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Forskare studerar 
kommunikationen vid terapi 
med hästar
Forskare vill undersöka

hur barn och hästar kommunicerar. 

Det är första gången

olika typer av forskare

tillsammans undersöker det.

En forskargrupp bestående av språkfors-

kare och en sjukgymnast från Göteborgs 

universitet har tillsammans med en etolog 

vid Sveriges lantbruksuniversitet startat 

ett nytt projekt för att studera interak-

tionen mellan hästar och barn som deltar 

eller har deltagit i hästunderstödd terapi. 

Det som ska studeras är främst kommu-

nikationen mellan människa och djur, 

men även kulturella skillnader.

Målet med studien är förutom att 

skapa en ny modell för att beskriva kom-

munikationen från båda sidor även att 

bidra med kunskap som är till nytta för 

de som jobbar med hästunderstödd terapi 

eller anpassad fritidsridning, till exempel  

assistenter och personal på ridskolor.

– Inför materialsamlandet till det här 

projektet blev det ganska uppenbart hur 

lite man använder den kunskap som finns 

om djurens inverkan på människor. De 

flesta är eniga om att kommunikation 

mellan djur och människor har en posi-

tiv inverkan på behandlingseffekten, men 

ingen har tittat på kommunikationen som 

sådan, säger Margareta Håkanson.

Margareta Håkanson är legitimerad 

sjukgymnast och forskare vid Göteborgs 

universitet, och en av initiativtagarna till 

projektet. Hon har tidigare arbetat med 

projekt som undersöker sällskapsdjurens 

inverkan på människors hälsa. Hon har 

även praktisk erfarenhet av hästunder-

stödd terapi för patienter som lider av 

långvariga smärtproblem och psykisk 

ohälsa.

Fo
to

: e
ur

ob
an

ks
/iS

to
ck

ph
ot

o

Det finns mycket som tyder på att kommunikation mellan djur och människor har en positiv 
inverkan i ett terapisammanhang. Men ingen har tidigare studerat kommunikationen som sådan, 
så projektet kommer att bryta ny mark.
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delar finns med även i denna studie, men 

här kombineras de med analys och något 

som kallas för självkonfrontation.

– Vid självkonfrontation får barnen 

själva kommentera sitt beteende på video-

inspelningar. De får svara på frågor om 

vad de ser, vad hästen gör, hur det tänkte 

när de gjorde si eller så.

REHAB MED HÄST  
VANLIG I GÖTEBORG
Studierna genomförs på Göteborgs  

handikappridklubb, som är den enda 

klubb i Sverige som drivs av brukare och 

deras föräldrar. Antingen lånar habilite-

ringspersonalen hästar och lokaler, eller 

så kommer barnen till ridskolan tillsam-

mans med exempelvis assistenter.

– I Göteborg är det vanligt att  

remittera till habilitering med hästar,  

eftersom det är något som finns tillgängligt. 

Det gör att vi i vår studie kan nå en bred  

målgrupp. Vi når ryttare både med och utan  

funktionshinder, och våra ryttare är av 

olika etnisk härkomst, något som gör att 

vi även kan studera de etniska aspekterna 

av kommunikationen, säger Margareta 

Håkanson.
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BÅDE ETT ETOLOGISKT OCH ETT 
LINGVISTISKT PERSPEKTIV
Forskarna ska titta på både verbal och 

icke-verbal kommunikation mellan häs-

ten och barnet i utvalda situationer.

– Vi studerar bland annat beröring 

och ögonkontakt, men också saker som 

vilket språk barnen använder när det  

talar med hästen, säger Nataliya Berbyuk 

Lindström, kommunikationsforskare vid 

Göteborgs universitet. Sedan tittar vi på 

hästens reaktioner och försöker att se i 

vilken mån det sker en ömsesidig dialog.

När Nataliya Berbyuk Lindström och 

Margareta Håkanson möttes på en kurs 

började de diskutera problemen med 

att den här typen av kommunikation  

oftast studeras utifrån ett enda perspektiv,  

antingen etologiskt eller lingvistiskt.

– Det kändes angeläget att kombi-

nera de här två vetenskaperna eftersom  

ingen gjort det tidigare. Vi ville kombinera  

etologens kunskapsområde med kunska-

per om språkbruk hos människor, och 

min roll blev att vara en länk mellan  

human- och djurforskningen, förklarar 

Margareta Håkanson.

MÄTER ÄVEN HÄSTENS  
REAKTIONER 
Forskarna har huvudsakligen fokuserat 

på att studera den typ av tillfällen där 

barnen och hästarna knyter kontakter, 

som när de hälsar eller tar avsked.

– Under själva ridningen går mycket av 

barnens koncentration åt till att hålla sig 

kvar på hästen. Vi vill studera hur de ska-

par kontakt. Till exempel hur man hälsar 

på hästen, hur man pratar med hästen när 

man sköter om den, hur man säger hej då, 

säger Nataliya Berbyuk Lindström.

Hästarna utrustas med pulsmätare för 

att forskarna ska kunna observera och 

mäta deras reaktioner. Sedan studerar 

etologen Anna Lundberg olika aspekter 

av hästens beteende, till exempel så tittar 

hon på tiden det tar fram till att hästen 

tar kontakt. Hon studerar också avstånd 

mellan häst och ryttare, öronposition 

och öronrörelser, och hästens respons på 

kommandon från ryttaren.

