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Sammanfattning 
Föreliggande  studie  avser  att  öka  förståelsen  för  hur  boendepersonal  ser  på  och  arbetar  med 
brukarinflytande  för  personer  med  psykiska  funktionsnedsättningar.  För  att  kunna  göra  detta 
formulerades tre  forskningsfrågor,  vilka avser att  undersöka boendepersonals syn på syftet  med 
brukarinflytande,  deras  upplevelse  av  hur  de  kan  främja  respektive  hindra  förutsättningar  för 
brukarinflytande  samt  vilken  påverkan  brukarinflytande  kan  ha  på  deras  arbete.  För  att  kunna 
besvara  studiens  frågeställningar  har  fem  kvalitativa  intervjuer  genomförts  med  personal  på 
boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Studien har vidare analyserats utifrån 
följande teoretiska utgångspunkter; det relationella maktperspektivet,  Franzéns makttriangel, den 
professionella makten och brukarrollen, handlingsutrymme samt paternalism och empowerment. 

Resultatet visar att brukarinflytande har en föränderlig karaktär och varierar i utformning och styrka 
beroende på kontext och brukarens personliga förutsättningar. Det framkommer flera argument för 
brukarinflytande. Vissa syftar till att öka brukarnas empowerment och främja deras återhämtning, 
dessa kan i hög grad kopplas till olika kategorier av brukare. Andra syften gynnar verksamheten och 
boendepersonal.  Resultatet  visar  vidare  att  inte  heller  arbetet  med  brukarinflytande  är  helt 
okomplicerat. I detta arbete återfinns flera hindrande faktorer och aktörer på olika nivåer. Hindren 
påverkar vidare hur boendepersonal kan använda sin professionella makt och sitt handlingsutrymme 
i arbetet med brukarinflytande. Det finns också argument för att boendepersonal ibland begränsar 
eller hindrar brukarinflytande, exempelvis att det sker med hänsyn till brukarens bästa. Resultatet 
visar att det finns personal med paternalistiska förhållnings- och arbetssätt, vilka utgör hinder för 
brukarinflytande.  Genom  kommunikation  kan  boendepersonal  dock  skapa  förutsättningar  för 
brukarinflytande i personalgruppen, på så sätt kan den stigmatiserande diskursen om personer med 
psykiska funktionsnedsättningar ifrågasättas.  Vidare visar resultatet  att  boendepersonal även kan 
främja  brukarinflytande  genom  att  öka  brukarnas  empowerment  samt  genom  att  inta  ett 
empowermentinriktat förhållningssätt. Detta balanserar makten i relationen och möjliggör en mer 
jämlik relation, vilket uppfattas främjande. Boendepersonal kan också främja förutsättningarna för 
brukarinflytande genom att välja hur de ska hantera sitt handlingsutrymme, exempelvis genom att 
avsätta  tid  för  brukarinflytande.  Resultatet  visar  vidare  att  boendepersonals  upplevelse  av  hur 
brukarinflytande påverkar deras arbete beror på inflytandets utformning. Det är  dock tydligt att 
brukarinflytande  ställer  ökade  krav  på  boendepersonal  och  deras  arbete,  vilka  många  gånger 
upplevs svåra att tillmötesgå på grund av tidigare nämnda hinder. Brukarinflytande kan också ha en 
positiv  påverkan  för  boendepersonals  arbete,  dels  då  det  kan  underlätta  arbetet  och  fylla  en 
vägledande funktion och dels då det fyller en bekräftande och utvecklande funktion. Min slutsats är 
vidare att brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar varken är självklart 
eller enkelt. Men genom att öka förståelsen för det studerade området kan studien förhoppningsvis 
stimulera  till  reflektion  och  diskussion  hos  anställda  inom  socialt  arbete,  vilket  kan  främja 
förutsättningarna för brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Nyckelord: Brukarinflytande, Makt,  Empowerment, Paternalism, Psykiska funktionsnedsättningar
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Summary 
The  present  study aims  to  increase  understanding  of  how  Housing  staff  view  and  work  with 
userparticipation for people with mental disabilities. For this purpose three scientific questions were 
formulated, which try to investigate the Housing staffs view on the purpose with userparticipation, 
as  well  as  their  impression  of  how  they  may  promote  or  hinder  the  prerequisites  for 
userparticification and their experience of how userparticipation may affect their work. In order to 
answer  the  study  questions,  five  qualitative  interviews  were  conducted  with  staff  on 
accommodations for persons with mental disabilities. The study has further been analyzed from the 
following  theoritical  standpoints;  the  relational  powerperspective,  Franzéns  powertriangle,  the 
professional power and the userrole, discretion and also paternalism and empowerment. 

The result shows that userparticipation is of an ever-changing character which is varying in shape 
and  strength  depending  on  the  context  and  the  users  personal  abilities.  Many  arguments  for 
userparticipation  are  revealed.  Some  arguments  point  towards  the  increase  of  the  users 
empowerment and promote their recovery, which to a high degree can be connected to different 
categories of users. Other purposes benefit the accommodation and the Housing staff. The result 
further shows that the work with userparticipation is not uncomplicated.  In this study there are 
several  hindering  factors  and  actors  at  different  levels.  These  obstacles  further  affect  how the 
Housing staff  can  use their professional power and discretion  in the work with userparticipation. 
There are also arguments that Housing staff can use their professional power to limit or hinder 
userparticipation, for example for the users own good and well-being. The result shows that there 
are Housing staff with a paternalistic approach and way of working, which limits userparticipation. 
Though, through communication the Housing staff may create preconditions for userparticipation 
among the staff, thus putting the stigmatizing discourse regarding people with mental disabilities 
into questioning. The result  further shows that Housing staff  may promote userparticipation by 
increasing  the  users  own  empowerment  as  well  as  by  adapting  to  an  empowerment  oriented 
approach. This balances the power relation and allows for a more equal relation, which is held as 
promotive. The Housing staff may also promote the preconditions for userparticipation by choosing 
how to use their discretion, for example by alotting time for userparticipation. The result further 
shows that the Housing staffs experience of how userparticipation affects their work depends on the 
form of participation. Clearly, though, userparticipation will increase demands on housing staff and 
their work, which often may be viewed as hard to accomodate because of the before mentioned 
obstacles. Userparticipation can also  have a positive impact in the Housing staffs work, partly as it  
may facilitate the work and fill a guiding function and partly as it  does fill  an affirmatory and 
developing function. My conclusion is furthermore that userparticipation for people with mental 
disabilities is neither obvious nor uncomplicated. But by increasing the understanding about the 
area of study  it can hopefully stimulate to reflection and discussion among employees in social 
work, which can promote the preconditions for userparticipation for people with mental disabilities.

Keywords: Userparticipation, Power, Empowerment, Paternalism, Mental disabilities
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1. INLEDNING
Kravet på brukarinflytande har vuxit fram över tid och idag har frågan en given plats i offentliga 

debatter.  Det  är  politiskt  korrekt  att   tala  om  brukarinflytande  (Karlsson  &  Börjesson  2011; 

Steinholtz Ekecrantz 2005), men det finns också en lång tradition av att  inte efterfråga eller  ta 

hänsyn till personer med psykiska funktionshinders kunskaper och erfarenheter (Topor & Denhov 

2008). Trots reformer och andra förbättringsarbeten för att förbättra livsvillkoren för personer med 

psykiska funktionshinder så hör de ännu till de mest utsatta grupperna i samhället (Klamas 2010). 

”The idea of citizen participation is a little like eating spinach:
No one is against it in principle because it’s good for you” 
(Arnstein 1969 citerad i By Rise 2012)

Mitt intresse för psykiska funktionsnedsättningar1 har jag haft i flera år, vilket avspeglats i såväl 

studier  som  arbetslivserfarenhet.  Intresset  för  dessa  brukares  rättigheter  har  dock  i  huvudsak 

utvecklats  under  min  tid  på  Socialpedagogiska  programmet.  Brukarinflytande  har  varit  ett 

genomgående begrepp under utbildningen och genom det varierade kursutbudet har jag tillägnat 

mig kunskaper i ämnet som jag saknat i mitt arbetsliv. Den kunskap jag tillägnat mig har fått mig att 

vilja se närmare på brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Föreliggande studie avser att undersöka brukarinflytande ur ett personalperspektiv för att få ökad 

förståelse för hur personal, som arbetar med brukare med psykiska funktionsnedsättningar, ser på 

och arbetar med brukarinflytande. Genom att utgå från personalens perspektiv och ta tillvara deras 

kunskaper  och  erfarenheter  är  min  förhoppning  att  föreliggande  studie  kommer  kunna  öka 

förståelsen för brukarinflytande i praktiken. Att öka förståelsen för det studerade området anser jag 

kan utgöra ett viktigt bidrag för socialt arbete då ambitionerna om att stärka personer med psykiska 

funktionsnedsättningars  ställning  och  öka  deras  inflytande  ännu  är  ett  pågående  arbete. Min 

förhoppning är att denna kandidatuppsats kommer kunna tilltala en bred skara läsare och uppmuntra 

till såväl reflektion som diskussion. 

1Begreppet ”psykiska funktionsnedsättningar” används genomgående i uppsatsen. Trohet visas dock refererade 
författares begrepp. 
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2. BAKGRUND
Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av utvecklingen av boendeformer för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar.  Dessutom görs en övergripande kartläggning av hur frågan om 

brukarinflytande  växt  fram  samt  en  begreppsutredning  av  'brukarinflytande'  i  relation  till 

närliggande begrepp. Avslutningsvis ger kapitlet en inblick i aktuella ambitioner.

2.1. Från sinnessjukhus till boendestöd

Institutioner är inget nytt fenomen i samhället,  redan på medeltiden fanns olika institutioner där 

gamla, sjuka, fattiga, sinnesslöa och krymplingar förvarades och vårdades. I början av 1800-talet 

upprättades  de  första  sinnessjukhusen  i  Sverige,  vilka  snarare  kan  beskrivas  som anstalter  för 

omskolning och uppfostran än som institutioner för behandling (Lindqvist, Meeuwisse & Sunesson 

2010). Läkarens auktoritet på mentalsjukhusen var enorm och det var läkaren som hade makt att 

bestämma  om  en  individ  var  frisk  eller  sjuk  och  därmed  huruvida  individen  skulle  vistas  på 

mentalsjukhus eller inte (Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010). Länge var det via vistelse på 

mentalsjukhus som patienten skulle omhändertas, behandlas och botas. Ända fram till 1970-talet var 

staten  och  de  slutna  institutionerna  dominerande  aktörer.  Vid  denna  tidpunkt  började 

mentalsjukhusen att avvecklas och istället började mindre, öppnare och mer hemlika boendeformer 

med  personalstöd  etableras  (Brusén  2005).  Idag  är  boende  en  insats  som  blir  tillgänglig  för 

individen genom bistånd enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller Lagen om Stöd och Service för 

vissa funktionshindrade (1993:387) och graden av stöd i boendet utgår från den enskilde individens 

behov.  En grov uppdelning kan göras genom att  beskriva boendeinsatserna i  två riktningar.  En 

riktning som ännu i hög grad karaktäriseras av omhändertagande inslag, exempelvis HVB-boenden2 

och gruppbostäder, och en riktning som består av ett mer flexibelt boendestöd. Boendestödet utgår 

från individens egen bostad och kan även inkludera vardagligt  stöd utanför  den egna bostaden 

(Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010).

2.2. Avinstitutionaliseringen – mer än bara en geografisk förflyttning

Flera faktorer bidrog till avinstitutionaliseringen och de radikala samhällsdebatter som fördes under 

1960-1970-tal  spelade  en  betydelsefull  roll.  I  dessa  debatter  riktades  skarp  kritik  mot  hur 

välfärdssystemet  var  utformat  och mot  den ideologi  som länge präglat  vården,  vilken  betraktat 

psykiskt  sjuka  som  mindre  värda.  Man  reagerade  på  att  mentalsjukhusens  patienter  saknade 

2 Hem för Vård och Boende, en verksamhet som bedriver vård/behandling förenat med boende (Socialstyrelsen)
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demokratiska  rättigheter,  integritet  och  självbestämmande.  Samtidigt  betonades  att  konflikten 

mellan samhället och de psykiskt sjuka inte kunde lösas genom att en av parterna isolerades bakom 

murar. Istället ville man ta kamp mot det system som slog ut människor, etablera de psykiskt sjukas 

rättigheter i samhället och låta dem bli hörda (Karlsson & Börjesson 2011; Lindqvist, Markström & 

Rosenberg  2010).  Avinstitutionaliseringen  handlade  alltså  om  betydligt  mer  än  en  geografisk 

förflyttning. Den innebar en förändrad karaktär av den psykiatriska vården och en stärkt ställning 

för individen, både i relation till psykiatrin och till samhället i stort. Individen gick från att vara en 

passiv  patient  inlåst  på  mentalsjukhus,  till  att  betraktas  som  funktionshindrad  med  samma 

rättigheter till vård, stöd och service enligt Socialtjänstlagen (2001:453) som andra och med rätt att 

överklaga  beslut (Bülow 2005).  Redan  när  Socialtjänstlagen  (2001:453)  trädde  i  kraft  år  1982 

symboliserade den en förändring av den syn som dominerat i de tidigare vårdlagarna och som haft  

en  överordnad  och  kontrollerande  funktion  (Norström  &  Thunved  2011).  Socialtjänstlagen 

(2001:453) visar tilltro till individens egen förmåga och verksamhet enligt denna lag ska präglas av 

helhetssyn och av grundläggande värderingar om demokrati,  solidaritet,  trygghet,  jämlikhet och 

delaktighet, dessutom förespråkas respekt för individens rätt till självbestämmande och integritet.

2.3. Politiska ambitioner om ökat brukarinflytande

Den  ideologiska  förändring  som  påbörjades  vid  avinstitutionaliseringen  har  sedan  fortsatt  och 

målsättningen  om  ökat  inflytande  och  stärkt  ställning  för  personer  med  psykiska 

funktionsnedsättningar har förtydligats i  flera sammanhang.  Handikappreformen (SOU 1991:46) 

och Psykiatrireformen (SOU 1992:73) kan betraktas som särskilt viktiga då de båda syftade till att 

stärka  brukarens  ställning  och  att  öka  dennes  inflytande. Handikappreformen  (SOU  1991:46) 

genomfördes  år  1994  och  Lagen  om Stöd  och  Service  till  vissa  funktionshindrade  (1993:387) 

tillkom som ett  led  i  denna reform.  Övergripande mål  i  Lagen om Stöd och Service till  vissa  

funktionshindrade  (1993:387)  är  att  verksamhet  enligt  lagen  ska  utgå  från  handikappolitikens 

bärande principer om helhetssyn, tillgänglighet och kontinuitet, samt om delaktighet, inflytande och 

självbestämmande.  Psykiatrireformen  (SOU  1992:73)  genomfördes  år  1995  och  syftade  till  att 

förbättra  situationen  specifikt  för  personer  med  psykiska  funktionshinder.  Dessutom  innebar 

reformen ett tydligt ställningstagande för att stärka den enskildes ställning genom att bland annat 

öka möjligheterna till  inflytande.  År 2000 togs  den handikappolitiska planen ”Från patient  till  

medborgare – en nationell  handlingsplan för  handikappolitiken” (Prop.  1999/2000:79)  fram till 

följd av att stora brister påvisats i bemötandet av personer med psykiska funktionshinder.  Denna 

utgick  från  principen  om  människors  lika  värde  och  betonade  personer  med  psykiska 
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funktionshinders ovillkorliga rätt  till  respekt.  Personer med psykiska funktionshinder skulle inte 

betraktas  som  föremål  för  åtgärder,  utan  istället  som  medborgare  som  alla  andra,  med  både 

rättigheter  och  skyldigheter.  Nationella  målsättningar  om mångfald  och jämlikhet  formulerades. 

