuppgifter och den planering som var satt för 
projektet.  
 
 
Sammanfattning av delrapport 3  
 
HumanTeknik, omvärld och lokalsamhälle. November 2002 
 
Syftet med den tredje delrapporten var att belysa hur samhällets stöd 
till personer med psykiska funktionshinder ser ut, både på lokal nivå 
och på central nivå. Ett ytterligare syfte med rapporten var att beskriva 
hur projektarbetet fortlöpt.  
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I rapporten finns en kort beskrivning av hur samhällets stöd till 
personer med psykiska funktionshinder sett ut genom tiderna, från 
1500-talet och framåt. Många olika orsaksförklaringar har legat till 
grund för ett stort antal behandlingsförsök genom tiderna. Hospital och 
stora institutioner präglade omhändertagandet under 1800-talet och en 
bit in på 1900-talet. 1950 utvecklades den ”moderna” psykofarmakon 
vilket medgav att patienterna kunde behandlas medicinskt. Det var på 
1960-talet kritiken mot den psykiatriska vården ökade och det innebar 
att mentalsjukhusen började läggas ner.  
 
Alltmer av den psykiatriska vården skedde på mindre kliniker och 1982 
kom socialtjänstlagen vilken innebar att kommunerna fick ett större 
ansvar för personer med psykiska funktionshinder. Psykiatri-
utredningen och den påföljande psykiatrireformen var sedan en 
ytterligare utveckling mot ett än större kommunalt ansvar, på samma 
sätt som kommunerna tidigare haft ansvar för andra 
handikappgrupper.  
 
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, som 
utformades år 2000, innebär att handikapperspektivet skall genomsyra 
alla samhällssektorer samt att tillgängligheten inom de flesta områden 
skall öka för personer med funktionshinder. 
 
Landstingspsykiatrin i Värmland är indelad i sektorer och inte i distrikt 
vilket innebär att varje sektor ansvarar för en specifik verksamhet och 
att den ofta bär ansvaret för hela länet. I länet finns 56 
slutenvårdsplatser. I karlstad finns dagavdelning, arbetsterapi, 
rehabiliteringsavdelning, samt slutenvårdsavdelning och två team. 
Arbetet inom psykiatrin inriktas alltmer på vård och behandling i 
hemmet, med hjälp av bland annat mobila team.  
  
Stödet till personer med psykiska funktionshinder i Karlstads kommun 
organiserar under socialförvaltningen och där under Avdelningen för 
socialpsykiatri (ASP). Verksamheten bygger till stor del på 
bondestödjare i hemmet men även på alltmer av fritids- och 
sysselsättningsverksamheter.  
 
Inom ASP finns fyra gruppbostäder, tre kvartersboenden, citygrupp 
med boendestödjare samt Spegeln för sysselsättning. Det finns även ett 
kooperativ, Brillianten, där man bland annat arbetar med 
cykelreparationer och legotillverkning.  
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ASP ansvarar organisatoriskt för verksamheten med personliga ombud 
i Värmland. Personligt ombud är en samordnande funktion för 
personer med psykiska funktionshinder. Verksamheten tillkom efter 
det att psykiatrireformen pekat på att denna funktion behövdes för att 
för den enskilde samordna alla insatser som finns att tillgå för personer 
med psykiska funktionshinder. I Värmland finns totalt nio stycken 
ombud fördelade på fyra orter över länet. Arbetet har under den först 
tiden präglats mycket av marknadsföring, men skall framledes mer 
rikta mot stöd till enskilda.  
 
I karlstad finns även föreningen Sandbäcken, en ekonomisk förening 
som driver ett allaktivitetshus. I verksamheten arbetar man med att 
stärka självkänslan och det friska hos den enskilde genom hjälp till 
självhjälp. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa har en 
lokalavdelning i Karlstad, samt att Föreningen För Psykiatriskt 
samarbete, en anhörigförening ansluten till Schizofreniförbundet, har 
en avdelning i Karlstad. 
 