– En häst kan ha hög puls trots att den 

står stilla, förklarar Margareta Håkans-

son. Vi mäter därför även deras moto-

riska reaktioner, och studerar hästens 

signaler genom att titta på svansrörelser, 

ögon- och öronrörelser samt halsen och 

huvudets position. Kombinationen av 

dessa olika datakällor gör att vi lättare 

kan bedöma grader av upprördhet och 

avspändhet hos hästen. 

OLIKA KULTURER  
SER OLIKA PÅ HÄSTEN 
Nataliya Berbyuk Lindström berättar att 

de under projektets gång observerat att 

några väljer att tala med hästen på sitt 

modersmål, trots att kommunikationen 

under den hästunderstödda terapin sker 

på svenska. Ibland byter eller blandar 

barnen språk.

– Hur barnet interagerar med häs-

ten kan bero på många olika saker. Ur 

ett etniskt perspektiv kan det finnas 

stora skillnader i synen på djur. Här i  

Sverige ser vi på hästen som en likvärdig,  

medan barn med en annan etnisk  

bakgrund kanske inte ser hästen som en 

varelse man kan prata med, ibland till 

och med något man är rädd för. Olika 

värderingar påverkar kommunikatio-

nen, säger Nataliya Berbyuk Lindström

Hon berättar att de flesta tidigare 

studier som beskriver relationen  

människa–häst har bestått av enkäter 

och intervjuer, och inte så mycket  

inspelningar och mätningar. Sådana  

Margareta Håkansson kan nås på 
marhakan@ituniv.se

Projektet heter: Etnicitet och människa-
djur kommunikation. En analys av barns 
och ungdomars kommunikation med 
hästar vid hästunderstödd terapi

Nataliya Berbyuk Lindström kan nås på 
natasha@ling.gu.se

Margareta Håkanson är legitimerad sjukgymnast och Natalya Berbyuk Lindström är kom-
munikationsforskare. Tillsammans med en etolog studerar de utifrån sina respektive fält 
kommunikationen mellan barn och hästar.
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kartlagt hur de upplever sina yrkesrol-

ler, och genom det identifierat mönster 

i hur de pratar om och upplever sitt 

arbete. Många berättar hur arbetet är 

utvecklande och fungerar som ett sorts 

intyg på social status. Men det fram-

träder också berättelser om hur arbetet 

kan stigmatisera. 

– Några berättelser vittnar om hur 

vissa personer tar avstånd från sitt  

arbete. De personerna tycker kanske 

att de inte passar in, och att arbetet är  

något de egentligen inte skulle vilja 

syssla med, förklarar Terje Olsen.

ETT OMRÅDE MED  
SÄREGEN LOGIK
Terje Olsen konstaterar att personer med 

utvecklingsstörning kommer i kläm på 

arbetsmarknaden. 

– Samhällets syn på arbete och  

daglig verksamhet för dessa personer är  

tvetydig, eftersom de befinner sig både 

innanför och utanför arbetsmarknaden 

på samma gång. Samtidigt som de ses 

som lönearbetare, definieras de som 

sjukpensionärer. Väldigt få personer 

med utvecklingsstörning har ett arbete 

med vanliga lönevillkor.

Jobbet viktigt för identiteten
I Norge har de flesta personer 

med utvecklingsstörning jobb.

Vissa personer har vanliga jobb. 

Andra personer har speciella jobb.

En norsk forskare har undersökt 

vad personerna själva tycker 

om sitt arbete.

Sociologen Terje Olsen har i sin avhand-

ling studerat fenomenet daglig verksam-

het. Det är en form av sysselsättning som 

ofta erbjuds personer med utvecklings-

störning. Terje Olsen har studerat hur den 

typen av arbete hjälper dessa personer att 

skapa en identitet, och hur personer med 

utvecklingsstörning själva förhåller sig till 

sina arbetsuppgifter. Han har även under-

sökt hur de genom arbetet uttrycker sin 

sociala status och sina könsroller, samt 

vad som händer när socialpolitik kombi-

neras med arbetsmarknadspolitik.

Genom att intervjua och följa perso-

ner med utvecklingsstörning har han 

Personer med utvecklingsstörning väljer ofta yrken utifrån väldigt traditionella könsroller. 
Kanske ser de sitt yrkesval som ett kvitto på att de är socialt kompetenta.
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personer med utvecklingsstörning en 

stark intressegrupp i samhället, de hade 

en tydlig röst. 

Nu har det blivit ett annat politiskt  

fokus på hur samhället ska förhålla sig 

till personer med utvecklingsstörning, 

och gruppen hörs inte lika mycket längre.

KÖNSROLLEN BLIR ETT KVITTO
De intervjuades arbete är format på vissa 

bestämda sätt. Det är bland annat tydligt 

präglat av traditionella könsroller.

– Jag blev intresserad av genusfrågan 

först när jag var runt på olika dagcenter 

och produktionsorienterade arbetsplat-

ser, och märkte att det var mycket segre-

gerat. När jag började fråga runt bland 

arbetsledare påstod alla att de arbetade 

för att få en mer könsneutral fördel-

ning, men att arbetstagarna själva hellre 

ville arbeta enligt traditionella könsrolls-

mönster. 

– Man kan tänka sig att de traditio-

nella könsroller som träder fram är ett 

uttryck för att personerna inte själva 

har valt vad de vill syssla med. Det kan 

vara föräldrar, boendepersonal och andra  

närstående som påverkar valen. 

Men samtidigt påpekar han att det 

framgår ganska tydligt i analysen av  

materialet att de intervjuade själva har 

gjort aktiva val efter könsrollsmönstren. 

Så det går inte riktigt att säga utifrån  

resultaten vad som styr könsrollerna. 

De behöver inte heller vara ett problem  

enligt Terje Olsen.