Samhället skulle utformas på ett sätt som möjliggjorde delaktighet och det handikappolitiska arbetet 

skulle få en tydligare inriktning på att identifiera och avlägsna hindrande faktorer. Diskriminering 

skulle förebyggas och bekämpas, jämlikhet och delaktighet skulle främjas och man skulle skapa 

förutsättningar  för  autonomi  och  självbestämmande.  Mellan  år  2003-2006  genomfördes  den 

offentliga utredningen ”Nationell psykiatrisamordning” (S 2003:9), även kallat ”Miltonprojektet”. 

Ambitionen med att tillsätta en psykiatrisamordning var att skapa förutsättningar för ett krafttag på 

området. Uppdraget var brett och innefattade bland annat en genomgång av hur situationen såg ut 

för  personer  med psykiska  funktionshinder  sett  till  vård,  omsorg  och rehabilitering.  Eventuella 

hinder  skulle  identifieras  och  analyseras  för  att  senare  kunna  resultera  i  förslag  till  åtgärder. 

Nationell psykiatrisamordning resulterade i utredningen ”Ambition och ansvar. Nationell strategi  

för utveckling av samhällets insatser  till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder” 

(SOU 2006:100). 

2.4. Moraliskt och juridiskt stöd för brukarinflytande

FN:s standardregler (1993) samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder 

(2006) fyller viktiga funktioner sett till brukarinflytande. Även om de inte är juridiskt bindande är 

de  likväl  att  betrakta  som  moraliska  regler  som  FN-staterna  åtagit  sig  att  följa. I  FN:s 

standardregler (1993)  ingår  viktiga  principer  av  stor  betydelse  för  personer  med  psykiska 

funktionshinders livskvalitet och delaktighet i samhället. Dessa syftar till att säkerställa principen 

om alla människors lika värde, vilket innebär att personer med psykiska funktionshinder ska ha 

samma rättigheter och skyldigheter som andra.  FN:s konvention om rättigheter för personer med  

funktionshinder (SOU 2009:36) syftar till att undanröja hinder för att personer med funktionshinder 

ska  kunna  uppnå  mänskliga  rättigheter.  Konventionen  betonar  grundläggande  principer  om 

inklusion, delaktighet och självbestämmande samt om icke-diskriminering och jämlikhet. 

Brukarinflytande har också juridiskt stöd genom Socialtjänstlagen (2001:453) och Lagen om Stöd 

och  Service  till  vissa  funktionshindrade (1993:387).  I  Socialtjänstlagen 3  kap  5  §  uttrycks  att 

insatser ska genomföras tillsammans med brukaren. Vidare framgår av Socialtjänstlagen 5 kap 8 § 

att  kommunerna ska planera insatser  för personer  med funktionshinder  i  samverkan med andra 

organisationer  och  samhällsorgan,  vilket  kan  innefatta  inflytande  på  organisationsnivå  genom 

exempelvis brukarorganisationer  (Socialstyrelsen 2011).  I  Lagen om Stöd och Service till  vissa 
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funktionshindrade  (1993:387) 6 § framgår att verksamhet ska bedrivas i samarbete med berörda 

myndigheter  och  samhällsorgan.  Dessutom framgår  att  verksamheten  ska  grundas  i  respekt  för 

individens rätt till självbestämmande och att individen så långt som det är möjligt ska ha inflytande 

och  medbestämmande  i  insatsen.  Juridiskt  har  personer  med  psykiska  funktionshinder  dock 

fortfarande en särställning då de kan bli föremål för tvångsåtgärder (Lindqvist 2009).

2.5. Brukarinflytande – en begreppsutredning

Enligt Socialstyrelsen (2011) kan både 'inflytande', 'medverkan' och 'delaktighet' användas för att 

beskriva  hur  brukare  kan  ta  del  av  eller  påverka  beslut  som rör  insatser  eller  verksamhetens 

utformning och styrning. Samtliga begrepp handlar om hur brukare ska få mandat och möjlighet att 

påverka de beslut som får konsekvenser för deras liv. 'Medverkan' och 'delaktighet' syftar till att 

brukaren på något sätt är medverkande eller delaktig i en process, men begreppen tar ingen hänsyn 

till  om brukarens  medverkan  eller  delaktighet  verkligen  leder  till  något.  Begreppet  'inflytande' 

förutsätter  däremot  att  brukarnas  medverkan  eller  delaktighet  påverkar  processen  på  något  sätt 

(Socialstyrelsen  2011).  Karlsson och Börjesson (2011) menar  att  'brukarmedverkan'  är  ett  brett 

begrepp  som kan innebära  allt  från  att  brukaren  utför  ett  mindre  moment  i  en  process  till  att 

brukaren i hög grad är delaktig i hela processen, inklusive beslutsfattande. Brukarmedverkan kan 

enligt denna definition därmed kopplas till såväl makt, delaktighet och inflytande, även om så inte 

alltid är fallet. Att separera 'inflytande' från närliggande begrepp är alltså inte helt okomplicerat och 

även  om brukarinflytande  är  det  fenomen som studeras  i  föreliggande  studie  så  kommer  även 

närliggande begrepp att ingå när de uppfattas ha inslag av inflytande. Som Dahlberg och Vedung 

(2001) påtalar så har brukare som medverkar sannolikt större möjligheter till inflytande än övriga, 

även om brukarmedverkan och brukarinflytande inte behöver förutsätta varandra.

Vad är då egentligen brukarinflytande? Karlsson och Börjesson (2011) delar in brukarinflytande i en 

individuell- och en kollektiv form. Det individuella brukarinflytandet rör den egna insatsen medan 

det kollektiva brukarinflytandet kan utövas genom exempelvis brukarråd. Den kollektiva formen av 

brukarinflytande var också det som i huvudsak förespråkades genom Psykiatrireformen (Steinholtz 

Ekecrantz 2005). Karlsson och Börjesson (2011) menar att ytterligare en uppdelning kan göras, 

mellan formaliserat och icke-formaliserat brukarinflytande. Formaliserat inflytande kan exempelvis 

vara att brukaren ingår i en planeringsgrupp. I ett sådant sammanhang är formen för inflytandet 

avgjort  i  förväg och synligt  för allmänheten.  Ett  icke-formaliserat  inflytande kan istället  utövas 

genom personliga kontakter eller tillfälliga aktioner, formen för inflytandet är då inte definierat i 

förväg utan formas istället i stunden. Icke-formaliserat inflytande kan av olika anledningar vara dolt 
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för allmänheten. Enligt Socialstyrelsen (2011) kan brukarinflytande också utövas på olika nivåer. 

Den  första  nivån  rör  det  individuella  inflytandet,  vilket  handlar  om  brukarens  möjligheter  att 

påverka insatserna och den egna livssituationen. Den andra nivån handlar om brukarinflytande på 

verksamhetsnivå,  alltså  brukarens  möjlighet  att  medverka  i  beslut  och  utvecklande  av 

verksamheten.  Slutligen rör den tredje nivån brukarinflytande på organisations- och systemnivå, 

vilket  exempelvis kan ta  sig uttryck genom politiskt  inflytande.  Karlsson och Börjesson (2011) 

menar att brukarinflytande kan ha en maktaspekt, men att makten då kan se olika ut och variera i 

styrka beroende på område. Men brukarinflytande kan också sakna makt, exempelvis när det är av 

mer  rådgivande  karaktär.  Det  är  också  möjligt  att  brukarinflytande  kan  dölja  makt,  alltså  att 

brukaren upplever sig ha makt, men att detta skulle förändras så fort motsättningar uppstår mellan 

brukare och de professionella. 

2.6. Brukarinflytande idag

I  ett  historiskt  perspektiv  har  personer  med  psykiska  funktionshinder  tvingats  kämpa  mot 

stigmatisering,  nedvärderande  attityder,  diskriminering  och  bristande  tillgänglighet  för  att  få 

möjlighet  att  leva  ett  fullvärdigt  liv  i  samhället  (Lindqvist  2009).  Idag  har  frågan  om 

brukarinflytande  en  given  plats  i  offentliga  debatter,  åtminstone  på  policynivå,  och  det  anses 

politiskt korrekt att tala om brukarinflytande  (Karlsson & Börjesson 2011; Steinholtz Ekecrantz 

2005). Det finns en mängd argument för brukarinflytande och ofta belyser man den demokratiska 

aspekten samt kvalitets- och effektivitetsaspekterna. För den enskilde brukaren innebär ett reellt 

inflytande en maktförskjutning mellan professionella och brukaren, en relation som i grunden är 

ojämlik.  Ökat  brukarinflytande  förändrar  maktbalansen  till  brukarens  fördel,  vilket  främjar 

empowerment och återhämtning3. Att brukaren har inflytande och makt över det som rör det egna 

livet ökar självförtroendet, vilket på sikt både förändrar brukarens självbild och professionellas syn 

på brukaren (Socialstyrelsen 2011). Regeringen (2012) har som övergripande mål för år 2013 att 

stödinsatser ska utformas på ett sådant sätt att de stimulerar och möjliggör brukarmedverkan. Av 

denna anledning gav Socialstyrelsen (2013) i Februari år 2013 ut vägledningen, ”Att ge ordet och 

lämna plats”, vilken i huvudsak riktas till personal inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och 

beroendevård och som anger  förutsättningar  för brukarmedverkan.  Brukarmedverkan innebär  så 

mycket mer än bara information och rådgivning och måste också betraktas som det på samtliga 

nivåer  i  organisationen.  Socialstyrelsen (2013) menar  att  professionella  måste  bli  medvetna om 

egna och andras fördomar samt arbeta aktivt för att motverka diskriminering och stigmatisering av 

3 Återhämtning kan kortfattat förklaras som en process vilken syftar till att finna de för individen hjälpande faktorerna 
för att denne ska kunna återta makten över sitt liv (Topor 2005)
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personer med psykiska funktionsnedsättningar. Professionella måste också utveckla nya attityder 

som präglas av en tilltro till brukarens egna möjligheter att utvecklas och återhämtas, samt som 

betraktar brukarens kunskaper och erfarenheter som värdefulla för verksamheten. Socialstyrelsen 

(2013) menar att det dessutom krävs att maktrelationer synliggörs, diskuteras och förändras för att 

en verklig förändring ska kunna ske. Maktobalans, attityder och resursbrist listas som omfattande 

hinder  för  brukarmedverkan.  Likaså  rädsla  hos  professionella  att  förlora  makt  till  förmån  för 

brukarna, samt chefer som är ointresserade eller som visar motstånd inför nya arbetssätt. Gällande 

maktobalansen föreligger risk att ambitioner avstannar vid en envägskommunikation och att den 

ojämlika maktrelationen då förblir oförändrad.  Brukarinflytande ska gälla alla, oberoende av om 

funktionsnedsättningen försvårar eller förhindrar brukaren att formulera sina behov, tillgodogöra sig 

information eller fatta beslut. Mötet med dessa brukare ställer istället särskilda krav på den personal 

som utför insatsen att vara lyhörda för brukarnas önskemål för att så långt som det är möjligt främja 

inflytande (Socialstyrelsen 2013).

2.7. Summering

Detta kapitel har redogjort för hur personer med psykiska funktionsnedsättningars roll i samhället 

har förändrats och hur deras ställning successivt kommit att stärkas, vilket också innefattar ökat 

inflytande.  Arbetet  med  att  öka  målgruppens  inflytande  är  en  ännu  pågående  process  och  de 

professionella aktörerna fyller  en betydelsefull  funktion för möjligheterna till  brukarinflytande i 

praktiken. Detta leder in mot studiens problemområde, syfte och frågeställningar, vilket tillsammans 

med avgränsningar kommer att presenteras i kommande kapitel. 
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3. PROBLEMOMRÅDE, SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR
En människas liv är fyllt av olika val och ställningstaganden, allt från hur man ska klä sig till hur 

man ska leva sitt liv (Giertz 2012). Brukares inflytande över sin vardag och sitt liv i stort är inte  

alltid  enkelt  och förutsättningarna för inflytande påverkas av såväl  egna förutsättningar  som av 

främjande respektive hindrande faktorer i omgivningen (Sandlund 2005). Dessutom finns en lång 

tradition av att inte efterfråga eller ta hänsyn till personer med psykiska funktionsnedsättningars 

erfarenheter  och  kunskaper.  Dessa  brukare  definieras  ofta  genom sina  tillkortakommanden  och 

betraktas därmed som oförmögna att hantera sin tillvaro på egen hand. Till skillnad från personer 

med fysiska funktionshinder eller mer lindriga psykiska problem, vilka betraktas som ”jag har-

sjukdomar”, så reduceras psykiska funktionshinder till någonting individen  är  (Topor & Denhov 

2008). Brusén (2005) menar att om omgivningens bemötande brister är detta förenat med risk för att 

brukaren  kommer  utveckla  ett  mer  omfattande  och  långvarigt  funktionshinder.  Negativa 

förväntningar,  rädsla  och fördomar utgör  starkt  hindrande faktorer  för inflytande och förstärker 

istället  stigmatiseringen  av  personer  med  psykiska  funktionshinder  (Sandlund  2005).  I 

organisatoriska och terminologiska förändringar kan man ofta skymta ideologiska ambitioner och 

målsättningar. Att insatser och begrepp förändras innebär dock inte att den praktiska verkligheten 

förändras i samma takt. Tvärtom tenderar gamla attityder och förhållningssätt att bestå och begränsa 

utvecklingen (Brusén 2005; Sandlund 2005). Lindqvist, Markström och Rosenberg (2010) menar att 

så  länge  som  chefer  och  personal  i  socialt  arbete  anser  att  det  personer  med  psykiska 

funktionshinder i huvudsak har behov av är vård, behandling och omsorg och inte rehabilitering och 

återhämtning,  så  kommer  målgruppen  att  i  vissa  sammanhang  fortsätta  betraktas  som passiva 

patienter.  Detta skulle innebära att  förändringarna,  trots  tydliga målsättningar om att  stärka den 

enskildes ställning och inflytande, främst skulle röra de praktiska verksamhetsformerna (Lindqvist, 

Markström  &  Rosenberg  2010).  Det  är  därför  av  betydelse  för  socialt  arbete  att  studera 

brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar ur ett personalperspektiv.

