
Anders Ingelgård är ny verksamhetschef 
på FoU Sjuhärad Välfärd. Han är docent 
i psykologi och kommer närmast från en 
tjänst vid AstraZeneca. 

Anders Ingelgård har 
forskat inom områden 
som psykosocial arbets-
miljö, förändringsstra-
tegier inom organisa-
tions- och utvecklings-
arbete samt lärande och 
kunskapsutveckling på 
arbetsplatser. Ett speci-
alintresse är enkäter och 
frågeformulär med särskild tonvikt vid den 
kvalitativa delen.

– Ett bra frågeinstrument är baserat både 
på kvalitativa och kvantitativa metoder, säger 
Anders Ingelgård, som även undervisar inom 
detta område på Chalmers tekniska högskola.

Han har erfarenhet som biståndsbedömare 
och föreståndare inom socialtjänsten. Han 
genomförde psykologutbildning i Stockholm 
och forskarstudier vid Göteborgs universitet.

Att leda verksamheten vid FoU Sjuhärad 
Välfärd ser han som en utmaning.

– Forskning inom välfärd är väldigt viktig 
och berör många människor i olika åldrar. 
Det är ett ansvarsfullt uppdrag vi har.

– Inom enheten finns en oerhört stark 
kompetens och breda erfarenheter – och inte 
minst engagemang.

En särskilt viktig  fråga inför kommande år 
är hur kunskap från forskning och utveckling 
kan komma dem som arbetar inom kommu-
ner, sjukhus och närsjukvård till del.
– Vi vet att det finns ett stort behov av kom-
petensutveckling och kunskapsspridning, 
och det är en utmaning att nå ut till olika 
arbetsplatser. 3
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Rönnmark, Lars (2013). Det 
måste få ta tid – metoder 
och synsätt i patientarbetet 
vid Äldrepsykiatriska teamet, 
Södra Älvsborgs Sjukhus

Föreningen Balans, som 
arbetar för bipolära, uni- 
polära och deras anhöri-
ga, ställde ut på hjälp-
medelsmässan. Från vän-
ster Eva Aagesen, Anna 
Gustavsson (ordförande) 
och Jenny Erdogan.

Det är viktigt att lyssna på barnen och låta 
dem få inflytande i all offentlig verksamhet 
som rör dem själva – även om det gäller mer 
eller mindre svåra situationer, som placering 
i familjehem eller besök hos socialtjänsten. 

Detta gemensamma budskap spred före-
läsarna vid temadagen om barns brukar-
medverkan som FoU Sjuhärad Välfärd och 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
arrangerade i höst.

Vid ett av temadagens seminarier presente-
rade regionala utvecklaren Birgitta Gardemyr 
och socialsekreteraren Mari Ljung en modell 
från Västernorrland som handlar om barns 
brukarmedverkan i den sociala barnavården. 
Modellen bygger på intervjuer med barnen, 

som berättat hur det är att träffa personalen 
inom socialtjänsten.

– Det är en väldigt enkel 
och flexibel modell, den går 
att starta upp rakt av och man 
behöver inte göra några större 
förändringar i sin organisation, 
säger Birgitta Gardemyr. 

– Vi samlar upp kunskap, 
systematiserar den, skriver in 

den i en matris och lägger förslag till föränd-
ringar som behöver göras. Sedan lyfter vi den 
här kunskapen genom hela organisationen, 
från socialsekreterarna som gör intervjuerna, 
via chefer upp till politiker, så att alla får del 
av barnens röster, det är det som är poängen. 

forts sidan 3

Anders Ingelgård

Birgitta  
Gardemyr

I oktober arrangerade 
FoU Sjuhärad Välfärd 
med samarbetspart-
ners mässa för hjälp-
medel för tredje året 
i rad.

En av föreläsarna var 
Sonny Wåhlstedt, ord-
förande i NSPHiG, 
som pratade om makt 
och inflytande för bru-
kare. 
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Vid årets upplaga av mässan för kom-
munikativa och kognitiva hjälpmedel 
föreläste Sonny Wåhlstedt om bru-
karmakt och brukarinflytande. Hans 
egen organisation, NSPHiG, är ett 
gott exempel på det och likaså hans 
eget engagemang i olika satsningar på 
regeringsnivå. 