Att välja traditionellt kan vara ett sätt 

för personer med utvecklingsstörning att 

skapa sig en ”vanlig” vuxenroll – valet 

av ett traditionellt yrke blir ett kvitto på 

att personerna skapat sig en identitet som 

socialt kompetenta. 

– En tydlig könsroll fungerar i det 

här fallet som en positiv förstärkning av  

deras identitet och sociala status, säger 

Terje Olsen.

Terje Olsen menar i sin avhandling 

att denna kombination av arbetsmark-

nadspolitik och socialpolitik har skapat 

ett helt nytt område med en säregen  

logik. Den har drag från båda håll, men 

är fylld med inre självmotsägelser.

– Reformen av omsorg för utveck-

lingsstörda bär inte ensamt ansvar för 

hur integreringen har fungerat, utan 

problemet ligger i krocken mellan 

marknadslogik och välfärdspolitik. Vi 

måste bli bättre på att hitta fler, alterna-

tiva vägar in i arbetslivet för dem som 

har möjlighet och önskar att arbeta.

SVÅRARE ATT GÖRA SIG HÖRDA
I Norge genomfördes en stor reform 

i början på 90-talet, som innebar att 

stora institutioner inom omsorgen lades 

ner. Mindre, kommunala boenden blev  

vanligare och det skedde en slags ansvars-

förskjutning. Syftet med reformen var att 

integrera personer med utvecklingsstör-

ning i samhället, genom arbete eller i dag-

verksamhet. Men det man kan se är att 

färre jobbar på vanliga arbetsplatser idag 

än före reformen, och att dagcenterverk-

samhet blir allt vanligare. Även detta kan 

enligt Terje Olsen hänga ihop med hur 

arbetet upplevs som ett stigma för vissa.

Terje Olsen menar dessutom att 

den här gruppen av människor nu har  

svårare att bli hörda.

 – Tidigare utgjorde professions- 

grupper och intresseorganisationer för 

Avhandlingens titel: VeRsjoNeR aV aRbeid.  
dag-aktiVitet og aRbeid etteR aVVikliNgeN aV  
iNstitusjoNsomsoRgeN. Den kan hämtas från  
www.diva-portal.org

Terje Olsen nås på  
terje.olsen@nforsk.no

Läsvärt

En vänbok 
till Karl  
Grunewald
Med anledning av Karl Grune-

walds 90-årsdag ger över tjugo 

författare sin syn på den utveck-

ling som skett inom omsorger för 

personer med intellektuell funk-

tionsnedsättning, men också på 

den framtid som väntar. Anhöriga 

och FUB-företrädare, journalister 

och konstnärer, forskare, tjänste-

män och arbetskamrater medver-

kar i denna vänbok.

En del bidrag relaterar till Karl 

Grunewald som person och hans 

yrkesmässiga gärning, medan  

andra anknyter till hans intressen. 

 Personliga skildringar, yrkes- 

mässiga och vetenskapliga texter 

kompletterar varandra.

Boken heter omsoRg i föRäNdRiNg. eN VäN-
bok till kaRl gRuNewald. Olov Andersson, 
Thomas Barow och Magnus Tideman är 
redaktörer. Den är utgiven av Intra och 
kan beställas på www.intra.info.se
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Sociologen Terje Olsen har kartlagt hur 
personer med utvecklingsstörning upple-
ver sina yrkesroller.

mailto:oie.umb-carlsson@pubcare.uu.se
http://www.diva-portal.org
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Använder datorn mindre
Barn som har svårt att röra sig

kan ofta göra

samma saker med en dator 

som andra barn.

Ändå använder de datorer 

mindre än vad de skulle vilja.

Det är ett problem, 

tycker forskaren Helene Lidström.

Datoraktiviteter är idag ett självklart 

inslag i vardagen hos de flesta barn och 

ungdomar. Många använder datorhjälp-

medel även i skolundervisningen. Helene 

Lidström vid Karolinska institutet har i 

sin avhandling undersökt om barn och 

ungdomar med fysisk funktionsnedsätt-

ning är delaktiga i datoraktiviteter i sam-

ma utsträckning som andra barn, både i 

skolan och på fritiden. Hon ville också 

undersöka om barnen var nöjda med sin 

datoranvändning, och hur tillgången till 

och användningen av datorhjälpmedel 

påverkade barnens delaktighet i dator-

aktiviteter på fritiden och i skolan. 

Resultaten visar bland annat att de  

använder datorer mer och hellre på  

fritiden än i skolan och att barn med  

rörelsehinder deltog mindre i datoraktivi-

teter i skolan än barn utan rörelsehinder. 

Barnen själva var dessutom mer nöjda med 

datoranvändningen på fritiden. Resultaten 

visade även att deras aktivitetsmönster på 

fritiden var mer lika andra barns aktivi-

tetsmönster.

VAD ÄR ETT HJÄLPMEDEL?
I avhandlingens fyra delar har Helene 

Lidström studerat barn med fysisk 

funktionsnedsättning som använde sig 

av speciella datorhjälpmedel i skolan, 

som inte använde sig av några speciella 

hjälpmedel samt barn utan fysisk funk-

tionsnedsättning. 

– Det kan vara knepigt att definiera vad 

man menar med datorhjälpmedel eftersom 

du och jag också använder datorer som ett 

verktyg. En del barn har kanske svårt att 

skriva med penna. Det kan ta mycket kraft 

och ork att hålla i en penna, och då är ju 

datorn ett hjälpmedel – men det är samma 

typ av dator som elever utan rörelsehinder 

 använder, säger Helene Lidström. 