3.1. Syfte och frågeställningar

Studiens  syfte  är  att  få  ökad  förståelse  för  hur  boendepersonal  ser  på  och  arbetar  med 

brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

• Vad anser boendepersonal är syftet med brukarinflytande?

• Hur upplever boendepersonal att de genom sin professionella makt kan främja respektive 

hindra förutsättningarna för brukarinflytande?

• Hur upplever boendepersonal att brukarinflytande kan påverka deras arbete?
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3.2. Avgränsningar

Studien avgränsas till att studera boendepersonals perspektiv på brukarinflytande på boenden för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar med placeringar enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 

eller Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (1993:387). Ingen skillnad görs mellan 

de  två  lagstiftningarna  utan  avgränsningen  markerar  snarare  att  det  ska  röra  sig  om frivilliga 

placeringar.  Boendepersonal  används  i  denna  studie  som ett  sammanfattande  begrepp  för  den 

baspersonal som arbetar i direkt kontakt med brukarna, vilka utgörs av exempelvis undersköterskor, 

skötare, vårdare och behandlingsassistenter. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis presenteras Franzéns 

(2010) uppdelning av tre maktteoretiska perspektiv.  Det strukturella och intentionella perspektivet 

kommer kortfattat att beskrivas i syfte att förtydliga det relationella perspektivet, vilket är det som 

kommer  att  ligga  till  grund  för  analys  av  empirin.  Det  relationella  perspektivet  kommer 

underbyggas med stöd av Michel Foucault4, då han är central för detta sätt att betrakta makt. Vidare 

presenteras  Franzéns  (2010)  makttriangel  (se  s.16)  samt  en  presentation  av  den  professionella 

makten och brukarrollen. Kapitlet avslutas med det centrala begreppet 'handlingsutrymme', vilket 

tillkom  i  analysarbetet,  samt  med  den  paternalistiska-  och  den  empowermentinriktade 

tankemodellen, vilka har tydliga maktkopplingar och utgör två motsatta förhållningssätt personal 

kan inta i mötet med brukaren (Starrin 2007). 

4.1. Maktteori

Franzén (2010) delar  in  makt  i  tre  kategorier  vilka symboliserar  olika  sätt  att  se  på  makt;  det 

strukturella,  intentionella och relationella perspektivet. Makt som förmåga är förmodligen den mest 

omedelbara definitionen av makt. Den som förmår att göra någonting har makt, även om graden kan 

variera och maktkapaciteten kan påverkas av omständigheterna. Att ta utgångspunkt i ett aktivt, 

handlande subjekt utgör ett intentionellt perspektiv, där makt förknippas med kraft och styrka samt 

med  subjektets  vilja.  Det  intentionella  perspektivet  innebär  alltså  en  kombination  av  vilja  hos 

subjektet och någonting som ger viljan kraft, subjektet har makt och handlar med bestämda avsikter. 

Det strukturella perspektivet utgår istället från makt som ett bestämt förhållande mellan aktörer, det 

vill säga över- och underordning. Utifrån detta perspektiv betraktas samhället som en bestämd och 

strukturerad  uppsättning  av  förhållanden  mellan  olika  positioner,  vilka  styr  över  de  flesta 

förhållanden i samhället, exempelvis klass och genus. Också i detta perspektiv betraktas makt som 

en kraft, men viljan är inte lika central som i det intentionella perspektivet. Istället fokuserar det 

strukturella  perspektivet  på  maktens  form  och  utsträckning.  Makt  gör  sig  gällande  genom 

överlägsenhet, en aktör härskar alltså över en annan aktör (Franzén 2010). 

Det  relationella perspektivet  tar  hänsyn både till  subjektets  handlande och avsikter samt till  de 

maktstrukturer de verkar inom. Därmed möjliggör perspektivet en kombination av det intentionella 

och det strukturella perspektivet,  vilka är mer vardagliga sätt  att betrakta makt (Franzén 2010). 

Foucault  (1976/2002)  menar  att  maktrelationer  inte  går  att  betrakta  som om de vore placerade 

4 Michel Foucault, 1925-1984, fransk idéhistoriker och filosof (Nationalencyklopedien)
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utanför andra relationer, utan att de bör betraktas som en del i relationerna. Han menar att makten är 

ständigt närvarande då den skapas i varje nytt ögonblick och i alla relationer. Franzén (2010) menar 

att detta inte innebär att allt handlar om makt, utan påtalar att makten i en relation kan vara i jämn 

balans. Han tillägger dock att balansen snabbt kan rubbas och att den därmed bör betraktas som 

högst tillfällig. Franzén (2010) påtalar vidare att makten också verkar genom relationer, vilket gör 

att makt aldrig kan betraktas som ett verktyg för att härska eller som någonting som kan erövras  

eller delas. Som Foucault (1976/2002:104) skriver; 

” - att makt inte är någonting som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man 
behåller eller låter gå sig ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av 
ojämlika och rörliga relationer;”

I likhet med Foucault (1976/2002) betraktar Franzén (2010) makten som primärt positiv då den har 

en produktiv roll och bidrar till att någonting skapas eller upprätthålls. Makten hjälper till att forma 

relationer  och  vad  som  sker  i  dem.  Foucault  (2008) tar  avstånd  från  psykoanalytikernas 

föreställning om makt som förbjudande, negativ, juridisk och formell, vilken han inte finner särskilt 

tillfredsställande. En sådan föreställning menar Foucault (1976/2002) är torftlig sett till resurser då 

den är sparsam med hur den går tillväga, enformig, fantasilös och dömd att upprepa sig. En sådan 

makt har endast kraft till att neka och är bara lämpad för gränssättning, vilket gör den oförmögen att 

producera. Han finner detta paradoxalt då det innebär att makten inte kan göra någonting annat än 

att se till  att inte heller den som betraktas som underordnad makten gör någonting, mer än vad 

denne blir tillåten att göra. Utifrån en sådan föreställning vore lydnad maktens enda resultat. Vidare 

påtalar  Foucault  (1976/2002) att  han inte  kan förstå varför man så envist  ska hålla fast  vid en 

föreställning som målar upp makten som lag, förbud och suveränitet och menar att man måste befria 

sig från denna föreställning. Franzén (2010) menar att då samhället betraktas som bestående av en 

mängd olika, rörliga relationer med maktinslag så kan makt aldrig betraktas som någonting absolut. 

Maktskillnader är alltid relativa och påverkbara av sammanhanget.  Samhället kan inte betraktas 

som  en  tvådelad  opposition,  utan  tvärtom  ger  maktrelationer  ofta  upphov  till  ambivalenta 

kategorier. Relationerna kan inte ses som några absoluta storheter men däremot som knutpunkter av 

maktrelationer med en viss historisk stabilitet (Franzén 2010). Franzén (2010) menar även att där 

det  finns makt,  där  finns  också motstånd,  vilket  rör  frågan om över-  och underläge.  En aktörs 

underläge kan dock aldrig vara absolut, utan precis som makt är det alltid relativt. 
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Detta  kan  kopplas  till  Foucaults  sätt  att  betrakta  makten  som  dynamisk  och  under  konstant 

förändring vilket också berör över- och underläge (Nilsson 2008). Foucault  (1976/2002) påtalar 

vidare att det finns många former av motstånd; 

”... möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, samordnade, smygande, 
oförsonliga, kompromissvilliga, egennyttiga eller beredda till offer;...” (Foucault 1976/2002:106)

Franzén (2010) menar  att  motstånd varken behöver  vara  aktivt  eller  medvetet,  utan  att  passivt 

motstånd många gånger kan vara effektivt då det fungerar som en 'tröghet' för makten. I vissa fall  

kan motstånd till och med vara som mest effektivt när det inte ger sig till känna. Han påtalar vidare 

att makt visserligen föder motstånd, men att motstånd också kan föda makt. Då människan är en 

ständigt handlande varelse som hela tiden både gör motstånd och utövar makt anses makten också 

vara rörlig. Gamla maktförhållanden bryts ner och nya tillkommer, vilket ibland går fort och ibland 

sker över en längre tidsperiod. Även om denna process har sin grund i ett tvåpartsförhållande så 

påverkas den ofta av sekundära maktrelationer, vilka kan fylla en avgörande funktion och göra att 

resultatet blir mer eller mindre avsiktligt för de primära parterna. Det relationella synsättet innebär 

också att makt alltid måste förstås utifrån sin kontext. Foucault (1976/2002) menar att makt inte har 

någon absolut mittpunkt, eller som Franzén (2010) väljer att uttrycka det; att makten inte utgår från 

något centrum. Makten kommer alltså inte uppifrån utan snarare från en mängd olika ställen, vilket 

inte förändras av att makt etablerar skillnad genom över- och underläge eller av att vissa eftersträvar 

makt som en bestämd position vilken uppfattas som central. Istället är det ju fråga om en knutpunkt 

som kan lösas upp såväl snabbt som oväntat (Franzén 2010). 

4.2. Franzéns makttriangel

Då makt kan handla om så mycket och uppträda i så många olika situationer har Franzén (2010) 

utvecklat  en  'verktygslåda',  en  makttriangel,  i  försök  att  konkretisera  makten. Begreppet 

”verktygslåda” återkommer också hos Foucault (2008) som liknar sina böcker vid verktygslådor 

som läsaren  kan använda sig  av.  Franzéns  (2010) makttriangel  innehåller  tre  verktyg;  resurser, 

diskurser och kontexter, vilka kan kombineras för att studera, förstå och förklara makt. 
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Triangels  sidor  är  lika  långa  och  placeringen  av  verktygen  är  slumpmässig.  Därmed  saknar 

placeringen betydelse för att  se hur makt verkar och varför.  Inget av de tre verktygen är alltså 

viktigare än något annat.  I praktiken kan det dock se annorlunda ut. I vissa maktsituationer kan 

resurser vara avgörande medan kontexten kan ha större betydelse i andra. Men alla aspekter finns 

alltid med, även om en  aspekt kan dominera i en specifik situation (Franzén 2010).

4.2.1. Resurser

Det  är  nära på självklart  att  resurser  och  makt  hör  ihop,  även om resursbegreppet  inte  är  lika 

självklart i ett relationellt perspektiv (Franzén 2010). Franzén (2010) menar att det finns en felaktig 

syn på resurser då man talar om maktresurser, vilket är en föreställning som reproducerar makt som 

redskap. Ett sådant instrumentellt sätt att betrakta makt är typiskt för det intentionella perspektivet, 

men  det  passar  också  in  i  ett  strukturellt  perspektiv  där  några  äger  makt,  alltså  betydelsefulla 

maktresurser. För att betrakta resurser relationellt så gäller det istället att utgå från relationerna och 

deras ställning. Relationer kan sätta gränser för vilka resurser som är möjliga att använda för att 

befästa makt, dessutom kan de påverka resursens styrka. En resurs kan alltså fungera olika i två 

skilda maktrelationer, vilket talar för att resurser i olika grad är bundna till bestämda sammanhang, 

kontexter. Makt i ett sammanhang innebär alltså inte per automatik makt i ett annat sammanhang. 

Vilka resurser som kan omsättas till makt är relationellt bestämt, men då maktrelationerna är rörliga 

kan inte  relationerna  tas  för  givna  (Franzén 2010).  Därmed tar  Franzén (2010)  utgångspunkt  i 

samspelet mellan resurser och relationer och hur samspelet bygger upp eller undergräver makt. Att 

resurser både kan vinnas, befästas och förloras kan förstås då man ser makten ur ett relationellt 

perspektiv och i sitt sammanhang.

4.2.2. Diskurser

En diskurs är ett slags system av föreställningar och mening, där ord och bilder utgör viktiga delar. 

Diskurser är formbundna och etablerar bestämda förhållanden mellan de ord och bilder som ingår i 

dem. De kan alltså exempelvis handla om hur någonting fungerar eller vad som är rätt eller fel. 

Diskurser har makt då de skapar våra föreställningar genom att ge oss anvisningar för hur vi ska 

betrakta och förstå olika fenomen, samtidigt som de utesluter andra synsätt (Franzén 2010).  Även 

för  Foucault  (1969/2011)  är  diskurser  centralt  och  han  beskriver  diskurser  som  på  förhand 

upprättade  synteser,  grupperingar  som  accepteras  utan  granskning  och  alla  samband  som  får 

erkännande utan  att  de  ifrågasätts.  Foucault  (2008)  menar  att  diskurser  är  att  betrakta  som en 

operator för maktförhållanden, snarare än som en yta att fästa tecken vid. Vidare menar han att 
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diskurser inte bara ska ses som vad som sägs eller som hur någonting sägs, utan att diskurser också 

finns i det som inte sägs, exempelvis i attityder och beteendemönster.  Franzén (2010) instämmer 

och menar att det ofta är som om diskursen bara finns där. Diskurser fungerar automatiskt och är 

därmed svåra att ifrågasätta, vilket påvisar deras maktbetydelse. Diskursers makt kan handla om 

binära oppositioner men också om ordföljd och inbördes mening i bildelementen. Olika, i regel 

informella, regler är bundna till specifika diskurser och varje gång dessa tas för givet reproduceras 

diskursernas makt. Diskurser har alltså makt över sådant som tas för givet och när vi tar saker för 

givet opererar makten i det tysta. De kommer konstant till praktisk användning och de färgar såväl 

identiteter som relationer, samt ingår som viktiga led i maktrelationer. Makt finns alltså överallt, 

även i till synes harmlösa sammanhang. Även om det ofta är svårt att ifrågasätta diskurser  är det 

dock möjligt, vilket visar att motstånd också alltid är diskursivt möjligt  (Franzén 2010). 

4.2.3. Kontexter

Centrala  maktrelationer  kan  identifieras  genom  att  bestämma  kontexten,  alltså  det  nät  av 

maktrelationer de omges av. Kontexter kan vara av många olika slag, men man kan konstatera att 

det finns en typ av systematisk överenskommelse mellan maktrelationer och de kontexter som är 

relevanta. Samtidigt är en stor poäng med kontextens betydelse att samma maktrelation kan få olika 

verkan beroende på kontext. Svaret på hur en konkret maktsituation ser ut blir därmed att ”det beror 

på”.  Bortser  man  från  sammanhanget  är  det  lätt  att  missuppfatta  makten  till  en  viss  situation 

eftersom  svaret  på  maktfrågan  ofta  och  till  stor  del  kan  ligga  i  kontexten.  Därmed  är  det 

grundläggande att alltid se till kontexten och inte bara till de omedelbara maktrelationerna. Dock 

bör man hålla i åtanke att även kontexter är föränderliga och därmed olika stabila (Franzén 2010). 