I projektet har fyra arbetsområden konkretiserats; Hjälpmedel i 
bostaden, Hjälpmedel på aktivitetscentra, Information samt 
Demonstrationslägenhet. Tio personer deltar i projektet och 
gemensamma träffar med alla deltagare och projektmedarbetarna samt 
utvärderaren en gång per månad anordnas av projektmedarbetarna.   
 
 
Sammanfattning av delrapport 4 
 
HumanTeknik, hjälpmedel och vardag. Juni 2003  
 
Syftet med den fjärde delrapporten var att visa på vilka förändringar ett 
hjälpmedel kan göra för den individ som använder sig av hjälpmedlet 
samt även visa på en preliminär ekonomisk beräkning över de 
samhällsekonomiska effekter som kan hänföras till projektet. Med i 
rapporten finns även en beskrivning vad ett psykiskt funktionshinder 
är samt en beskrivning över hur vardagen kan te sig för en person med 
psykiska funktionshinder. 
 
Det är av vikt att skilja mellan begreppet psykiskt funktionshinder och 
begreppet psykiska handikapp. Det psykiska handikappet uppstår när 
en person med psykiska funktionshinder möter ett samhälle som ställer 
omöjliga krav. 
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Tankeprocesstörningar, eller kognitiva störningar i de exekutiva 
funktionerna, är en bakomliggande orsak till funktionsstörningarna hos 
personer med psykiska funktionshinder. Kognitiv störning av central 
coherence (att hålla ihop och foga samman en mängd detaljer) är ett 
funktionshinder som innebär oförmåga att tolka sociala och 
känslomässiga sammanhang. Störningar av det abstrakta tänkande ger 
bland annat svårigheter att se helheter och att förställa sig händelser 
som man själv inte varit med om. Stressöverkänslighet, och andra 
störningar av kroppsuppfattning, förekommer också hos personer med 
psykiska funktionshinder. Det finns även de som inte har förmåga att 
förstå att andra tänker och att andra har känslor, dvs. 
tankeprocesstörningar i inlevelseförmågan (theory of mind)  
 
Att ha ett psykiskt funktionshinder innebär att vardagen innehåller 
svårigheter. Dessa börjar redan på morgonen, när det är dags att vakna 
och att kliva upp. Svårigheten att stiga upp bottnar ofta i förlusten av 
egen motivation. Att inte kunna vakna är ett bekymmer som innebär att 
hela dagen blir konstig. Tider som är inbokade missas och viktiga 
möten kanske inte blir av. En ytterligare orsak till missade tider kan 
vara brister i det lappsystem många använder sig av, eftersom lapparna 
ibland kommer bort.  
 
Flera av deltagarna berättar att mycket av dagens tid går åt till att vara 
bekymrad och att känna oro. Särskilt blir detta tydligt när man inte har 
något att sysselsätta sig med under dagen. I gengäld är det inte heller 
bra att ha för mycket att göra, då det skapar stress. Att städa och diska 
framkommer som vardagssysslor bevärliga att utföra. Orsakerna kan 
vara flera: att man inte vet hur man skall börja och sluta bland annat, 
men även oförmågan att motivera sig själv kan vara en bidragande 
orsak. Även kvällen och natten innehåller bekymmer. Att lita på 
väckarklockan är ett exempel. Att inte ”komma i säng” är ett annat. 
Men även kan medicineringen spela roll. För insomnandet, men kanske 
framför allt inför nästa dags uppstigning.  
  
Inom HumanTeknik har en del produkter testets för att avhjälpa dessa 
vardagsbekymmer. Påminnelsehjälpmedel av olika typ, struktur-
hjälpmedel samt hjälpmedel för att komma till ro.  
 