Men när man pratar om speciella dator-

hjälpmedel menar man att barnen inte kan 

använda vanliga styrsätt som exempelvis 

tangentbord.  De använder sig istället av 

anpassade programvaror, som exempelvis 

skärmtangentbord som de kan styra med 

hjälp av en joystick eller med hjälp av 

ögonstyrning.

Den första studien undersökte vad  

barnen själva hade för inställning till sina 

hjälpmedel. Helene Lidström tittade på 

vad som karakteriserade de hjälpmedel 

som barnen föredrog, och som de tyckte 

underlättade deras delaktighet.

Något man kunde se i den första studien 

var att vissa av barnen valde bort hjälp-

medel som de upplevde påverkade deras 

identitet och relation till kamraterna, trots 

att dessa hjälpmedel underlättade för dem 

att vara mer självständiga. 

BRA SÄTT ATT TRÄFFA KOMPISAR
I studie två undersökte man barnens akti-

vitetsmönster och hur de använde sig av 

datorhjälpmedel på fritiden. Resultaten 

jämfördes sedan med aktivitetsmöns-

ter hos barn och ungdomar utan fysisk 

funktionsnedsättning. Här kunde man se 

att dessa barn i ganska stor utsträckning  

ägnade sig åt att använda datorer och  

Internet på fritiden. Det gick också att se 

ett positivt samband mellan att använ-

da Internet som socialt medium och att  

träffa kamrater på fritiden. 

Barn med funktionsnedsättning både använder datorn mer och är nöjdare med sin dator-
användning på fritiden än i skolan. Men de använder datorn mindre än de skulle vilja. 
Varför det är så kan Helene Lidström inte säga. Det får framtida forskning visa.
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– Det man kan prata om är ett jämlikhets-

perspektiv, eftersom studien främst hand-

lar om delaktighet. Ur ett sådant perspek-

tiv innebär ju detta att barn med fysisk 

funktionsnedsättning har en begränsad 

datoraktivitet jämfört med barn i allmän-

het. Det är såklart ett problem som skolan 

måste lösa, särskilt nu när en ny skollag 

kommer och datorkunskap kommer att 

lyftas fram som ett kompetensområde.

 

– Dator- och Internetbaserade aktivite-

ter har en bred variation, vilket innebär 

att de passar för alla. Det såg vi när vi  

delade upp datoraktiviteter i flera olika delar  

istället för att titta på det som en aktivitet. 

Att använda datorn på fritiden är något 

som alla gör, och enligt Helene Lidström 

har det bidragit till att rörelsehindrade 

barn kan umgås mer på samma villkor 

utan att det ska kännas stigmatiserande – 

de gör bara det som alla andra gör.

– Det är lätt hänt att man ser barn med 

fysisk funktionsnedsättning som mer  

passiva, och man har en uppfattning om 

att de missar saker på grund av de hinder 

som finns. Men man kan se att datorn har 

blivit något som bidrar till mer sociala  

aktiviteter och att det finns ett posi- 

tivt samband däremellan. Vi har sett att 

kontakt via till exempel chatt och mejl  

leder till att barn med fysisk funktions-

nedsättning träffar och umgås med  

vänner i större utsträckning.

MER NÖJDA PÅ FRITIDEN  
ÄN I SKOLAN 
Den tredje studien undersökte hur nöjda 

barn och ungdomar med fysisk funk-

tionsnedsättning var med sina datorhjälp-

medel och användningen av dessa. Det 

visade sig att många ville använda dator-

hjälpmedel oftare och till fler aktiviteter. 

Det visade sig även att de flesta barnen 

var mer nöjda med datoranvändningen 

på sin fritid än i skolan. Det var något 

som även kom fram i den fjärde och 

sista studien, där man kunde se att barn 

med lättare fysisk funktionsnedsättning 

inte använde dator i samma omfattning 

i skolan som i hemmet. Ett förvånande 

resultat, enligt Helene Lidström. 

– Om jag kopplar det till studie två så 

visar det att båda grupperna barn använ-

der datorn mer på fritiden. Slutsatsen är 

att de har en bra digital kompetens. De 

söker på Internet, de mejlar, laddar ner 

film och bilder, och i och med det så bor-

de de ha den kompetensen i skolan också. 

Man kan därför inte förklara den begrän-

sade datoraktiviteten i skolan bland barn 

med fysisk funktionsnedsättning med att 

de saknar den kognitiva förmågan.

TA REDA PÅ VAD SOM  
HINDRAR BARNEN
Helene Lidström tror att nästa steg blir att 

undersöka vad det är som hindrar de här 

eleverna från att använda dator i skolan.  

Avhandlingens titel: iCt aNd paRtiCipatioN iN 
sChool aNd outside sChool aCtiVities foR  
ChildReN aNd youths with physiCal disabilities.  
Den kan hämtas från  
http://publications.ki.se/jspui

Helene Lidström kan nås på 
helen.lidstrom@ki.se
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      Läsvärt

Att använda ICF och ICF-CY
För att lyckas i arbetet att stödja personer 

som har svårigheter att fungera i sin var-

dag krävs att alla som förmedlar sådant 

stöd kan kommunicera med varandra på 

ett gemensamt språk. Språket ska också 

utgå från en gemensam modell för hur 

man betraktar personers hälsa. Världs-

hälsoorganisationen (WHO) har utveck-

lat en familj av språk för kommunikation 

och jämförelse av hälsa inom och mellan 

länder. År 2001 publicerade WHO hälso-

klassifikationen

International Classification of Fun-

ctioning, Disability and Health (ICF), 

som på svenska heter Klassifikation för 

funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa. Hälsoklassifikationen ger stöd för 

beskrivningar av hur individer fungerar 

i sin miljö. Den utgår från individens 

delaktighet och börjar med fungerande 

i vardagssituationer istället för att först 

ta fasta på det som inte fungerar. Några 

år senare, 2007, kom en barn- och ung-

domsversion ICF-CY. 