4.3. Den professionella makten och brukarrollen

Inte att förglömma är att socialt arbete inte bara handlar om hjälp utan också till stor del om just 

makt.  Makt  finns  ständigt  närvarande i  mötet  mellan brukare  och professionella,  ett  möte vars 

förutsättningar är långt ifrån jämlika. Men trots detta tenderar maktaspekten att döljas till förmån 

för  hjälpaspekten  (Denhov 2007;  Järvinen 2002;  Skau 2003/2007).  Skau (2003/2007:35)  finner 

detta intressant då hon menar att; 

”... makten är en oupplöslig del av hjälpapparaten och den professionella yrkesutövningen, medan 
hjälpaspekten kan finnas där men inte nödvändigtvis måste göra det”

Brukaren och de professionella möts i regel på professionens arena. I detta möte återfinns en part i 

behov av stöd och en part i position att ge stöd. Vardagskunskapen möter expertkunskapen och 
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individens, inte längre tillräckliga, strategier möter de evidensbaserade metoderna. Professionens 

brister och tillkortakommanden döljs bakom yrkesrollen samtidigt som brukaren förutsätts blotta 

sina (Denhov 2007). I samma stund som individen blir brukare så blir denne också till viss del 

beroende av de professionella, vilket främjar anpassning snarare än maktstrider. I denna övergång 

sker en förskjutning från subjekt till att i hög utsträckning betraktas som objekt. Identiteten går från 

att vara aktiv och kapabel att fatta egna beslut till att bli föremål för hjälpapparatens bedömningar 

(Skau 2003/2007).  

”Att bli klient är till viss del som att inte längre vara kung i eget rike (hur modest det än är) utan att 
förvandlas till undersåte i hjälpapparatens rike” (Skau 2003/2007:45)

Med brukarrollen följer också en viss avprivatisering då främmande människor blir involverade i 

det som betraktats som ytterst privata angelägenheter. Dessutom generaliseras det som tidigare varit 

individuellt, exempelvis genom att individen placeras in i olika kategorier. Att bli brukare är i vissa 

avseenden att gå från normalitet till avvikelse, vilket också kan betraktas som en livslång förändring 

då brukarrollen blir en form av latent status som alltid kan återaktiveras. De professionella har per 

automatik makt genom att de företräder den offentliga hjälpapparaten (Skau 2003/2007). Denna 

makt  påverkas  också  av  mer  informella  faktorer,  exempelvis  utbildning,  etnicitet  och  kön 

(Sandström 2008). Det gamla talesättet att ”kunskap är makt” blir särskilt tydligt i mötet mellan 

brukare och profession. De professionella besitter kunskap om de regler som styr hjälpapparaten 

och som reglerar förhållandet mellan parterna. Dessutom har professionen i regel mycket kunskap 

om brukaren, medan brukaren i sin tur vet ytterst lite om de professionella, vilket denne inte heller 

har rätt att kräva. Det är inte heller ovanligt att de professionella har kunskap om brukaren som 

denne själv saknar. Detta ger dem makt att avgöra vilken information brukaren ska få ta del av, ett 

avgörande  som  ofta  motiveras  med  att  det  sker  med  hänsyn  till  brukarens  bästa.  Brukarens 

underläge förstärks i sin tur ofta av att brukaren saknar kunskaper, vilka brukaren heller inte alltid  

får tillgång till. I andra fall besitter brukaren kunskap, men kan då sakna psykisk eller fysisk ork, 

vilket verkar hindrande (Skau 2003/2007). Foucault betraktar kunskap och makt som beroende av 

varandra,  att  de  förutsätter  varandra  och  därmed  inte  är  möjliga  att  separera  (Nilsson  2008). 

Järvinen (2002) påtalar dock att socialarbetare sällan betraktar sig själva som aktörer med makt utan 

snarare tycks mena att de saknar den makt och det inflytande de borde ha, vilket de anser inneburit 

ökade möjligheter att hjälpa. 
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4.4. Handlingsutrymme 

Att vara yrkesverksam i socialt arbete innebär att handla, att göra någonting. Det kan innebära en 

mängd olika saker, exempelvis att ringa ett samtal, prata med en brukare eller göra en uppföljning 

av  något.  I  mötet  med  brukaren  finns  ett  inbyggt  dilemma  då  det  dels  är  ett  möte  med  en 

medmänniska  och dels  ett  möte  mellan  organisation  och brukare.  Socialarbetaren  företräder  en 

organisation  och  dennes  handlingsutrymme  i  mötet  med  brukaren  präglas  av  det  uppdrag 

socialarbetaren blivit tilldelad av organisationen. Mötet är alltså begränsat av organisationens ramar 

och hur  socialarbetarens  uppdrag är utformat,  vilket  också präglas  av normativa och moraliska 

aspekter.  Organisationens  ramar  och  uppdragets  utformning  avgör  alltså  socialarbetarens 

handlingsutrymme,  vilket  också  kan  påverkas  av  andra  faktorer.  Exempelvis  professionella 

tolkningar, rutiner, interaktionen med brukaren eller mer individuella faktorer. Socialarbetaren kan 

också styra sitt handlingsutrymme genom hur denne väljer att hantera det, men ofta gör traditioner 

på  verksamheten  att  personalen  nyttjar  handlingsutrymmet  relativt  lika.  Samtidigt  som 

socialarbetaren har stor frihet i sitt arbete är denne alltså även begränsad och styrd av lagar, regler, 

traditioner och bestämmelser (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).

4.5. Den paternalistiska tankemodellen 

Paternalismen går långt tillbaka i historien, men är fortfarande ett aktuellt begrepp (Starrin 2007). 

Den  paternalistiska  tankemodellen  kan  kopplas  samman  med  Foucaults  begrepp  'pastoralmakt' 

vilket har sin härkomst i den äldre, kristna traditionen där kyrkan hade en stor makt. Målet med 

maktutövningen var då att rättroende skulle få frälsning efter döden, vilket i det närmaste krävde 

total kontroll över människor och fullständig information om deras innersta. Pastoralmakten hade 

en kontrollerande funktion men den syftade samtidigt  till  att  hjälpa,  vilket  den också gör idag. 

Foucault  menar  att  även  om  kyrkan  förlorat  sin  makt  i  det  moderna  samhället  så  lever 

pastoralmakten  kvar  i  hjälpande,  vårdande  och  kontrollerande  organisationer.  I  den  moderna 

pastoralmakten har frälsning omdefinierats och fått en ny innebörd, då dagens ”frälsning” handlar 

om livet här och nu och syftar till trygghet, välmående, hälsa och livskvalitet (Järvinen 2002). 

I den paternalistiska tankemodellen är det hierarkiska tänkandet, i form av över- och underordning, 

ett grundläggande karaktärsdrag. Utmärkande för paternalismen är dessutom att den syftar till att 

skapa ordning, utfärda direktiv och utöva kontroll. Man talar ibland om paternalismens stränge och 

allsmäktige fader, vilken anses kunna lösa problem och ange för människor hur de ska uppföra sig 

och vilka moraliska regler de har att förhålla sig till. Vid den stränge faderns sida finns den goda 

modern, som utför goda handlingar samtidigt som hon lyder under den stränge faderns regim. Den 
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goda modern är uppbackande och stödjande, hon fogar sig och gör aldrig uppror. Istället ingår i 

hennes uppgift att dämpa konsekvenserna av faderns beslut och handlande. Paternalismens goda 

mödrar återfinns idag inom välfärdssektorn, såväl inom socialtjänst som inom vård och omsorg. De 

ger stöd, tröst och ett lyssnande öra till människor med problem, samtidigt som de förväntas vara 

lojala och underordna sig den paternalistiska ordningen. I den paternalistiska tankemodellen spelar 

brukaren en underordnad roll sett till sociala problem och dess lösningar. Brukaren betraktas som 

okunnig och i behov av  professionella experter, vars synpunkter alltid väger tyngst (Starrin 2007). 

Argumenten för paternalismen lyder; 

”...”vilden” behöver bli civiliserad, ”krymplingen” måste tas om hand om och ”hedningen” 
måste omvändas för deras eget bästa” (Starrin 2007:67)

I den paternalistiska tankemodellen återfinns en speciell språklig kod, vilken är distanserad och har 

till uppgift att ta avstånd från känslomässigt engagemang. Paternalismens separerande språk kan 

vara av predikande, hotande, dömande, snokande, föreläsande, stämplande eller skambeläggande 

karaktär (Starrin 2007). Exempel på hur den språkliga koden kan komma till uttryck är; ”Du ska...”,  

”Om du inte gör som jag säger...”, ”Du är lat...”, ”Nu ska jag förklara för dig...”, ”Det är ditt fel...”  

(Starrin 2007:69). Det separerande språket är karaktäriserade för den paternalistiska tankemodellen 

och vittnar  om en föreställning  om brukaren  som okunnig och oförmögen att  fatta  egna kloka 

beslut,  vilket ofta upplevs som kränkande för brukaren (Starrin 2007). Starrin (2007) menar att 

paternalismen har en bedräglig sida, då den kan ge sken av att vilja väl och det separerande språket 

kan  användas  i  all  välmening.  Trots  detta  främjas  dock  inte  de  som  anses  underordnade  då 

paternalismen skapar och upprätthåller den hierarkiska ordningen.

4.6. Den empowermentinriktade tankemodellen

Empowerment har blivit ett populärt begrepp, men trots begreppets popularitet är det svårdefinierat 

och en bra, svensk översättning lyser ännu med sin frånvaro (Moula 2009). Empowerment har sin 

grund i de ideér om självhjälp och i den aktivistideologi som växte fram i USA under 1960-1970- 

talet (Swärd & Starrin 2006). Empowerment utgjorde då en bärande tanke i debatter kring lokal 

utveckling,  självstyre  och  social  mobilisering,  samt  i  frågor  om diskriminering,  fattigdom och 

utsatta gruppers kamp för lika rättigheter och lika människovärde. När också brukarorganisationer 

tog till sig begreppet tillfördes en maktdimension; att ha makt över sin tillvaro, kampen för att göra 

sin röst hörd och för att få leva på samma villkor som andra. Att brukarorganisationerna anammade 

empowermentbegreppet  medförde  riktad  kritik  mot  myndigheterna,  vilka  ansågs  ha  en 

paternalistisk inställning som betraktade människan som okunnig och omedveten om sitt eget bästa 
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och  därmed  i  behov  av  myndigheternas  styrning  (Askheim  &  Starrin  2007).  Idag  används 

empowerment i en mängd olika sammanhang och har i hög utsträckning blivit ett ledord för olika 

professioner och organisationer. Gemensamt för samtliga användningsområden är att empowerment 

kopplas samman med egenskaper som är positiva och eftersträvansvärda (Askheim & Starrin 2007; 

Swärd & Starrin 2006). Först och främst innehåller empowerment begreppet 'power', vilket kan 

översättas med makt eller kraft. Detta är åtråvärt för oss människor då vi vill vara starka och ha 

makt över våra liv. Empowermentbegreppets popularitet kan också förstås genom dess kopplingar 

till  delaktighet  och  inflytande,  samt  företeelser  som  stolthet,  kontroll  och  självförtroende. 

Empowerment är med andra ord fyllt med kopplingar till element som ligger människor varmt om 

hjärtat (Askheim & Starrin 2007). 

I Sverige idag talar vi främst om empowerment i termer av bemäktigande och begreppet syftar till  

att utsatta individer ska få stöd för att i  högre utsträckning kunna ta makten över sina egna liv  

(Karlsson & Börjesson 2011). Empowermentbegreppet är alltså högst relevant för socialt arbete och 

för anställda inom såväl privat som offentlig sektor, allt från läkare till vårdpersonal (Moula 2009). 

Centralt och grundläggande för empowerment är att se alla människor som kapabla om de ges rätt  

förutsättningar och att  alla är  lika mycket värda.  Grundläggande för empowerment är också att 

synliggöra och förändra maktstrukturer så att de uttrycker respekt för människors lika värde och 

rättigheter (Tengqvist 2007).  Som förhållningssätt syftar empowerment till  att stärka upp utsatta 

individers ställning, vidga deras handlingsutrymme och utjämna de maktförhållanden som råder i 

samhället (Swärd & Starrin 2006). Det empowermentorienterade arbetet bygger alltså på en tilltro 

till brukarens kapacitet att förändra och förbättra sin livssituation och individen betraktas som en 

aktiv aktör med viktiga kunskaper. Samtidigt betonar empowermentperspektivet betydelsen av att 

ge stöd till människor i utsatta situationer för att underlätta denna process (Askheim & Starrin 2007; 

Moula  2009).  Även  till  den  empowermentinriktade  tankemodellen  hör  en  språklig  kod.  Denna 

utgörs av ett sammanbindande språk, vilket är uppmuntrande, berömmande, uppmärksammande, 

medkännande, stödjande och bekräftande, samt karaktäriseras av ett aktivt lyssnande och öppna 

frågor (Starrin 2007). Det sammanbindande språket kan exempelvis uttryckas i termer av; ”Vad 

roligt att du vill plugga vidare...”, ”Oh vad duktig du är!”, ”Jag ser på dig att du är ledsen... kan jag 

hjälpa dig med något?”, ”Vad är det som du önskar ska hända?” (Starrin 2007:72). Denna språkkod 

skapar trygghet och stärker individens självkänsla, men det är också av betydelse att verkligen mena 

det som sägs. Att bli sedd, lyssnad till,  tagen på allvar och respekterad är av stor betydelse för 

individens självkänsla (Starrin 2007). 
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4.7. Summering 

Detta  kapitel  redogör  för  de  teoretiska  utgångspunkter  som används  för  att  analysera  studiens 

empiri.  Makt  känns  relevant  för  studiens  syfte  och  frågeställningar.  Dels  då  begreppet 

brukarinflytande har en maktaspekt och dels då makt är centralt i relationen mellan profession och 

brukare. Att använda maktteoretiska utgångspunkter gör det möjligt att problematisera det studerade 

området samt synliggöra maktaspekten. Att analysera brukarinflytande som en fråga om makt och 

då lokalisera resurser, diskurser och kontexter, men också inslag av paternalism och empowerment 

uppfattas  vara  ett  gynnsamt  perspektiv  för  att  analysera  hur  personal  ser  på  och  arbetar  med 

brukarinflytande. Handlingsutrymme tillkom under analysarbetet då det visade sig vara ett centralt 

begrepp  för  att  förstå  hur  boendepersonal  kan använda  sin  professionella  makt  i  arbetet  med 

brukarinflytande.  Kommande  kapitel  kommer  redogöra  för  ett  urval  av  tidigare  forskning  där 

maktaspekten i det studerade området kommer att förtydligas ytterligare. 
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5. TIDIGARE FORSKNING
Detta  kapitel  delas  in  i  två  avsnitt,  'Professionen,  makten  och  brukarinflytandet' samt 

'Brukarinflytande i praktiken'. Avsnitten presenterar ett urval av aktuell nationell och internationell 

forskning. Den nationella forskningen är dock mest framträdande, vilket motiveras med att det är en 

svensk kontext som studeras.

5.1. Professionen, makten och brukarinflytandet 

Detta avsnitt består av forskningsbidrag som på olika sätt rör de professionella aktörernas roll i 

relation till brukarinflytande och makt, vilket är centralt i denna studie. I avsnittet presenteras ett  

urval  av återhämtningsforskning,  vars  relevans  motiveras  med att  inflytande och empowerment 

ingår som aspekter i återhämtningsperspektivet (Scheyett et al 2007). 