Han berättade att den svenska brukar-
rörelsen varit aktiv i Sverige i omkring 40 
år, men att arbetet tagit ny fart de senaste 
åren. Regeringens kampanj Hjärnkoll är 
ett exempel, där både hans egen organi-
sation NSPHiG, som står för Nationell 
samverkan för psykisk hälsa i Göteborg, 
varit aktiv och liksom han själv som före-
läsare utifrån egna erfarenheter. 

I regeringens senaste satsning för 
PRIO, som handlar om riktade insat-
ser kring psykisk ohälsa, sitter Sonny 
Wåhlstedt och ytterligare en person med 
som brukarrepresentanter i styrgruppen. 
Deras deltagande ser han som ett bevis 
för hur mycket brukarnas makt och 
inflytande ökat. 

– Tänk om någon hade sagt det för 
tio år sedan, då hade ingen trott på mig, 
säger han och ler. 

NSPH är paraplyorganisation för en 
rad olika brukarorganisationer och till-
sammans omfattar de omkring 50 000 
personer, berättar Sonny Wåhlstedt. 

I sin föreläsning beskrev han en av 
NSPH:s senaste aktiviteter; en studie-

cirkel i brukarverkstad, som utgår från 
brukarnas eget perspektiv på fyra teman: 
Din egen makt, Din egen berättelse, Med 
starkare röst och Din rätt. Han berättade 
också om brukarrevision, som en process 
att granska det samhällsstöd som ges. 

Vid utställningsbordet senare startar 
en  diskussion om begreppet ”brukare”. 
Det är omdiskuterat och ibland kritiserat. 
Men Sonny Wåhlstedt tycker att det ska 
användas, än så länge.

– Majoriteten av brukarrörelsen tycker 
fortfarande att det är ett okej ord. Det 
började användas på 1980-talet, då man 
tog det från engelskans ”users”. 

– I rörelsen har vi enats nationellt om 
att köra med ”brukare”, tills vi hittar ett 
ord som alla accepterar. Till och med de 
som inte gillar ordet är eniga om det. 3

Fotnot: Läs mer om mässan på vår webb-
plats: www.fous.se/nyheter/massa2013

Äntligen har Pippi Långströms Prussiluskan   
 pensionerats. Det kom inte som en över-

raskning i sig, men skälen till att hon pensio-
neras (än en gång) är desto mer intressanta. 
Ny forskning om barn och om barns med-
verkan i beslut som berör dem visar att barn 
kan själva. Barns brukarmedverkan ger bättre 
verksamheter. Och arbetsmodellen verkar vara 
både enkel och flexibel.

För personer som arbetar med barn profes-
sionellt kommer kanske inte detta som en 
överraskning, lika litet som det gör det för 
föräldrar som väljer att lyssna på sina barn. 
Dock är det viktigt att kunna argumentera för 
och leda i bevis att barns medverkan har bety-
delse för verksamheters utveckling. Därför är 
det roligt att FoU Sjuhärad Välfärd medverkar 
till att lyfta fram betydelsefull forskning. Så 
många Prussiluskor, föräldrar, myndigheter, 
organisationer och andra förståsigpåare har 
under väldigt lång tid tyckt en väldig massa. 
Särskilt om barn. Och ofta moraliserande och 
utan några direkt väl underbyggda stöd vare 
sig från praktiken eller forskningen. Alltså, väl-
digt litet av evidensbaserade argument.

Som med all forskning tar det tid att få fram 
resultaten och ännu längre tid att samman-
ställa resultaten från flera olika forskningsstu-
dier. Det är naturligtvis inte bra, men alterna-
tivet är värre. Under de år som har gått sedan 
jag lärde känna Prussiluskan för drygt 40 år 
sedan har trots allt väldigt mycket hänt i hur 
vi ser på barn. I Sverige har samhället blivit 
mer barntillvänt inom nästa alla områden. Att 
vi nu även uppmärksammar barn som brukare 
känns som ett naturligt steg framåt.   