Boken vänder sig till olika grupper av 

läsare beroende på vilken information om 

ICF och ICF-CY man är intresserad av 

och behöver. Den är därför indelad i tre 

nivåer. Den första nivån vänder sig till den 

som vill ha en introduktion till vad ICF är 

och vill kunna använda den som ett sätt 

att tänka kring personers behov av stöd i 

sitt vardagsfungerande. Den som beslutar 

sig för att verkligen förstå ICF och dess 

struktur och språk kan ta del av infor-

mationen på den andra nivån. Den tredje  

nivån är avsedd för den som vill lära sig 

att ”koda information enligt ICF”.

Det har hittills saknats en bok för alla 

som vill veta mer om ICF och ICF-CY. 

Bokens elva författare har gedigen prak-

tisk erfarenhet av att använda ICF och 

ICF-CY samt specialiserad erfarenhet av 

att utveckla och pröva klassifikationernas 

användbarhet, bland annat på uppdrag 

av WHO.

Boken heter haNdbok i att aNVäNda iCf oCh 
iCf-Cy och är utgiven av Studentlitteratur. 
Redaktörer är Mia Pless och Mats Granlund

Helene Lidström har undersökt hur barn 
med fysik funktionsnedsättning använder 
datorn, såväl i skolan som på fritiden.

mailto:mariella.niemi@hv.se
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Först jobb, 

och sedan hjälp att klara jobbet.

Det är en effektiv metod 

att stödja personer 

med nedsatt funktion.

som möjligheten att sköta sin fysiska och 

psykiska hälsa.

INGA STRUKTURELLA HINDER
Det är också ganska väl känt vilka fakto-

rer som gör verksamheten framgångsrik. 

Berth Danermarks forskargrupp har kon-

staterat att det inte finns några hinder i 

form av lagstiftning eller system som inte 

finns på plats, och alltså inga strukturella 

hinder för att implementera Supported 

employment i betydligt större skala inom 

existerande system. De konstaterar också 

att arbetsgivarnas attityder till personer 

med funktionsnedsättning spelar en för-

hållandevis liten roll.

– Våra data tyder på att det ekonomis-

ka stödet till arbetsgivarna är helt avgö-

rande för många arbetsgivare. Ytterligare 

en viktig faktor är ett långsiktigt externt 

stöd från en organisation som arbetar 

Supported employment effektivt 
men underutnyttjat verktyg

Traditionellt får personer med funktions-

nedsättning träning och rehabilitering för 

att sedan få hjälp att hitta ett lämpligt arbe-

te. Supported employment och besläktade 

metoder ställer detta på huvudet. Istället 

försöker man aktivt hjälpa personer med 

funktionsnedsättning att hitta ett arbete, 

för att sedan ge den hjälp och det stöd 

personen i fråga behöver för att klara det 

arbetet.

Att i första hand hjälpa personer med 

funktionsnedsättning att få jobb och  

sedan ge dem stöd på jobbet är en effektiv 

metod. Den är också samhällsekonomiskt 

lönsam och det finns inga strukturella hin-

der för att använda den i betydligt större 

skala än idag.

SAMHÄLLSEKONOMISKT   
LÖNSAMT 
– Forskningen visar att Supported employ-

ment eller liknande metoder är framgångs-

rika. Personer som får det här stödet kom-

mer snabbare tillbaka i arbetslivet, blir 

mindre bidragsberoende och behåller lätt-

are sina anställningar jämfört med mot-

svarande grupper, säger Berth Danermark.

Han är professor vid Institutet för han-

dikappvetenskap vid Örebro Universitet 

och leder en forskargrupp som forskar på 

effekterna av Supported employment.

– Med den kunskapen är det frustre-

rande att man inte gör mer. Andelen per-

soner med funktionsnedsättningar med 

sysselsättning minskar, trots att det är en 

uttalad politisk ambition att öka andelen 

och trots att Sverige under en lång period 

haft en bra ekonomi. 

Utländska studier visar tämligen en-

tydigt att resurser satsade på Supported 

employment-liknande verksamhet är väl-

investerade ur ett samhällsperspektiv.

– Sjukskrivningarna minskar och reha- 

biliteringsbehovet minskar. Att dessa 

personers disponibla inkomst ökar är en 

viktig faktor  för centrala delar av livet, 

Lönebidrag och trygghetsanställning
Två av de former för ekonomiskt stöd till arbetsgi-

vare för att anställa personer med funktionsnedsätt-

ning som Arbetsförmedlingen har är lönebidrag 

och trygghetsanställning. Lönebidrag är den äldsta 

formen. Det är ett stöd där målet är att hindren 

på arbetsplatsen ska arbetas bort under loppet av 

några år, så att lönebidraget kan övergå i en vanlig 

anställning. Lönebidraget utvärderas och kan om-

förhandlas årligen.

   Trygghetsanställningen är främst avsedd för per-

soner med en sjukdom eller en funktionsnedsätt-

ning som gör att personen inte rimligen kan uppnå 

hundraprocentig arbetsförmåga. I en trygghetsan-

ställning kan ersättningen till arbetsgivaren garante-

ras i tre år. Det gör alltså att trygghetsanställningen 

kan ge en större trygghet för både den anställde 

och för arbetsgivaren.