5.1.1. Professionens betydelse för brukarinflytande 

Klamas  (2010)  påtalar  i  sin  avhandling  om  återhämtning  och  socialt  stöd  att  det  åligger  de 

professionella aktörerna att ge stöd och hjälp till brukarna, men betonar att det med detta uppdrag 

även följer makt att påverka och förändra. Hur professionella väljer att förhålla sig till och hantera 

denna makt får konsekvenser för den enskilde brukaren. Aktiva försök att förändra maktobalansen i 

relationen skapar förutsättningar för att brukaren kommer uppleva insatsen som stödjande. Om de 

professionella själva istället intar en central roll och väljer att inte ta tillvara på individens egna 

erfarenheter och kunskaper är detta förenat med en risk att brukarens problem och funktionshinder 

förstärks.  I  förlängningen kan detta  medföra att  brukaren utvecklar en negativ självbild och att 

sjukrollen förstärks, vilket ökar individens utanförskap i samhället. Klamas (2010) menar vidare att 

de  professionellas  roll  i  korthet  handlar  om  att  stärka  brukarens  ställning  genom  att  denne 

involveras i det stöd och i de beslut som rör dennes liv, vilket främjar delaktighet och balanserar 

maktrelationen mellan parterna.  Giertz (2012) avhandling handlar om brukare, med insats enligt 

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (1993:387), och de villkor, möjligheter och 

gränser  som  finns  för  deras  inflytande  och  självbestämmande.  Resultatet  visar  att  brukarnas 

inflytande i vardagen och i de möten de ingår i är begränsat. Vissa gränser utgörs av brukarens 

funktionsnedsättning och andra gränser skapas av de organisatoriska ramarna, stödets utformning 

och av professionella aktörer. För att brukare ska kunna ha inflytande krävs att de blir informerade, 

involverade och delaktiga på ett sätt som anpassas specifikt för dem. Makt och erkännande utgör då 

viktiga aspekter. Giertz (2012) menar att synen på beroende kontra oberoende samt omgivningens 
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människosyn, bemötande och uppfattning om individens förmåga utgör viktiga faktorer för brukares 

förutsättningar  till  inflytande.  De  professionella  aktörernas  människosyn,  hur  de  betraktar  sitt 

uppdrag och hur de handlar påverkar i hög grad bemötandet av brukaren, vilket också får effekter 

för brukarens vardag och för hur dennes inflytande gestaltas. Giertz (2012) menar att relationen och 

det  personliga  mötet  har  avgörande  betydelse  för  brukares  möjlighet  till  inflytande  och 

självbestämmande, vilket möjliggörs när parterna möts i ett ömsesidigt erkännande av varandra. 

5.1.2. Återhämtning – ett gynnsamt perspektiv 

Davis (2002) menar att det i relationen mellan profession och brukare finns en ständigt närvarande 

spänning mellan självbestämmande och tvång. Dessa inneboende motsättningar utgör ett dilemma, 

vilket utmanar den traditionella behandlingstanken där de professionella är ensamma experter och 

där läkaren fyller en central funktion. Davis (2002) menar att en förändring måste ske och att vård 

som kommer uppifrån, där brukarna inte medverkar, inte är hållbar. Brukarna måste involveras i 

vård- och stödinsatser för att dessa ska kunna betraktas som effektiva. Davis (2002) hänvisar till 

återhämtningsperspektivet, men påtalar samtidigt att en sådan förändring inte sker utan motstånd då 

den hotar professionens auktoritet. Scheyett et al (2007) sammanfattar återhämtning som en process 

där individen har möjlighet att leva och vara delaktig i samhället på egna villkor och med flera 

sociala roller, inte bara med den diskriminerande och stigmatiserade rollen som 'psykiskt sjuk' . I 

denna  process  utgör  empowerment,  självbestämmande  och  inflytande  viktiga  element.  Även 

Lindqvist (2007) anser att återhämtning är ett gynnsamt perspektiv i frågan om brukarinflytande då 

det  förutsätter  att  brukarnas  egenmakt  i  insatserna  görs  till  en  central  och  viktig  del  av 

verksamheternas innehåll. 

5.1.3. Professionens betydelse – ett brukarperspektiv

Borg (2007) menar att brukares perspektiv och preferenser alltför länge har ignorerats och att de 

fortfarande sällan tas på allvar. Om professionella verkligen ska kunna stödja brukares återhämtning 

måste de visa genuin respekt och verkligen lyssna på brukaren, som en individ med kunskap och 

kompetens.  I  återhämtningsforskningen  återfinns  flera  bidrag  där  brukare  med  psykiska 

funktionsnedsättningar  själva  uttryckt  vad  de  efterfrågar  och  finner  stödjande  i  mötet  med 

professionen.  I  Borgs  (2007)  avhandling  om  återhämtning  för  personer  med  psykiska 

funktionsnedsättningar  betonas  betydelsen  av  att  relationen  mellan  parterna  formas  som  ett 

samarbete, alltså att makten balanseras mellan parterna. Hennes informanter uttryckte en intensiv 

önskan att bli sedda, bemötta och accepterade som individer med både styrkor och svagheter och 
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inte  bara  som diagnoser.  Borg  (2007)  menar  vidare  att  detta  är  att  betrakta  som en  mänsklig 

rättighet, men trots detta innehöll informanternas berättelser flera beskrivningar av den förnedring 

det innebar när professionella bara visat intresse för avvikelser, funktionshinder och symptom. I 

Klamas (2010) avhandling om återhämtning och socialt stöd upplevde informanterna det stödjande 

när  de och deras kunskaper,  upplevelser  och erfarenheter  fick erkännande och betraktades  som 

viktiga och sanna. Även Schöns (2009) avhandling om återhämtning ur ett genusperspektiv berör 

professionens roll och i denna betonas att det inte handlar om insatser i sig, utan istället om hur  

brukaren upplever att insatserna ges. Informanterna i Schöns (2009) studie betonade vikten av att 

kunna påverka sin vård samt av att de professionella lyssnar på dem och visar intresse för deras 

behov och önskemål. Dessutom betraktades flexibilitet i utformandet av insatsen som viktigt för att 

kunna tillmötesgå individens behov. En hjälpande insats karaktäriserades vidare av delaktighet och 

medbestämmande, vilket främjar upplevelsen av att vara ett aktivt subjekt. Klamas (2010) påvisar 

att  det  uppfattas  som hindrande när  brukare inte  får  gehör  för  sina behov eller  när  stödet  inte 

anpassas till dem. Brukaren berövas då kontroll och stödberoendet ökar, vilket förstärker sjukrollen. 

En hjälpande relation kan istället  främja återhämtning och en sådan relation präglas  i  regel  av 

respekt, ömsesidighet samt upplevelsen av att bli sedd. Giertz (2012) menar att det är när brukaren 

får erkännande som ett aktivt subjekt som förutsättningar för brukarinflytande skapas. 

5.2. Brukarinflytande i praktiken 

I  detta  avsnitt  presenteras  forskningsbidrag  som  på  olika  sätt  berör  brukarinflytande  och 

förutsättningar för brukarinflytande i praktiken. I avsnittet problematiseras  brukarinflytande  då det 

presenterade urvalet berör såväl satsningar och framsteg som paternalistiska strategier och hinder.  

5.2.1. Framsteg med ett visst motstånd 

Brukarinflytandesamordnare  (BISAM)  inrättades  med  syfte  att  skapa  hållbara  strukturer  för 

inflytande inom vård och omsorg, då reformernas målsättningar om ökat brukarinflytande påvisat 

brister  (Lindqvist  2007).  Lindqvists  (2007)  utvärdering  av  tio  försök  med  BISAM   påvisar  i 

huvudsak  positiva  resultat.  Samordnarna  hade  lyckats  sprida,  vidareutveckla  och  göra  gamla 

metoder mer tillgängliga, samtidigt som nya metoder för brukarinflytande inrättats. Positiva effekter 

påvisades  också  för  brukarorganisationerna.  Bara  blotta  närvaron  av  samordnarna  verkade  ha 

positiva effekter då de aktualiserade frågan om brukarinflytande. Lindqvist (2007) menar dock att 

om verksamheter  verkligen  ska  genomsyras  av  ett  inflytandeperspektiv  krävs  aktivt  arbete  på 
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samtliga  nivåer  i  organisationen,  samt  att  resurser  avsätts  för  ett  sådant  arbete.  Spridningen av 

brukarinflytande kan omöjligt  hänga på en enskild person utan det finns behov av stöd av mer 

generaliserad  karaktär  samt  fortsatt  forskning  på  området.  I  utvärderingen  berörs  även 

baspersonalens perspektiv, vilket generellt vittnar om positiva upplevelser av samordnarnas insatser. 

Flera av samordnarna hade dock upplevt motstånd från  baspersonal. I vissa fall hade baspersonal 

känt sig hotade av de förändringar samordnarna respresenterar och i andra fall ansåg de inte att 

brukarinflytande var en aktuell fråga för den kategori av brukare de arbetade med. Lindqvist (2007) 

kunde dock i flera av försöken se att en perspektivförskjutning, från att arbeta för brukarna till att 

arbeta  med dem, var viktigt för baspersonal. Flera informanter beskrev att nya sidor och resurser 

uppenbarades  hos  brukarna  när  de  blev  bemötta  som  medaktörer  istället  för  som  passiva 

stödmottagare.  Även i Solbjørs (2011) studie om brukarmedverkan på psykiatriska avdelningar i 

Norge uppfattades brukarmedverkan i huvudsak som positivt av personal. Patienternas kunskaper 

betraktades som värdefulla alternativ till de professionella kunskaperna. Men även om personalen 

var positivt inställd innebar inte detta att patienternas kunskaper betraktades som lika mycket värda 

som de professionella kunskaperna. Brukarmedverkan var bara möjligt när personalen accepterade 

det. Detta utgjorde en spänning i frågan då man på policynivå förespråkar brukarmedverkan på alla 

nivåer medan det professionella arbetet ännu baseras på professionella kunskaper, makt och ansvar. 

Solbjør (2011) menar att god vilja inte är tillräckligt utan att professionella måste börja reflektera 

över huruvida de är villiga att tillåta reell brukarmedverkan eller inte. 

5.2.2. Schablonbilden och paternalistiska strategier 

I Grönberg Eskels (2012) avhandling dokumenteras framväxten av den schablonbild som finns om 

personer med psykiska funktionsnedsättningar.  Denna schablonbild vilar  i  hög grad på förlegad 

kunskap och kopplar samman psykiska funktionsnedsättningar med en livslång problematik, vilket 

också  innebär  ett  livslångt  stödbehov.  Grönberg  Eskel  (2012)  menar  att  verksamheter  i  hög 

utsträckning ännu styrs av denna schablonbild, vilket står i kontrast med ambitioner om delaktighet, 

normalisering och tillgänglighet.  Redan när individen får  en diagnos tas ett  stort  steg bort  från 

normalitet  och  en  form  av  omhändertagande  påbörjas.  När  personer  med  psykiska 

funktionsnedsättningar  kategoriseras  fastnar  de  i  ett  system  grundat  på  insatser,  regler  och 

stereotypa  föreställningar.  Grönberg  Eskel  (2012)  menar  alltså  att  det  institutionaliserade 

omhändertagandet ännu lever kvar även om mentalsjukhusen sedan länge är nedlagda. I Enarssons 

(2012)  avhandling  om  personalgemensamma  förhållningssätt  inom  psykiatrin  påvisas 

paternalistiska drag. I material inhämtat från kommunala gruppbostäder för personer med psykiska 

27



funktionsnedsättningar  framkom  att  personal  ibland  har  behov  av  att  utforma  ett  gemensamt 

förhållningssätt. Ett sådant behov uppkom när det hände saker på gruppbostaden som störde den 

interna ordningen och som personal inte visste hur de skulle hantera. Personalen diskuterade då 

fram ett gemensamt förhållningssätt. Brukarna kände sällan till vad personalen diskuterade utan fick 

bara ta del av ”beslutet”, vilket angav vad brukarna skulle rätta sig efter. Enarsson (2012) betraktar 

gruppbostaden  som  ett  hierarkiskt  system  och  ser  makt  som  en  central  komponent  för  det 

personalgemensamma förhållningssättet, både som företeelse och som utövande. Personalens makt 

blev tydlig genom vidmakthållande av rutiner och struktur på gruppbostaden och de visade prov på 

sin makt när de exempelvis behandlade brukare som barn. Vilket de rättfärdigade genom att 'vara 

vuxna'  och  i  syfte  att  förhindra  eller  skydda  brukare  eller  personal  från  skada.  Det 

personalgemensamma förhållningssättet blev en metod för att återställa ordning och motiverades 

med  att  det  utgjorde  en  förbättring  för  brukaren,  exempelvis  genom  att  ge  stabilitet  och 

förutsägbarhet, vilket anses vara bra för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Enarssons 

(2012)  studie  visade  dock  att  det  ofta  var  personalens  egna  behov  som låg  till  grund  för  det 

gemensamma förhållningssättet. De brukare som deltog i studien upplevde det svårt att veta vad 

som var legitimt i  vården och vad som istället  kunde kopplas till  personalens egna preferenser. 

Brukarna beskrev i huvudsak negativa upplevelser och erfarenheter av denna typ av vård och många 

berättade  hur  de  for  illa  av  personalens  hållning.  I  Karlssons  (2007)  avhandling  om brukares 

självbestämmande under brukarcentrerade möten på olika habiliteringsverksamheter påvisades ett 

dilemma mellan självbestämmande och paternalism. Resultatet visar att brukarna hade begränsat 

inflytande och självbestämmande under dessa möten. När brukare inte kunde möta upp med de krav 

som  ställdes  på  dem hanterade  övriga  deltagare  detta  genom  mer  eller  mindre  paternalistiska 

strategier.  Övriga deltagare  motiverade då sina egna åsikter i termer av att det var för ”brukarens 

bästa” och till  egna tolkningar av brukarens preferenser som baserades på brukarens agerande i 

vardagen. 