Det finns fortfarande anledning att leta 
efter Prussiluskan inom andra områden där 
medborgare och skattebetalare är beroende av 
samhällets skyddsnät för kortare eller längre 
tid. Men kanske är Prussiluskan i dag litet svå-
rare att identifiera? Kanske är det ibland så att 
Prussiluskan döljer sig i de styrdokument som 
styr hur anställda förväntas arbeta, eller i hur 
vi utbildar de personer som kommer att arbeta 
med personer i behov av vård och omsorg?

En sista fundering: Att engagera barn även 
i rollen som brukare leder inte 
bara till att verksamheten kan 
utvecklas till det bättre utan jag 
tror även att själva verksamheten 
i sig blir roligare och mer intres-
sant att arbeta i. Helt enkelt en 
vinn-vinn-situation. 3 

LEdNINGEN HAR ORdET:

Anders Ingelgård, 
verksamhetschef
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Makt och inflytande   
åt brukarrörelsen

Hallå där...
.... Angela Bångsbo, sam- 
ordnare på FoU Sjuhärad 
Välfärd. Du är ordförande 
i föreningen Handikapp-
forskning i Väst, HafV, 
som arbetar för att forsk-

ning kring funktionshinder ska ske till-
sammans med brukarna. Hur gör ni det? 

– Genom alla intresseföreningar som är 
medlemmar i HafV och att representanter 
för brukarorganisationer är med i styrelsen, 
tillsammans med företrädare från Västra 

Götalandsregionen, högskolor/universi- 
tet, kommuner, myndigheter och stiftel-
ser. Genom deras stora nätverk får brukar-
organisationerna också goda kontakter. 
Vad står på agendan hos er just nu?
– Ett seminarium om åldrande och adhd, 
den 4 december på Psykologiska Institu-
tionen vid Göteborgs universitet. I vår 
kommer vi också att ge ett seminarium 
om förvärvad hjärnskada i Borås. 
Hur samverkar FoUS och HafV?
– Genom FoUS brukarråd för funktions-
hindersfrågor, till exempel genom sam-
arrangemang av seminarier, och utbyte 
av vad som är på gång inom området. 3 

Sonny Wåhlstedt, ordförande för NSPHiG.
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Boktips inom  
välfärdsområdet
Brukarens roll i välfärdsforsk-
ning och utvecklingsarbete
Antologin ger en bild av hur 
arbetet kan se ut och 
vägledning i hur bru-
kare kan vara delaktiga 
inom forskning. Ett 
resultat av doktorand-
kursen: Brukarmed-
verkan i forskning 
och utvecklingsarbete 
inom hälso- och sjukvård, 
socialt arbete och omsorg. Inne-
hållet bygger på kursens före-
läsningar och examensarbeten 
och riktar sig till verksamma 
inom olika brukarorganisatio-
ner, studenter inom vård- och 
omsorg, och andra forskare 
som är intresserade av att 
arbeta med brukare.

Boken ingår som rapport nr. 
18 i rapportserien Vetenskap 
för profession vid Högskolan i 
Borås och finns att ladda ner 
via databasen BADA (www.
hb.se/Biblioteket/). 3
Av Lars Rönnmark (red.).  
Högskolan i Borås. 

Från idiot till medborgare
Från att i det förflutna blivit 
utstötta och sedda som icke 
mänskliga så är idag 
människor med 
utvecklingsstörning 
fullvärdiga medbor-
gare med lagstadgad 
rätt till goda lev-
nadsvillkor. Från 
idiot till medborgare 
skildrar historien kring barn, 
unga och vuxna med utveck-
lingsstörning från antiken till 
nutid. Boken speglar betydel-
sen av sociala, ekonomiska och 
politiska attityder i samhället 
– en del av vårt lands kulturarv 
som ytterst visar hur vi ser på 
människovärdet. Aldrig tidigare 
har historiken kring människor 
med utvecklingsstörning blivit 
belyst på detta ingående och 
heltäckande sätt. 3 
Av Karl Grunewald.  
Gothia Fortbildning.

Modellen från Västernorrland finns att ta 
del av på kommunförbundets webbplats; 

www.fouvasternorrland.se 
En mängd kommuner har redan frågat efter 

den och är intresserade av att använda den, 
berättar Birgitta Gardemyr.

Mari Ljung är en av de socialsekreterare som 
genomfört intervjuer enligt modellen.