Att snabbt få ut personer med funktions-
nedsättning i arbete och sedan ge stöd 
på arbetsplatsen är en effektiv metod för 
att hjälpa dem tillbaka i arbetslivet. Det är 
frustrerande att den trots det inte används 
mer konsekvent, säger professor Berth 
Danermark.
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IHV, Institutionen för hörselvetenskap, 

firade tio år i år. En av föredragshål-

larna på jubileet var Thomas Lunner, 

som föreläste under temat ”What are 

the challenges for future hearing aids?” 

Vilka är de största utmaningarna inom 
forskning kring hörselhjälpmedel?
En stor utmaning är att vi ännu inte rik-

tigt förstår exakt hur hörseln fungerar. En 

relativt ny upptäckt är att vissa hörselska-

dor innebär en försämrad temporal fin-

struktur. Det kan exempelvis innebära att 

personer med denna typ av hörselskador 

kan uppfatta alla ljud som finns omkring 

dem, men de klarar inte av att separera 

ljuden. Så när två personer står och pratar 

kan den hörselskadade höra allt, men inte 

avgöra ljudets riktning och därmed inte 

heller vem som säger vad. Utmaningen lig-

ger i att hjälpa de som inte har tillgång till 

de här finstrukturerna. En annan utma-

ning är skador i hörselsnäckan, den vanli-

gaste typen av hörselskada. Vi måste lära 

oss att förstå hörselsnäckans funktion 

bättre, och vi måste försöka förstå alla de  

konsekvenser som kommer av skadan.

Du sysslar med kognitiv hörselveten-
skap, vad är det?
Det vi gör är att se på hur hjärnan jobbar 

och kompenserar vid en hörselskada. Det 

vi hittills kunnat visa är att hörselskada-

des arbetsminne arbetar mer aktivt än hos 

normalhörande. Det gör att belastningen 

på arbetsminnet blir för stort, och på lång 

sikt påverkar det även långtidsminnet. Vi 

försöker komma på sätt att underlätta för 

arbetsminnet, och sen kombinerar vi den 

kognitiva vetenskapen med den mer tek-

niska hörselvetenskapen.

Vad betyder IHV för den forskningen?
IHV har haft stor betydelse. De bidrag vi 

fått från Vetenskapsrådet har gjort att vi 

kunnat kraftsamla flera personer kring det 

här, och på kort tid har vi presenterat flera 

artiklar som blivit uppmärksammade. Vår 

forskning börjar bli mer och mer känd ute 

i världen.

Thomas Lunner nås på  
tlu@oticon.dk

Hallå där! 
Thomas Lunner, adjungerad professor i 
kognitiv hörselvetenskap på Linnécentrum 
HEAD och seniorforskare på Eriksholm Re-
search Centre, Oticon A/S.
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Norrbacka-Eugeniastiftelsen har för åren 
2011–2014 beviljat anslag på ca 6 miljoner 
kronor till doktorandanställningar inom 
området forskning rörande personer med 
rörelsenedsättning.

Följande doktorander har beviljats anslag:

Margit Alt Murphy, leg sjukgymnast, MSc  
Sahlgrenska akademin  
Utveckling och utvärdering av  
tredimensionell kinematisk rörelseanalys 
för övre extremiteter efter stroke

Julia Bahner, socionom Göteborgs universitet  
Sexualitetsfrågor i vardagen med personlig 
assistans för personer med fysisk rörelse-
nedsättning

Annelie Bilberg, leg sjukgymnast  
Sahlgrenska akademin  
Skulderfunktion och aktivitetsnedsätt-
ningar hos patienter med tidig reumatoid 
artrit

Siv Edvinsson, leg sjukgymnast  
Habiliteringens forskningscentrum, Örebro 
Andning, ätande och fysiologisk belastning  
vid cerebral pares 

Emma Haglund, leg sjukgymnast, MSc  
Lunds universitet  
Inflammatorisk ryggsjukdom – spondylatrit 
och dess konsekvenser för individ och 
samhälle

Tina Helle, ergoterapeut, MSc  
Lunds universitet  
Accessible housing design methodology:  
Assessment and problematisation of the 
lack of research-based standards

Berth Danermark forskar bland annat på 
effektiva metoder för personer med funk-
tionsnedsättning att komma in på arbets-
marknaden. Han är professor vid Institutet 
för handikappvetenskap.
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o.med att hjälpa personer med nedsatt 

funktion ut i arbetslivet.

TRYGGHETSANSTÄLLNING  
BRA FORM 
De vanligaste formerna av ekonomiskt 

stöd är lönebidrag eller en trygghetsan-

ställning. I båda fallen är det Arbetsför-

medlingen som förhandlar med arbetsgi-

varen om eventuellt stöd och i vilken form. 

Lönebidraget omförhandlas med jämna 

mellanrum medan trygghetsanställningen 

är mer långsiktig. Berth Danermark tror 

därför att den idag betydligt ovanligare 

trygghetsanställningen är bättre, eftersom 
Berth Danermark kan nås på 
berth.danermark@oru.se

långsiktigheten är en annan tydlig faktor 

som påverkar om en arbetsgivare ska an-

ställa en person med funktionsnedsättning.