5.2.3. Brukare med psykiska funktionsnedsättningar – en svår målgrupp?

Giertz (2012) menar att det är långt ifrån alla personer med funktionsnedsättningar som kan leva 

upp till  idealbilden av den aktiva och delaktiga brukaren.  Solbjør et  al  (2013) har  studerat  hur 

patienter och personal inom psykiatrin i Norge upplever brukarmedverkan. Två situationer beskrivs 

som särskilt komplicerade, dels när patienter är negativa eller passiva till behandling och dels när 

patientens diagnos medför symptom som innebär att patienten ofta ändrar åsikt.  Brukarmedverkan 

beskrivs  också  som problematiskt  i  faser  då  patienten  har  starka  symptom.  Ofta  innebär  detta 
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bristande sjukdomsinsikt, vilket anses påverka individens förmåga att inse sitt eget bästa.  Under 

sådana faser kunde ett ansvarsskifte förespråkas både av patienter och personal.  Brukarmedverkan 

omdefinierades då till ett professionellt omhändertagande, vilket går före patientens möjlighet att 

fatta egna beslut. Ett syfte med detta ansvarsskifte är att det ska avlasta för patienten genom att 

minska kraven på att välja och fatta beslut. Istället fattade personal beslut åt brukarna, vilket ibland 

kunde stå i direkt kontrast till vad patienterna själva ville. Oavsett hur sjuk individen var betonades 

ändå betydelsen av att upprätthålla värdighet och respekt.  En del av detta utgjordes av att patienten 

ändå  blev  tillfrågad  och  uppmuntrad  att  medverka  i  vissa  beslut,  även  om  personalen  hade 

huvudansvar. Solbjør et al (2013) menar att studien lyfter frågan om hur patienter inom psykiatrin 

förväntas kunna ha reell medverkan om både patienterna själva och personal anser att psykiskt sjuka 

periodvis saknar insikt och förmåga att kunna medverka. 

I  By  Rises  (2012)  avhandling  om  brukarmedverkan  inom  den  norska  psykiatrin  framställs 

beslutsfattande  som  en  viktig  del  av  brukarmedverkan,  men  också  som  den  del  där  både 

missförstånd  och  motstånd  uppstår.  Delat  beslutsfattande  beskrivs  som  målet  med 

brukarmedverkan, men både patienter och personal kunde vara överens om vissa inskränkningar på 

detta ideal. Målsättningen om delat  beslutsfattande betraktades som förhandlingsbart  då det kan 

förhandlas fram och ändras i faser då brukarens psykiska tillstånd var försämrat. Beslutsfattandet 

betraktades istället som en process där respekt och dialog fyller viktiga funktioner, men där det 

slutliga beslutet kan vara underordnat processen som helhet. I Andersson Collins (2009) avhandling 

om boendestöd berörs  en annan typ  av dilemma.  En bärande princip i  boendestöd är  att  'göra 

tillsammans'. Detta innebär att insatsen inte sker villkorslöst utan kräver en  motprestation, vilket 

ställer höga krav på att brukaren intar en aktiv  roll. Andersson Collin (2009) menar dock att det 

finns olika sorters delaktighet. Att  vara brukare kan i sig betraktas som en form av delaktighet, 

likaså att delta i planering oavsett vem som i slutänden utför insatsen. Delaktigheten måste också 

ses i relation till att boendestöd ofta är en insats som sträcker sig över lång tid. Att inte kunna frångå 

kravet på aktiv delaktighet riskerar att göra boendestöd till en statisk och oflexibel insats som låser 

fast både brukare och boendestödjare i ett handlingsmönster och förhållningssätt som inte alltid är 

särskilt  stödjande.  Genom  att  anamma  en  bredare  definition  av  delaktighet  skapas  istället 

förutsättningar  för  en  variation  som i  högre  utsträckning  motsvarar  de  psykiska  kapaciteterna 

(Andersson Collin 2009). 
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5.3. Summering 

Att hitta relevant forskning om brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

var inte helt enkelt. Min uppfattning är att det råder brist på forskning om brukarinflytande i relation 

till målgruppen. Det finns dock en del studier om synonyma begrepp, exempelvis brukarmedverkan, 

men det är  inte alltid enkelt  att  urskilja om dessa handlar om reellt  inflytande eller  inte.  Detta  

understödjer relevansen av föreliggande studie, vilken fokuserar specifikt på brukarinflytande. Det 

första avsnittet i detta kapitel visar att professionella aktörer fyller en betydelsefull funktion för 

brukarinflytande. Hur professionella aktörer betraktar brukaren samt förhåller sig till och hanterar 

sin professionella makt, får effekter för brukarna och deras inflytande. Att brukaren betraktas som 

ett  aktivt  subjekt  och  att  relationen  mellan  parterna  präglas  av  ömsesidighet  och  maktbalans 

framstår som förutsättningar för brukarinflytande.  För att dessa förutsättningar ska uppnås ställs 

särskilda krav på boendepersonal och deras arbete. Det andra avsnittet belyser brukarinflytande ur 

ett mer praktiskt perspektiv, vilket förstärker det faktum att brukarinflytande inte är okomplicerat. 

Trots  satsningar  och  ambitioner  om  ökat  brukarinflytande  är  inte  detta  helt  självklart  ute  i 

verksamheter. I synnerhet inte för brukare med psykiska funktionsnedsättningar, vilka kan uppfattas 

ha försämrade förutsättningar att utöva inflytande. Förutsättningarna för brukarinflytande är inte 

heller särskilt goda i alla sammanhang, då forskning visar att gamla, förlegade föreställningar och 

paternalistiska strategier ännu återfinns i dagens verksamheter. Detta försvårar förutsättningarna för 

brukarinflytande. Sammanfattningsvis, att utläsa av dessa två avsnitt, är det studerade området på 

många sätt komplicerat och ett område där de professionella aktörerna fyller en viktig funktion. Det 

förstärker  vidare  relevansen  av  att  studera  hur  dessa  aktörer  ser  på  och  arbetar  med 

brukarinflytande. Men också att studera området utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna då 

maktaspekten framstår som central i frågan om brukarinflytande. Nästa kapitel kommer vidare att 

presentera studiens metodologiska val och praktiska tillvägagångssätt. 
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6. METOD 
Detta kapitel presenterar och beskriver studiens metodlogiska val, överväganden och reflektioner 

samt det praktiska tillvägagångssättet. Kapitlet avslutas med en kortfattad metodreflektion. 

6.1. Metodologisk ansats och metodval

Med utgångspunkt i studiens syfte, att öka förståelsen för hur boendepersonal ser på och arbetar 

med brukarinflytande för  personer  med psykiska  funktionsnedsättningar,  kändes  den kvalitativa 

ansatsen mest relevant. Medan kvantitativ forskning i huvudsak går ut på att samla in numeriska 

data  och  att  kvantifiera,  fokuserar  den  kvalitativa  forskningen  på  ord  och  på  hur  deltagarna 

uppfattar och tolkar sin omvärld. Den kvalitativa ansatsen karaktäriseras av en strävan att se det 

studerade fenomenet ur informanternas ögon (Bryman 2011), vilket överensstämmer väl med syftet 

att  studera  brukarinflytande  ur  ett  personalperspektiv.  För  att  kunna  nå  boendepersonalens 

upplevelser, valdes den kvalitativa intervjun som metod. Den kvalitativa intervjun kan betraktas 

som ett redskap för att förstå hur informanterna betraktar sin omvärld (Kvale & Brinkmann 2009).  

En fördel med kvalitativ intervju är att den inte är lika strukturerad som kvantitativa intervjuer. Till  

stor del beror det på att tyngdpunkten i den kvalitativa ansatsen vilar på informanternas egna synsätt 

och  uppfattningar.  Den  kvalitativa  intervjun  är  flexibel  och  har  förmåga  att  röra  sig  i  olika 

riktningar, vilket möjliggör för att fånga upp vad informanterna verkligen upplever som viktigt och 

betydelsefullt (Bryman 2011). De intervjuer som genomfördes i denna studie var semistrukturerade, 

vilket innebär att de utgick från en intervjuguide med vissa i förväg bestämda teman (se bilaga 1). 

Semistrukturerade intervjuer ger både intervjuare och informant stor frihet. Den som intervjuar kan 

strukturera om i ordningen av frågeställningar samt är fri att ta bort eller lägga till frågor under 

intervjuns gång, samtidigt som informanten lämnas stort utrymme att på egen hand formulera sina 

svar  (Bryman  2011).  Den  semistrukturerade  karaktären  gav  viss  struktur  åt  mig  som oerfaren 

intervjuare att luta mig mot under intervjuerna. Dessutom underlättade den för mig att hantera min 

förförståelse  (se  6.3),  då  jag  kunde  fokusera  på  studiens  frågeställningar  och  undvika  att  som 

intervjuare ta för stort utrymme. 

6.2. Informationssökning

För att få en grundläggande översikt av ämnet gjordes inledningsvis ämnesrelaterade sökningar på 

Socialstyrelsens  hemsida,  Regeringens  hemsida,  i  Socialvetenskaplig  tidsskrift  samt  i  tidigare 

uppsatser  och  FoU-publikationer.  Litteratur  inhämtades  genom  tidigare  kurslitteratur,  men  ny 
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litteratur införskaffades även genom att följa upp referenser. Efter detta påbörjades en fördjupad, 

systematisk informationssökning av vetenskapliga publikationer och avhandlingar, mellan år 2000-

2013, via Högskolan Västs bibliotek.  Informationssökningen gjordes genom databaserna; DiVA, 

Swepub, Libris, Proquest och Primo, samt genom Google Scholar. De sökord som användes var: 

Inflytande,  Psyk*,  Funktionshinder,  Brukarinflytande,  Boende,  Empowerment,  Paternalism, 

Brukarmakt, Självbestämmande och Delaktighet. Informationssökningar gjordes även på engelska 

motsvarigheter  till  dessa sökord och olika kombinationer  av sökorden.  Informationssökningarna 

avgränsades  till  förgranskade  vetenskapliga  publikationer  och  doktorsavhandlingar  som  fanns 

tillgängliga online i fulltext. Nationella sökträffar relaterade till psykiska funktionsnedsättningar var 

få,  däremot  gav  den  internationella  informationssökningen  betydligt  fler  träffar.  Urval  av 

internationell  forskning  gjordes  i  tre  steg.  Sökträffarna  sorterades  först  utifrån  funktionen 

”relevans”. Efter detta valdes relevanta sökträffar ut inom de tio första sidorna. Med relevans menas 

i  detta  sammanhang  sökträffar  med  koppling  till  målgruppen  och  till  det  studerade  området,  i 

huvudsak i nordisk kontext. Efter närmare granskning av dessa gjordes ett slutligt urval.

6.3. Förförståelse

Förförståelsen  för  det  studerade  området  bör  redovisas,  även  om  det  varken  är  möjligt  eller 

eftersträvansvärt att redovisa all förförståelse. Viss förförståelse kan utgöras av inläsningen inför en 

studie, medan annan kan handla om ett egenintresse (Einarsson & Hammar Chiriac 2002). Min 

förförståelse  bottnar  huvudsakligen  i  att  jag  sedan  tidigare  är  utbildad  undersköterska  med 

psykiatriinriktning,  samt att  jag läst  en temakurs med inriktning psykiatri  på Socialpedagogiska 

programmet.  Jag  har  dessutom  arbetat  i  olika  verksamheter  för  personer  med  psykiska 

funktionsnedsättningar sedan år 2006. Som Einarsson och Hammar Chiriac (2002) påtalar behöver 

förförståelse dock inte vara någonting negativt. I studier av ett välkänt område kan man använda 

sina tidigare kunskaper och erfarenheter i positiv mening. Dessutom krävs inte samma tid för att 

förstå kontexten, utan istället kan fokus riktas mot det fenomen som studeras. Jag tror absolut att jag 

haft fördel av min förförståelse i denna studie, exempelvis när informanterna berättat om brukare 

som har vanföreställningar, är maniska eller liknande. Genom tidigare kunskaper och erfarenheter 

har  jag  en  föreställning  om hur  en  manisk  person är,  därmed kunde jag  förstå  informanternas 

uttalanden på ett sätt jag inte tror att en person utan erfarenhet av området gjort. Då forskaren själv 

utgör  det  viktigaste  verktyget  i  kvalitativ  forskning  kan  det  vara  svårt  att  helt  bortse  från 

förförståelse (Bryman 2011), vilket skulle kunna ge negativ påverkan för en studie. Därmed har jag 

gjort aktiva val för att hantera min förförståelse, vilka redovisas i sina sammanhang genomgående i 

detta kapitel. 
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6.4. Urval och urvalskriterier

I denna studie gjordes ett målstyrt urval, vilket är ett strategiskt val som innebär att informanterna 

väljs på grund av att de har direkt anknytning till studiens syfte (Bryman 2011). För att säkra detta 

ställde jag upp fyra urvalskriterier. Informanterna skulle;

1) Arbeta som baspersonal på ett boende, med placeringar enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 

eller Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (1993:387), för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar

2) Ha  relevant  utbildning  för  yrket,  exempelvis  undersköterska,  skötare,  vårdare  eller 

behandlingsassistent

3) Ha några års arbetslivserfarenhet inom psykiatriområdet 

4) Arbeta på olika verksamheter

Det  första urvalskriteriet  sattes  upp  för  att  tillmötesgå  studiens  syfte,  vilket  utgick  från 

boendepersonals perspektiv på brukarinflytande. Att avgränsa studien till boenden med placeringar 

enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade 

(1993:387) syftade dessutom till att försöka ge informanterna en likvärdig referensram, frivilliga 

placeringar, att förhålla sig till under intervjuerna. Ambitionen med detta var att försöka ge studien 

ett visst djup. Andra och tredje kriteriet syftade till att säkra att informanterna hade kunskap om och 

erfarenhet av psykiska funktionsnedsättningar och arbetet med denna målgrupp. Detta upplevdes 

relevant för att informanterna skulle kunna delta i en intervju om brukarinflytande för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar  och kunna relatera till  och problematisera intervjufrågorna.  Det 

fjärde urvalskriteriet ställdes upp för att kunna ge studien en viss bredd och ett rikt material. Om 

samtliga informanter arbetat på samma boende hade detta kunnat avspeglats i intervjuerna, vilket 

hade kunnat resultera i ett ensidigt material då samtliga informanter exempelvis utgått från samma 

ideologiska grund eller från samma metoder i sitt arbete. Syftet med detta urvalskriterium var alltså 

inte att göra någon form av jämförelser. En avvikelse från det fjärde urvalskriteriet gjordes dock då 

det fanns behov av fler informanter, vilket resulterade i att två av informanterna arbetar på samma 

verksamhet. Dock arbetar dessa två inte tillsammans då de tjänstgör på olika tider. 