– Tanken är att vi hela tiden ska bli bättre för 
dem vi är där för: barnen. Några av de föränd-
ringar vi gjort är att alltid se till att det finns fika 
när vi träffar barnen, eftersom deras föräldrar 
inte alltid har koll på om de är hungriga när de 
kommer, och så har vi köpt in barnvykort. När 
vi ska träffa familjen skickar vi vykort till barnen 
också: ”Hej, vi ska ses på torsdag!” De ska känna 
att det är för deras skull vi är här. 

Den stora vinsten med modellen är att per-
sonalen reflekterar mycket mer över hur det är 
att möta barn, hur man ska agera och vad som 
är bra eller dåligt, menar Mari Ljung. 

Traumatiska flyttar
Viktoria Skoog är forskare vid FoU Västernorr-
land och hennes forskningsområde är barn som 
är placerade i familjehem eller på institution, 
som har svårt att få en stabil vård och flyttar 
mycket. 

– Jag studerar både aspekten ”plötsliga flyttar” 
och socialtjänstens planerade flyttar, till exem-
pel från jourhem till mer långvariga lösningar. 
Utifrån barnens egna upplevelser visar det sig att 
båda dessa typer av instabilitet kan vara väldigt 
svåra, säger Viktoria Skoog. 

Planerade flyttar har tidigare inte betraktats 
som ”instabilitet” ur de vuxnas perspektiv. 

– Men barnens perspektiv ger oss en helt 
annan kunskap. För barnen kan det vara mer 

traumatiskt att flytta från en jourhemsplacering 
till en mer långsiktig lösning, än ett plötsligt 
avbrott. Om jourhemmet är en bra miljö.
Vill du genom din forskning ge råd om hur 
man kan arbeta kring det här?

– Ja. Det är väldigt praktiknära forskning som 
ger olika typer av förslag på hur man kan för-
bättra verksamheter utifrån barnens perspektiv. 
Socialtjänsten ska praktiskt kunna använda sig 
av den här kunskapen, så att barn som är place-
rade i samhällsvård får det bättre.

Bättre självkänsla
Den frilansande skribenten och utredaren Ann-
Marie Stenhammar arbetar med frågor som rör 
funktionshinder, främst för barn och unga. Hon 
gör det på uppdrag av myndigheter och organi-
sationer, framför allt inom handikapprörelsen.

Hennes föreläsning handlade om två projekt, 
Egen växtkraft och Delaktiga barn och unga,   som 
Arvsfonden finansierat.

– De handlar om barns delaktighet och infly-
tande när de möter till exempel socialtjänst,  
handikappomsorg, hälso- och sjukvård och 
skola. Jag är väldigt intresserad av inflytandet 
barn kan ha när de själva är ”kunder” i en verk-
samhet som de behöver stöd från. 
Vad har projekten gett för nytta för barnen?

– Förutom kvalitetshöjningen, har det blivit en 
intervention i sig att de fått vara med och utveckla 
en verksamhet, som en grupp. Barnen har fått 
bättre självkänsla. Det är det stora pluset egent-
ligen: Att ingå i gruppen och att vuxna så tydligt 
lyssnar och tagit till sig barnens synpunkter. 3

Fotnot: På vår webbplats finns några av  
föreläsarnas presentationer att ta del av:  
www.fous.se/presentationer

Bättre verksamheter 
när barnen får vara med

Ann-Marie 
Stenhammar 
(till vänster), 
Birgitta 
Gardemyr, 
Viktoria 
Skoog och 
Mari Ljung 
föreläste om 
barns brukar-
medverkan 
under tema-
dagen Barns 
röst tidigare i 
höstas. 

Fortsättning från sidan 1:
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Genom brukarråden får FoU Sjuhärad 
Välfärd värdefull information, som leder 
till högre kvalitet och en verksamhet som 
är väl anpassad till dem den berör. Ett 
konkret exempel på sådan samverkan 
är de temadagar som arrangeras några 
gånger per år. 

Temadagarna skapas utifrån önskemål och 
initiativ från medlemmarna i FoU Sjuhärad 
Välfärds två brukarråd; brukarrådet för 
äldre och brukarrådet för funktionshinder-
området. 

Temadagarna tar upp ämnen som är 
angelägna för brukare och deras anhöriga. 
Hösten 2013 handlar de om barns röst (se 
artikel på sidan 3) samt bemötande av både 
äldre och funktionshindrade. 