Det som fattas nu är att de olika statliga 

aktörerna sätter till mer resurser för att 

underlätta användandet av metoden och 

att arbetsgivarna får mer information om 

exempelvis möjligheterna att få lönebidrag 

eller en trygghetsanställning.

mailto:jan.gronlund@hi.se
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Kommersiella rörelsestyrda TV-spel har 

under det senaste decenniet blivit allt  

vanligare. Är det möjligt att använda  

interaktiva spel inom habilitering av barn 

för att påverka deras motivation för fysisk 

aktivitet och för att träna samt för moto-

risk kontroll? Detta har Marlene Sandlund 

studerat i sin avhandling vid institutionen 

för samhällsmedicin och rehabilitering, 

sjukgymnastik, Umeå universitet. Av-

handlingen omfattar en litteraturstudie 

och en interventionsstudie av 15 barn  

i åldrarna 6- 16 år med diagnosen cere-

bral pares av en mild eller moderat form. 

Barnen och ungdomarna fick använda 

kommersiella rörelsestyrda spel som  

träning hemma minst 20 minuter per dag 

under fyra veckor. Utvärderingen gjordes 

med hjälp av speldagböcker, aktivitets- 

monitorer, intervjuer med föräldrarna samt  

motoriska test och avancerad tredi- 

mensionell rörelseanalys. Litteraturstu-

dien visade att det fanns få studier inom 

området, men resultaten var lovande och 

att ytterligare forskning inom området 

behövdes. 

Sammanfattningsvis visade det sig vara 

genomförbart att använda kommersi-

ella rörelsestyrda spel för att motivera  

allmän fysisk träning i hemmet hos barn 

med cerebral pares. Specifika effekter på  

motorisk kontroll behövde dock  

undersökas ytterligare i framtida studier.  

Barnens och ungdomarnas motivation 

för spelträningen var generellt hög, men  

resultaten visade också på att motivatio-

nen avtog under de fyra spelveckorna.  

Aktivitetsmonitorerna visade att barnens 

och ungdomarnas aktivitet ökade markant  

under de veckor de hade spelet hemma. De  

motoriska testen visade att rörelsekon-

trollen förbättrades något under perioden. 

Intervjuerna med föräldrarna visade att 

de var positiva till att använda spel som 

träning. Föräldrarna menade att spelen 

bidrog till att skapa en positiv tränings-

situation och att de innebar en möjlig-

het att spela tillsammans med kompisar,  

syskon och föräldrar. Föräldrarna upplev-

de också att deras egen roll som tränare 

minskade. De menade dessutom att vissa 

spel i sin nuvarande form inte var till-

räckligt avancerade för att tillgodose en  

individuellt anpassad träning där specifi-

ka rörelser kunde kontrolleras och tränas. 

Författaren konstaterar att i den fortsatta 

utvecklingen av spel, som ska användas 

för rehabilitering av barn där man söker 

öka deras specifika träningseffekt, är det 

av mycket stor betydelse att man bevarar 

spelens motiverande element.

Avhandlingen heter motioN iNteRaCtiVe games foR 
ChildReN with motoR disoRdeRs: motiVatioN, physiCal 
aCtiVity, aNd motoR CoNtRol. Författare är Marlene 
Sandlund och avhandlingen kan hämtas från  
www.diva-portal.org

Träna med interaktiva TV- spel
Avhandling

Läsvärt

Om psykiska problem och deras 
sammanhang som sociala fenomen
Människor drabbas av psykiska problem. 

Dessa problem uppstår i sociala samman-

hang oavsett vilken förklaring man väljer 

för att försöka förstå dem. Människor  

söker hjälp i sociala sammanhang,  

exempelvis inom psykiatrin och soci-

altjänsten. En terapeutisk relation är i  

grunden social.

Sedan länge har socialtjänsten ansvar 

för att hjälpa och bistå personer med 

psykiska svårigheter. I det sociala arbe-

tet formas en praktik och nya kunskaper  

utvecklas. Socialvetenskaplig kunskap får 

relevans i denna praktik och kunskaps-

utveckling.

Boken Psykiatri som socialt arbete är 

en lärobok, där författarna undersöker 

psykiska problem och deras sammanhang 

som sociala fenomen. Författarna har skil-

da utgångspunkter, men det finns sådant 

som förenar flera av kapitlen. Detta fören-

ande drag formulerar redaktörerna som

”En annan människas närvaro”. Det 

är den konkreta relationen mellan två  

eller flera människor, där den andra har 

en särskild betydelse. Relationen kan  

ibland vara destruktiv, men i bokens  

kapitel lyfts den ömsesidiga givande och 

tagande relationen fram som hjälp ur en 

svår livssituation. 

Boken heter psykiatRi som soCialt aRbete och är 
skriven av Magnus Sundgren och Alan Topr (re-
daktörer), Gunnel Andersson, Larry Davidson, 
Anne Denhov, Emma Freiman, Lisbeth Sachs 
och Bengt Starrin. Den är utgiven av Bonnier 
Utbildning.

http://www.diva-portal.org
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Samverkan inom många av välfärds-

statens områden har inte alltid varit 

framgångsrika. Under senare delen av 

1900-talet startades en rad samverkans-

projekt inom olika fält. Det visade sig 

att samverkan var svårare än väntat och 

att samverkan inte bara löste problem 

utan ofta uppstod också nya svårigheter. 

Per Germundsson har i sin avhandling 

vid Hälsoakademin, Örebro universitet 

studerat mötet mellan yrkesgrupperna  

socialsekreterare och lärare vid samver-

kan kring målgruppen barn som far illa 

eller riskerar att fara illa. Syftet har varit 

att fånga parternas uppfattningar om var-

andra och det man samverkar kring samt 

diskutera möjliga konsekvenser av de 

olika uppfattningarna i sammanhanget 

professionell samverkan kring barn som 

far illa. Informanterna utgjordes av 200 

lärare och socialsekreterare som deltagit 

i olika samverkansprojekt kring gruppen 

barn som far illa. 