6.5. Kontakt med informanter

Redan i planeringen av föreliggande studie var tanken att kontakt med informanter inte skulle ske 

genom verksamheterna. Det huvudsakliga argumentet för detta var att så långt som möjligt kunna 

säkra att det verkligen var informantens perspektiv som studerades och att denne, i sina svar, så 

långt som möjligt var opåverkad av andra faktorer. Dessutom ville jag undvika att informanternas 
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deltagande skulle kunna få konsekvenser för dem på arbetsplatsen. En risk jag uppfattar minskar 

genom att deltagandet är okänt för arbetsgivaren. Att skydda informanter från risk eller skada är 

vidare  ett  etiskt  krav  i  genomförandet  av  studier  (Bryman  2011).  Genom  detta  stärks  även 

konfidentialitetskravet ytterligare. Verksamheterna var inte heller centrala för studien, vilken avser 

att  studera  boendepersonalens  perspektiv,  åsikter  och  tolkningar.  Att  välja  att  inte  gå  via 

verksamheterna är dock förenat med risk  att verksamheterna kan reagera negativt om de i efterhand 

får  kännedom  om  deltagandet.  Detta  utgjorde  ett  etiskt  dilemma  för  denna  studie,  vilket 

diskuterades under handledning.  Handledare, Maria Klamas, föreslog som alternativ att informera 

om studien på olika verksamheter,  exempelvis i  samband med personalmöten.  På så vis  skulle 

verksamheterna kunna ha kännedom om studien samtidigt som jag hade kunnat lämna det öppet för 

boendepersonalen att själva ta kontakt vid intresse att delta. Alternativet övervägdes men då det 

innebar  att  godkännande  från  chefer/ledning  var  nödvändigt  för  att  få  komma  och  informera 

uppfattade jag ändå att det var förknippat med en risk för mitt material. Min personliga uppfattning 

var nämligen att det förelåg risk att bara verksamheter som arbetade aktivt med brukarinflytande 

skulle godkänna att jag kom och informerade om studien. Alternativet betraktades dessutom som 

som alltför tidskrävande då informationstillfällena begränsades till tillfällen då personalgruppen var 

samlad och då förhoppningen var att få informanter från olika verksamheter. Ett annat alternativ 

som övervägdes för att hantera det etiska dilemmat kring frågan om verksamheternas kännedom var 

att  överlåta  detta  val  till  informanterna.  Om  informanten  önskat  hade  jag  kunnat  skicka  ut 

information om studien till verksamheten och på så sätt kunnat tillmötesgå varje specifik informant 

och dennes villkor för att delta. Samtidigt som det hade varit intressant att se hur informanterna 

själva ställde sig i frågan. Dock beslutade jag att inte gå vidare med detta alternativ.

Istället togs beslut att nyttja kontakter i det personliga nätverket för att försöka nå ut till informanter. 

Ett  sådant  tillvägagångssätt  skulle  kunna  ge  påverkan  för  en  studie,  men  då  det  vägdes  mot 

eventuella risker av verksamheternas kännedom valde jag ändå att gå vidare med detta alternativ. 

Inledningsvis  blev  fyra  eventuella  informanter  aktuella  och  efter  att  intresse  bekräftats  sändes 

samtliga ett informationsbrev via e-post (se bilaga 2). Efter att dessa bekräftat att de önskade delta i 

studien bokades tid och plats för intervju. Kvale och Brinkmann (2009) menar att man ska intervjua 

så många som det krävs för att man ska få veta det man behöver veta. Det finns alltså inga givna 

svar angående antal informanter. Jag funderade på huruvida fyra informanter skulle vara tillräckligt 

och beslutade att ta kontakt med ytterligare en eventuell informant, vilken också denne samtyckte 

till  deltagande.  De  fem informanterna  består  av  både  kvinnor  och  män  i  åldern  30-40  år  och 

samtliga uppfyller urvalskriterierna.  Dock med undantag för de två informanter  som arbetar  på 

samma  verksamhet.  Informanterna  arbetar  på  såväl  kommunala  som privata  verksamheter  och 
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samtliga har arbetat med personer med psykiska funktionsnedsättningar i 10-15 år. Ingen närmare 

presentation av informanterna kommer att ges i denna uppsats, vilket är ett aktivt etiskt val för att 

respektera informanternas integritet och värna om konfidentialiteten. 

6.6. Intervjuguide och genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (se bilaga 1), en form av mer eller 

mindre strukturerat manus för intervjun (Kvale & Brinkmann 2009). Med utgångspunkt i frågan vad 

jag  behöver  veta  för  att  mina  frågeställningar  ska  kunna  besvaras  formulerades  intervjufrågor. 

Dessa intervjufrågor formulerades så att de inte skulle vara ledande eller slutna, vilket uppmuntrar 

informanterna att ta plats och fritt kunna formulera sina svar (Bryman 2011). På så sätt kunde jag 

också undvika att intervjufrågorna skulle påverkas för mycket av min förförståelse för området. 

Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor för att lättare kunna placera in informanternas svar i ett 

sammanhang (Bryman 2011). Efter detta följde tre teman, vilka utformats med avsikt att svara upp 

mot studiens frågeställningar. Intervjuguiden avslutades med att ge informanten möjlighet att göra 

förtydliganden  eller  tillägg. Innan  intervjuerna  utfördes  dessutom  en  provintervju  med  en 

yrkesverksam inom området.  Mindre justeringar  och omformuleringar  av frågorna gjordes  efter 

provintervjun för att frågorna skulle vara tydliga för informanterna. 

Informanterna lämnades relativt fritt utrymme att själva bestämma var och när intervjun skulle äga 

rum. De gavs denna möjlighet för att säkra att intervjuerna skulle äga rum på en tid och plats som 

passade informanten och där denne skulle känna sig trygg och avslappnad. Samtliga informanter 

valde  att  genomföra  intervjun  i  sitt  hem.  Intervjuerna  tog  mellan  40-60  minuter  och  samtliga 

inleddes med en genomgång av den information som fanns i informationsbrevet (se bilaga 1). Att 

informationsbrevet också upprepades muntligt möjliggjorde för frågor och förtydliganden samtidigt 

som  den  etiska  aspekten  säkrades  ytterligare.  Innan  intervjun  påbörjades  inhämtades  också 

godkännande  att  använda  diktafon,  vilket  underlättar  för  intervjuaren  att  kunna  fokusera  på 

intervjun, ämnet och dynamiken i  samtalet.  Dessutom ger det  möjlighet att  lyssna på intervjun 

upprepade gånger (Kvale & Brinkmann 2009). Denna möjlighet kan betraktas som särskilt viktig 

vid  mindre  strukturerade  intervjuer,  vilka  kräver  särskild  lyhördhet  och  uppmärksamhet  mot 

informanten för att kunna följa upp dennes svar på ett bra sätt. Att kunna registrera intervjun är 

också av betydelse för att kunna utföra detaljerade analyser av empirin samt för att kunna fånga upp 

informanternas svar med deras egna ord (Bryman 2011). Då intervjuerna registrerats kunde jag gå 

tillbaka  till  informanternas  uttalanden och på  så  vis  undvika  att  dessa  omformulerades  av  min 

förförståelse.  Om intervjuaren  istället  förlitar  sig  på  sitt  minne  eller  för  anteckningar  riskerar 
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intervjuarens formuleringar att dominera, vilket innebär att informanternas egna formuleringar lätt 

försvinner  (Kvale & Brinkmann 2009).  Samtliga informanter  gav sitt  samtycke till  att  diktafon 

användes under intervjun och efter detta påbörjades intervjuerna. Samtliga intervjuer utgick från 

intervjuguiden (se bilaga 1), men beroende på hur intervjuerna utvecklades och på informanternas 

uttalanden  gjordes  vissa  avvikelser  från  denna,  exempelvis  i  form av  följdfrågor.  Detaljer  om 

intervjusituationen, exempelvis miljö, kroppsspråk eller stämning, antecknades i direkt anslutning 

till intervjun medan intervjusituationen fortfarande fanns nära till hands i minnet (Bryman 2011). 

Anledningen till detta var att sådan information skulle finnas dokumenterad utifall att den skulle 

behövas eller vara användbar senare i studien. Dessa anteckningar kom dock inte till användning 

senare i processen.

6.7. Transkribering och analys

Att transkribera innebär att ändra en form till en annan form, alltså att intervjusamtalet abstraheras 

ner till en skriven text (Kvale & Brinkmann 2009). För att undvika att materialet skulle påverkas av 

min förförståelse transkriberades intervjuerna ordagrant,  inklusive skratt,  pauser,  betoningar och 

upprepningar.  Genom  detta  kunde  jag  behålla  en  lojalitet  mot  informanternas  uttalanden. 

Intervjuerna transkriberades också i nära anslutning till intervjun, antingen samma dag eller dagen 

efter,  för  att  intervjun  fortfarande  skulle  finnas  nära  till  hands  i  minnet  (Bryman  2011).  Att 

transkribera är även kopplat till  en etisk aspekt, då konfidentialiteten i den utskrivna texten bör 

säkras  (Kvale  &  Bryman  2009).  Under  transkriberingen  tog  jag  hänsyn  till  detta  då  jag 

avidentifierade informanterna genom att  benämna dem vid en siffra,  exempelvis ”Informant 1”. 

Dessutom  avidentifierades  verksamhetens  namn  och  andra  uppgifter  som  mer  eller  mindre 

avsiktligt  framkom  under  intervjuerna  och  som  skulle  kunna  härledas  till  informanten  eller 

verksamheten.  Ett  etiskt  dilemma  gällande  transkriberingen  var  att  informanterna  inte  gavs 

möjlighet att läsa igenom utskriften av intervjun. Det mest etiskt korrekta hade kanske varit att 

skicka transkriptionerna till informanterna för genomläsning och godkännande, men på grund av 

studiens  begränsade  tidsram  fanns  ingen  möjlighet  till  detta.  Dock  anser  jag  att  detta  delvis 

kompenseras  för  då  informanterna  efter  varje  avslutad  intervju  tillfrågades  om hur  de  upplevt 

intervjun, vilket gav informanterna möjlighet att yttra sig om materialet och dess användning. 

För  att  analysera  studiens  empiri  använde jag mig  av  meningskoncentrering,  vilket  innebär  att 

informanternas  uttalanden  sammanställs  i  kortare  och  innehållsrika  formuleringar  (Kvale  & 

Brinkmann 2009). Meningskoncentrering sker i fem steg.  Första  steget består i att fördjupa sig i 

materialet genom att läsa igenom det, vilket jag gjorde vid två tillfällen. Vid det andra tillfället 
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försökte jag att fastställa naturliga meningsenheter, vilket är meningskoncentreringens andra steg. I 

det  tredje steget formuleras olika teman och i det  fjärde så ställdes frågor till meningsenheterna 

utifrån studiens syfte, där jag närmare granskade materialets relevans för studien. I det femte steget 

sammanställdes slutligen fem centrala teman. Meningskoncentrering valdes som analysmetod för 

att kunna utveckla intervjuernas essenser och huvudteman, samt för att vidare kunna använda dessa 

i  teoretiska  analyser  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Den  teoretiska  analysen  påbörjades  redan  i 

transkriberingen  men  utvecklades  genom  meningskoncentreringens  olika  steg.  Med  de 

maktteoretiska glasögonen på nästippen användes makttriangeln för att lokalisera resurser, diskurser 

och  kontexter.  Den professionella  makten och brukarrollen  användes  för  att  kunna fokusera på 

studiens syfte, vilket rör denna maktrelation specifikt. I analysprocessen lokaliserades också inslag 

och olika grader av paternalism och empowerment,  vilka betraktades som två motpoler (Starrin 

2007). Tanken var redan inledningsvis att analysera empirin abduktivt, även om majoriteten av de 

teoretiska  utgångspunkterna  fanns  tillgängliga  då  analysarbetet  påbörjades.  I  analysprocessen 

tillkom  begreppet ”handlingsutrymme”,  då  det  visade  sig  vara  centralt  för  att   förstå  hur 

boendepersonal kan använda sin professionella makt i arbetet med brukarinflytande. Analysarbetet 

underlättades  av  att  intervjuerna  följt  en  liknande  struktur,  då  samtliga  intervjuer  utgick  från 

intervjuguiden (se bilaga 1). 

6.8. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Reliabilitet kan  beskrivas  som  tillförlitlighet  och  utgör  ett  mått  för  i  vilken  utsträckning  ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under liknande omständigheter (Bell 2006). 

Reliabiliteten  kan  vara  svår  att  tillmötesgå  i  kvalitativa  studier,  dels  då  forskaren  själv  är  det 

viktigaste redskapet och dels då sociala kontexter är föränderliga (Bryman 2011). Jag har försökt 

höja reliabiliteten genom att vara så transparent och tydlig som möjligt med mitt tillvägagångssätt 

för att en läsare ska kunna följa processen och kunna använda ett liknande tillvägagångssätt. Dock 

kan reliabiliteten har påverkats av tillvägagångssättet att ta kontakt med informanter. Validitet kan 

förklaras med giltighet och är ett mått för huruvida det som är avsett att studera är det som faktiskt 

studeras. Ett sätt att höja validiteten är att undersöka hur andra ser på de utarbetade frågorna som 

syftar  till  att  tillgodose  studiens  syfte.  Detta  är  dock  inte  tillräckligt  för  att  tillfredsställa 

vetenskapliga krav men det kan ge en fingervisning (Bell 2006). Detta tillvägagångssätt har använts 

i denna studie genom att frågeställningarna har diskuterats med handledare samt då en provintervju 

utfördes innan intervjuerna för att testa intervjuguidens frågeställningar. Genomgående i processen 

har jag också gått  tillbaka till  frågeställningarna och försökt att  kritiskt fråga mig själv om jag 
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studerar  det  som  avses  att  studeras.  Exempelvis  hade  jag  med  mig  forskningsfrågorna  under 

intervjuerna för att kunna återkoppla till dem. Generaliserbarhet handlar om att kunna generalisera 

resultaten till större populationer och kopplas i huvudsak till  kvantitativa studier. Kvalitativa studier 

uppnår  sällan sådana representativa  resultat  att  de kan generaliseras  (Bryman 2011).  Att  kunna 

generalisera  resultaten  var  inte  heller  avsikten  med  föreliggande  studie  då  syftet  var  att  öka 

förståelsen för det studerade området.  

6.9. Etiska reflektioner 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är att likna vid ett moraliskt företag att genomföra en 

intervjustudie. Därmed har etiska reflektioner varit ett genomgående inslag i föreliggande studie, 

vilket  presenteras  och  redogörs  för  i  sina  sammanhang  genomgående  i  kapitlet.  Detta  avsnitt 

fokuserar istället  på Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav samt hur jag förhållit  mig till 

dessa i genomförandet av föreliggande studie.  Informationskravet innebär att deltagarna måste få 

kännedom om studiens syfte och deras uppgift i relation till studien. Dessutom ska de upplysas om 

att deltagandet är frivilligt och rätten att avbryta deltagande. I förhandsinformationen (se bilaga 2) 

ska också en grov beskrivning av hur studien kommer att genomföras ingå, i denna är det också 

önskvärt  att  uppgifter  lämnas  om var  och  hur  den  färdiga  studien  kommer  att  offentliggöras. 

Samtyckeskravet innebär i korthet att deltagarna måste samtycka till deltagande samt att de har rätt 

att  själva  bestämma  över  sitt  deltagande,  hur  länge  och  under  vilka  villkor  de  vill  delta. 