Psykisk ohälsa på agendan
Ann-Mari Rannanpää är engagerad i bru-
karrådet för funktionshinder. 

– Ja, vi har varit med och föreslagit både 
temadagar och FoU-caféer. Vi har till exem-
pel lyft psykisk ohälsa som en punkt, det 
ligger i tiden att prata om det och det berör 

en grupp människor 
som inte själva gör så 
mycket väsen av sig. 

Hon har egna erfa-
renheter av att vara 
anhörig till någon 
med psykisk ohälsa, så  
ämnet ligger henne 

varmt om hjärtat. Det  var också en av 
anledningarna till att hon ville vara med i 
brukarrådet. 

– Funktionshinder finns ju i lika många 
varianter som det finns människor nästan, 
det gäller inte bara hörsel, syn och att ha 

rullstol, som kanske ses som de vanligaste, 
utan det finns så många fler. 

Hon tror att brukare och anhöriga kan 
ge perspektiv på frågor som tjänstemän och 
politiker kanske inte alltid har.

– Vi kan vara med och påtala olika delar, 
allt finns inte nedskrivet och går att läsa på. 

Kunskap åt flera håll
Eva Svensson har nu lång erfarenhet av 
brukarrådet för äldre, 
där hon varit med i sju 
år.  Hon tar med sig 
flera olika perspektiv 
in i rådet: dels har hon 
varit sjukgymnast på 
SÄS i 40 år och har 
därefter stort intresse 
för frågor omkring 
rehabilitering och dels är hon medlem i 
föreningen Aktiva seniorer.  Hon är också 
frivilligarbetare på äldreboendet på Kapp-
landsgatan 8.

– Jag har satt mig in i hur äldre har det. 
Det har hänt mycket de senaste åren och 
äldrevården utvecklas hela tiden i positiv 
riktning. Man behöver inte vara rädd att 
flytta till ett äldreboende. Dock skulle 
jag önska att man satsade mer resurser på 
rehabilitering. 

Det är viktigt att medlemmarna i råden 
är med och pekar ut de viktigaste och mest 
aktuella frågorna, tycker Eva. 

– Dagen om bemötande till exempel, den 
känns otroligt viktig. Vissa anställda passar 
helt enkelt inte in i vården. 

Men personerna i brukarrådet är inte 
bara idékläckare, de kan också föra tillbaka 
kunskap till egna föreningar och till andra 
äldre och anhörigvårdare, menar Eva. 3

Avsändare: 
Högskolan i Borås, 
FoU Sjuhärad Välfärd,  
501 90 Borås
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ÄGARPARTER FoU SJUHÄRAd VÄLFÄRd:

Brukarråden hjälper till att 
lyfta de väsentliga frågorna 27 januari 

Seminarium: Samverkan  
ur ett ledningsperspektiv
Hur kan man i ett ledningsperspektiv 
följa och understödja samverkanspro-
cessen? Centrala framgångsfaktorer 
för samverkan lyfts fram. Föreläsare är 
Berth Danermark, professor i sociologi 
vid Örebro universitet. 
Tid: 13:30–16:30 Plats: Sparbanks-
salen, Högskolan i Borås 
Medarr: Närvårdssamverkan och  
Boråsregionen Sjuhärads kommunal-
förbund

12 mars, 11 april
Seminarium: Våld mot äldre
Två halvdagar för chefer inom äldre-
omsorg m.fl. 
Medarr: Länsstyrelsen i Västra Göta-
land, Boråsregionen Sjuhärads kom-
munalförbund samt Borås Stad

27 mars 

Samordnad vårdplanering
Föreläsare från Socialstyrelsen samt 
parallella seminarium gällande Psyki-
atri/missbruk och beroende, Barn och 
unga, Funktionshinder/LSS samt Äldre. 
Tid: 13:00–16:30 Plats: Pulsen Kon-
ferens. Medarr: Närvårdssamverkan

Samtliga arrangemang och information  
om anmälan finns på FoUS webb: 
www.fous.se/kalendarium

Tilll sist önskar 
medarbetarna 
på FoU Sju-
härad Välfärd 
alla läsare fina 
helger i advent, 
jul och nyår!
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