En kostnad nyttostudie är gjord. Dock är den inte korrekt då projektet 
inte är avslutat, men en uppskattning av de kommande 
samhällsekonomiska effekterna kan ändå göras. Det som visar sig är att 
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insatser i form av hjälpmedel sänker kostnaderna för de personella 
insatserna. Vid det exempel som redovisas i rapporten minskade 
kostnaderna med ca 40 000 kronor för Landsting och kommun.  
 
 
Sammanfattning av delrapport 5  
 
HumanTeknik, att utvärdera ett projekt. Januari 2004 
 
Den femte delrapporten belyser framför allt utvärdering och då främst 
relaterat till projekt HumanTeknik.  
 
En utvärderings olika perspektiv och syften redovisas med fokus på 
den utvärderingsmodell som använt i utvärderingen av projekt 
HumanTeknik. Varför en utvärdering görs, dvs. vilka syfte som kan 
föreligga beskrivs samt olika perspektiv som kan antas i ett 
utvärderingsarbete. Till största del består den femte delrapporterna var 
en beskrivning över den metod som använts i utvärderingen av 
HumanTeknik och reflektioner kring utvärderingens betydelse i 
relation till deltagarna och medarbetarna i projektet.  
 
Utvärderingen av HumanTeknik bygger på tre utgångspunkter; 
struktur, process och resultat. Det innebär att flera delar skall beskrivas, 
alltifrån målgruppen i stort och smått, lokalkontexten, projektets 
framväxt och arbete men framför allt deltagarnas förändrade 
vardagssituation.  
 
Arbetet med utvärderingen har framförallt gått ut på att följa 
deltagarna och projektmedarbetarna. Alla deltagare har intervjuats med 
ca sex månaders mellanrum och utöver det har en hel del informella 
samtal och möten hållits. Med projektmedarbetarna har enskilda 
intervjuer genomförts en gång per år, samt att ett besök har gjorts hos 
medarbetarna en gång i veckan. Dessa besök syftar till att kunna följa 
vad som sker i projektet. Utöver det har projektledaren skrivit en 
dagbok som skickats till mig via e-post. För att få kunskap om kontext 
och omvärld har företrädare för verksamheter och organisationer i 
Karlstad intervjuats samt att en hel del av de befintliga verksamheterna 
har besökts.  
 
Resultatet beskrivs i rapporten utifrån det tillvägagångssätt som 
använts, då inget resultat finns för projektet ännu. En kostnad- 
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nyttostudie skall genomföras, där samhällskostnaderna samt 
projektkostnaderna skall ställas mot den nytta i ekonomiska termer 
som kan relateras till hjälpmedelsanvändande.  
 
När det gäller datainsamlandet har det inte förekommit några 
svårigheter. Verksamhetsföreträdarna har varit mycket tillmötesgående 
och de har tagit emot mig för intervjuer. Projektmedarbetarna har även 
de varit mycket öppna och positivt inställda till utvärderingen 
 
Den del av datainsamlingen som rör deltagarna har varit den mest 
omfattande. Det är även här som de flesta reflektionerna och 
funderingarna uppkommit. När en utvärdering pågår under tre år, 
samt att utvärderingen bygger på återkommande samtal och möten ger 
det en kontakt och en relation mellan utvärderare och deltagarna som 
kanske inte riktigt var beräknad från början. Att få vara en del i så 
många personers liv under en lång tid ger en mängd kunskap och en 
mängd intressanta reflektioner, vilka kanske inte alltid är relevanta för 
utvärderingen. 
 
Utvärderingen av projekt HumanTeknik är dels formativ, dels 
summativ. Material från utvärderingen lämnas till projektet under 
projekttiden men även i form av en slutrapport efter det att projektet är 
avslutat. Dessutom kan utvärderingen sägas vara en 
grundkunskapsutvecklande utvärdering, utifrån det faktum att 
projektverksamheten är ny till sitt innehåll. Utvärderingen kan även 
sägas ha ett brukarperspektiv, då materialet till största del hämtas från 
deltagarnas beskrivningar.   
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 