Resultaten visade att de båda yrkes-

grupperna hade likartade uppfattningar 

(sociala representationer) av barn som far 

illa. Socialsekreterarnas representationer 

om lärare var huvudsakligen positiva, 

men lärarna uppfattades i många fall 

sakna kunskap kring socialsekreterarna 

och deras arbetsfält. Lärarnas representa-

tioner om socialsekreterare var i betydligt 

större utsträckning färgade av negativt 

laddade associationer. Den negativa bil-

den var främst relaterad till socialtjänsten 

som organisation, inte till socialsekrete-

raren som individ. Författaren konsta-

terade att socialsekreterares och lärares  

sociala representationer hade betydelse 

för samverkansprocessen inom fältet 

barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Avhandlingsarbetet visade också att teo-

rin om sociala representationer fungerade 

väl när syftet var att studera samverkande 

yrkesgruppers uppfattningar om varan-

dra och det de samverkade kring. 

Om sociala representationer 
och samverkan

Sedan länge är det känt att barn till för-
äldrar med psykisk ohälsa löper större 
risk att själva under uppväxten eller sena-
re i livet drabbas av psykiska eller andra 
problem. Patienters barn erbjuds dock 
sällan eget stöd från vuxenpsykiatrin. 
Nyligen har lagstiftningen kompletterats 
med bestämmelser enligt vilka hälso- och 
sjukvårdspersonal ska uppmärksamma 
barnens och familjernas behov av infor-
mation och stöd när föräldern lider av en 
allvarlig sjukdom.

Beardslees preventiva familjeinterven-
tion är den första familjefokuserade och 
strukturerade metoden som använts i 
Sverige sedan 2004. 

Heljä Pihkala har i sin avhandling vid 
institutionen för klinisk vetenskap, enhe-

ten för psykiatri, Umeå universitet stude-

rat familjeinterventionens säkerhet och 

lämplighet i Sverige och hur effekterna 

upplevs av familjen.

Metoden omfattar totalt fem träffar 

med familjen, både föräldrar och barn 

enskilt och familjen gemensamt. Syftet 

är att förebygga psykiska problem hos 

barn genom att ge tillfälle till samtal om 

förälderns sjukdom inom familjen. En 

enkät besvarades av föräldrar och barn  

(117 föräldrar och 89 barn). Dessutom 

intervjuades 35 föräldrar och 14 barn.

Resultaten visade att både barn och 

föräldrar upplevde Beardslees familje-

intervention positivt genom att de mådde 

psykiskt bättre efteråt. Barnens skuld-

känslor gentemot föräldern hade mins-

kat, deras kunskap om sjukdomen hade 

ökat. I intervjuer beskrev barnen att de 

var lättade, eftersom att de efter träffarna 

fått mer kunskap om förälderns sjukdom 

och att kommunikationen i familjen blivit 

mer öppen. De var också mindre oroade 

för föräldern, kunde vara mera med sina 

vänner och behövde inte ta lika mycket 

ansvar hemma. Föräldrarna kände sig 

stärkta i sitt föräldraskap och deras 

skuld- och skamkänslor minskade. 

Hjälp till barn i familjer där en 
förälder har psykisk ohälsa

 
Avhandlingen heter läRaRe, soCialsekReteRaRe oCh 
baRN som faR illa. om iNteRpRofessioNell samVeRkaN 
oCh soCiala RepReseNtatioNeR. Författare är Per 
Germundsson och avhandlingen kan hämtas 
från www.diva-portal.org

 
Avhandlingen heter beaRdless pReVeNtiVa famil-
jeiNteRVeNtioN föR baRN till föRäldRaR med psykisk 
ohälsa. sVeNska familjeRs eRfaReNheteR. Förfat-
tare är Heljä Pihkala och avhandlingen kan 
hämtas från www.diva-portal.org

Avhandling

Avhandling

http://www.diva-portal.org
http://www.diva-portal.org
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Kalendern
2011
OKTOBER
 2–4 Minot (North Dakota),  

USA 
US-Nordic International 
Conference on Intellectual 
Disabilities 
www.ndcpd.org/icid/

 5–8 Kreta, Grekland
  EVER 2011 - European  

Association for Vision and 
Eye Research

  www.ever.be

      27  Lund
  CERTEC informerar om 

rehabiliteringsteknik och 
design

  www.certec.lth.se

APRIL
 17–19 Örebro 

Örebrokonferensen HAB2012: 
Fånga framtiden. Möjligheter 
och hinder för ökad aktivitet 
och delaktighet 
www.orebrokonferensen.se

MAJ
21–23  Kolding, Danmark
  Nordisk kongress  i synspeda-

gogikk
  www.syndanmark.dk/nord-

isk_kongres

JULI
 8–12  Stockholm
  Social work and Social  

development 2012: Action and 
Impact

  www.swsd-stockholm-2012.
org/Programme-Themes.
aspx

... av Forskning om funktions hinder 
pågår kommer vecka 48.  
Manusstopp den 28 oktober.

Nästa nummer ...

Spar pengar och miljö,  läs oss på webben!
Vill du hellre läsa Forskning om funktionshinder pågår på  
webben, och därmed spara både pengar och miljö? E-posta din  
anmälan till cff@cff.uu.se så får du tidningen i PDF-format istället.
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11–13  Linz, Österrike
  13th International  

Conference on Computers 
Helping People with  
Special needs (ICCHP)

  www.icchp.org
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