Konfidentialitetskravet innebär  att  uppgifter  om  deltagarna  i  största  möjliga  utsträckning  ska 

behandlas konfidentionellt samt att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Alla uppgifter som kan härledas till deltagarna ska behandlas på ett sådant sätt att de inte ska 

kunna identifieras av utomstående.  Slutligen innebär  nyttjandekravet att  data som insamlats om 

enskilda  personer  uteslutande  får  användas  för  forskningsändamål  (Vetenskapsrådet).  För  att 

tillmötesgå  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  huvudkrav  har  jag  dels  vägt  in  dessa  i  det 

informationsbrev som informanterna sändes innan intervjuerna (se bilaga 2). Denna information 

gavs också muntligt vid intervjutillfället där informanterna även hade möjlighet att ställa frågor 

eller  få  informationen förtydligad.  Samtycke inhämtades  genom att  informanten  meddelade  sitt 

deltagande, vilket framgick av informationsbrevet. Samtyckeskravet blev också praktiskt påtagligt 

under  intervjuerna  då  vissa  av  informanterna  bad om att  få  hoppa över  vissa  frågor,  vilket  de 

givetvis  fick  göra  utan  att  motfrågor  ställdes.  Konfidentialitetskravet  utgjorde  en  stor  del  av 

planeringen av denna studie (se utförligare 6.5). Dessutom tog jag hänsyn till detta krav då allt  

material  förvarades  på  en  privat  och  lösenordsskyddad  dator.  Dessutom  avidentifierades 
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informanterna och annan information som kunde härledas till dem eller till verksamheterna både i 

arbetsmaterialet  och  i  uppsatsen.  Materialet  kommer  inte  heller  nyttjas  för  andra  studier,  utan 

kommer raderas efter att uppsatsen är godkänd, vilket  framgår av informationsbrevet (se bilaga 2). 

6.10. Metodreflektion

Med facit i hand är jag mycket nöjd med den kvalitativa ansatsen och med metodvalet. Även om jag 

inledningsvis  funderade  över  huruvida  antalet  informanter  var  tillräckligt  kan  jag  i  efterhand 

konstatera  att  de fem intervjuerna resulterade i  ett  rikt  material.  Kanske är  det  som Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att många skulle tjäna på att genomföra färre intervjuer och istället ägna 

tid åt förberedelser och analys. Genom den kvalitativa och semistrukturerade karaktären kunde jag 

få ut väldigt mycket av respektive intervju. Detta tror jag inte hade varit möjligt på samma sätt om 

jag exempelvis valt att använda mig av en kvantitativ intervju eller enkäter. Sådana metoder hade 

saknat möjligheten att ge informanterna frihet att formulera sina svar och möjligheten att utveckla 

deras uttalanden. Tillvägagångssättet för att ta kontakt med informanter kan dock ha påverkat mitt 

material  samt  reliabiliteten.  Min  upplevelse  är  att  detta  tillvägagångssätt  ändå  var  positivt  då 

intervjusituationen inte kändes formell och då det var god stämning under intervjuerna. Detta, i 

kombination med mitt brinnande engagemang för studien, bidrog förmodligen till att intervjuerna 

resulterade i ett rikt material. Vad jag kan utläsa påverkade inte avvikelsen från urvalskriterierna 

studiens empiri nämnvärt. En viss bredd säkrades genom att informanterna arbetar på fyra olika 

verksamheter och då samtliga har lång erfarenhet inom området. Dessutom bidrog de båda berörda 

informanterna med olika infallsvinklar under intervjuerna. Då jag i efterhand granskade empirin 

blev  det  dock  tydligt  att  det  fanns  vissa  svårigheter  sett  till  hur  boendepersonal  genom  sin 

professionella makt kan hindra brukarinflytande. Informanternas berättelser handlar antingen om 

hur annan personal hindrar brukarinflytande, hur de upplever att de måste hindra eller att det finns 

goda argument för att hindra. I efterhand kan jag se att det förmodligen är svårt att få fram andra 

aspekter genom intervjuer. Det är möjligt att observation är en mer lämplig metod för att kunna 

utveckla denna aspekt ytterligare. Fördelen med observation som metod är just att den samlar in det 

som faktiskt händer och inte vad människor säger att de tänker eller gör  (Einarsson & Hammar 

Chiriac  2002),  vilket  inte  per  automatik  alltid  är  detsamma.  Då  studiens  syfte  utgår  från 

boendepersonalens  perspektiv upplevdes  den kvalitativa intervjun ändå som den mest  relevanta 

metoden. Vissa saker måste man helt enkelt fråga om för att få veta (Bryman 2011).
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7. PRESENTATION OCH ANALYS AV EMPIRIN
Föreliggande studie syftar till att öka förståelsen för hur boendepersonal ser på och arbetar med 

brukarinflytande  för  personer  med  psykiska  funktionsnedsättningar.  Ur  empirin  framträder  fem 

teman; ”Brukarinflytandets föränderliga karaktär”, ”Argument för brukarinflytande”, ”Hinder för 

brukarinflytande”, ”Argument för att hindra brukarinflytande” samt ”Att skapa förutsättningar för  

brukarinflytande”, vilka presenteras och analyseras i detta kapitel. De som medverkat i intervjuerna 

benämnas som informant, personal eller boendepersonal och begreppen ”brukare”, ”chef/ledning” 

samt  ”boende”  eller  ”verksamhet”  används  genomgående  i  kapitlet.  Dock  visas  trohet   mot 

informanternas  egna  benämningar  i  citerade  uttalanden.  Det  första  temat  avslutas  med  en  mer 

omfattande summering för  att  förtydliga temats  innehåll,  övriga  summeringar  ger  en kortfattad 

sammanfattning av tidigare presenterat tema. 

7.1. Brukarinflytandets föränderliga karaktär 

Hur boendepersonal ser på och vidare arbetar med brukarinflytande varierar. Brukarinflytande kan 

vara av såväl aktiv som passiv karaktär. Dessutom varierar inflytandets utformning beroende på 

kontext  och  beroende  på  brukarens  personliga  förutsättningar.  Dessa  aspekter  samspelar  och 

interagerar vilket ger brukarinflytande en högst föränderlig karaktär. 

7.1.1. Det aktiva och det passiva brukarinflytandet 

Två inriktningar kan urskiljas i  informanternas uppfattningar  om vad brukarinflytande är.  I  den 

första  inriktningen,  det  aktiva  brukarinflytandet,  framställs  brukarinflytande  som  en  rättighet. 

Informanterna  beskriver  brukarinflytande  i  termer  av  brukarens  aktiva  delaktighet, 

självbestämmande och möjlighet att kunna påverka samt fatta beslut i det som rör den enskilde 

brukaren, dennes vistelse på boendet eller mer övergripande frågor relaterade till boendet. En sådan 

definition kan i hög grad kopplas till empowerment då den vittnar om en syn på brukaren som en 

kompetent och aktiv aktör med förmåga att förändra sin livssituation i positiv riktning (Askheim & 

Starrin 2007). Denna inriktning kan också förstås som empowerment i betydelsen att brukaren tar 

makt  över  sitt  eget  liv (Karlsson  &  Börjesson  2011).  Den  andra  inriktningen,  det  passiva 

brukarinflytandet,  beskrivs istället  i  termer av brukarens rätt  att  uttrycka sin vilja,  komma med 

förslag och önskemål samt förmåga att säga 'ja' eller 'nej' exempelvis till resor eller aktiviteter som 

boendet anordnar. Denna typ av definition verkar snarare kunna härledas till brukardelaktighet eller 

brukarmedverkan,  vilket  till  skillnad  från  ett  reellt  inflytande  inte  behöver  leda  till  någonting 
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(Socialstyrelsen  2011).  Det  passiva  brukarinflytandet  kan  förstås  som  av  en  mer  rådgivande 

karaktär, vilket Karlsson och Börjesson (2011) menar innebär att maktaspekten saknas.

7.1.2. Brukarinflytande – beroende på kontext 

I studier av makt menar Franzén (2010) att det är av betydelse att se till kontexten, då kontexter 

innehåller  systematiska  överenskommelser  mellan  maktrelationer  samt  påverkar  tillgång  till 

resurser  och  resursernas  styrka.  Att  utläsa  av  empirin  bör  också  brukarinflytande  förstås 

kontextuellt. Dels då brukarinflytandets utformning skiljer sig  mellan  olika boenden och dels då 

utformningen varierar mellan olika kontexter inom boendet. Av informanternas utsagor framgår att 

brukare  kan  ha  inflytande  över  det  som rör  dennes  rum,  men  inte  det  som rör  gemensamma 

utrymmen. Eller att brukare kan ha inflytande i förändringar på boendet, men inte över vad som ska 

serveras till  lunch eller när de ska kunna dricka en kopp kaffe. Generellt kopplar informanterna 

dock brukarinflytande till det som enbart rör den enskilde brukaren och dennes vardag. Även om 

också detta individuella inflytande kan variera i utformning och inte är helt obegränsat. När det 

kommer till det gemensamma eller till boendet beskriver informanterna att brukarnas inflytande i 

regel är hårt begränsat. Detta motiveras med att brukarna antingen inte bör eller kan ha inflytande 

på denna nivå, exempelvis på grund av att de uppfattas ha orealistiska krav eller att det av olika skäl 

inte är praktiskt möjligt. Informanterna påtalar dock att brukarna alltid har möjlighet att framföra 

förslag  och önskemål,  även om dessa sällan leder  någonstans.  En informant  uppfattar  dock att 

brukarna  har  ett  relativt  stort  inflytande  på  boendet.  På  boendet  där  informanten  arbetar  hålls 

regelbundna möten där chef/ledning, personal och brukare medverkar för att diskutera och fatta 

beslut  i  olika  frågor,  vilket  kan  förstås  som kollektivt  brukarinflytande  (Karlsson & Börjesson 

2011). Olika former av möten omnämns också av andra informanter. Dessa har dock en mer passiv 

karaktär än ovan nämnda möten, då de syftar till att ge brukarna information eller utgöra en arena 

för brukarna att lämna förslag och önskemål, snarare än för beslutsfattande eller reellt inflytande. 

Vissa kontexter tillåter brukarinflytande, andra inte, och kontexten påverkar såväl utformning som 

styrka. Det passiva inflytandet kopplas samman med vissa kontexter, generellt sett det som rör det 

gemensamma. Medan brukarnas inflytande generellt sett har en mer aktiv karaktär i det som endast 

rör den enskilde brukaren.

7.1.3. Brukarinflytande – beroende på brukaren 

Empirin visar att brukarinflytande inte uteslutande är en fråga om definition eller kontext, utan även 

varierar  beroende  på  den  enskilde  brukarens  förutsättningar  och  hur  dessa  uppfattas  av 
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boendepersonal. Tre kategorier av brukare kan utläsas ur empirin. Dessa bör dock inte betraktas 

som några definitiva kategorier utan snarare som stereotyper.  Den första kategorin,  brukare med 

god förmåga att utöva inflytande, beskrivs visserligen som sjuka, men de uppfattas också ha stor 

sjukdomsinsikt. Brukarna beskrivs besitta omfattande kunskaper om den psykiska sjukdomen och 

om sin medicinering. De uppfattas vara väl medvetna om och insatta i vilka rättigheter de har, samt 

vad  som  krävs  för  att  de  i  framtiden  ska  kunna  nå  sina  mål.  Dessa  brukare  beskrivs  som 

ifrågasättande och kritiska såväl mot boendepersonal som mot verksamheten. Denna kategori vill ha 

inflytande och de ställer också krav på detta, vilket också ställer ökade krav på boendepersonalen. 

En informant beskriver denna kategori i termer av ett generationsskifte. Den yngre generationen 

brukare har inte blivit passiva och kuvade av tidigare vård. De är vana att få sin röst hörd och de vill 

ha ut betydligt mer av ett boende än den äldre generationen. Denna kategori uppfattas ha goda 

personliga förutsättningar för inflytande, men deras inflytande kan istället begränsas eller hindras av 

andra  faktorer  eller  aktörer.  Den  andra  kategorin,  brukare  med  bristande  förmåga  att  utöva  

inflytande, beskrivs som väldigt sjuka, vilket uppfattas i hög grad begränsa deras förmåga att utöva 

inflytande.  Dessa  brukare  beskrivs  ofta  som äldre  och  som passiva  till  följd  av  tidigare  vård. 

Brukarna beskrivs ha fastnat i ”gamla mönster” och är därmed inte vana vid att ha inflytande, vilket  

kan uppfattas som skrämmande för dessa brukare.

 ”... har man varit inom liksom vården i många, många, många år, då har det bara varit nån som 
gått över huvudet på en och så helt plötsligt... det kan va jätteskrämmande, 
'Får Jag bestämma det här själv?'”

Denna kategori upplevs heller inte alltid  vilja ha inflytande, utan kan ibland uppfattas som nöjda 

med  att  någon  annan  ”tar  över”.  Dessa  brukare  uppfattas  heller  inte  alltid  som medvetna  om 

möjligheten att utöva inflytande, alternativt att de beskrivs vara oinformerade om sina rättigheter. 

Den tredje kategorin, brukare som saknar förmåga att utöva inflytande, beskrivs som så svårt sjuka 

att de uppfattas må bäst av att inte behöva utöva inflytande.  Brukarna beskrivs som så inrutade i 

”gamla mönster” att de inte anses kunna bli så pass ”friska” att de kan hantera inflytande.

”Många är så sjuka att... många blir nog bara förvirrade 
om man går in i den diskussionen med dem”

I mötet med dessa brukare handlar det istället om att göra det bästa av situationen för att de ska 

kunna må så bra som möjligt. Boendepersonalen, i synnerhet kontaktpersonen5, uppfattas fylla en 

viktig funktion för denna kategori, då det blir deras uppgift att företräda brukaren. Anhöriga och 

god man fyller då viktiga funktioner. Det är genom dem som boendepersonal inhämtar information 

om brukaren, vilket uppfattas gynna den enskilde. Även om dessa brukare beskrivs sakna förmåga 
5 Den personal som har huvudansvar för brukarens vistelse på boendet 
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att utöva inflytande så påtalar informanterna betydelsen av delaktighet, vilket kan förstås som att 

brukarna ändå uppmuntras att medverka för att upprätthålla värdighet och respekt (Solbjør et al 

2013). 

7.1.4. Summering 

Brukarinflytande, per definition och i praktik, varierar i utformning och styrka. Detta påverkas av 

hur brukarinflytande definieras, brukarnas personliga förutsättningar samt av kontexter.  Brukarnas 

inflytande kan vara av såväl aktiv som passiv karaktär. I vissa kontexter är ett aktivt inflytande 

möjligt och i andra kontexter är brukarnas inflytande av en mer passiv karaktär. Detta kan kopplas 

till Karlsson och Börjesson (2011) som menar att brukarinflytandets maktaspekt kan se olika ut, 

samt variera beroende på område. Men det är också så att vissa brukare uppfattas ha förmåga till ett  

mer aktivt inflytande, medan andra endast uppfattas ha förmåga att utöva ett passivt inflytande av 

mer rådgivande karaktär, vilket saknar maktaspekten (Karlsson & Börjesson 2011). Även tidigare 

forskning antyder att alla brukare inte har samma förmåga att utöva inflytande samt att brukarens 

förmåga kan variera  (Giertz  2012;  By Rise 2012;  Solbjør et  al  2013).  Giertz  (2012) menar  att 

brukarinflytande kräver att brukarna informeras, involveras och görs delaktiga på sätt som anpassas 

specifikt för dem. Med detta i åtanke kan brukarinflytandets föränderliga karaktär betraktas som ett 

sätt  att  individanpassa  brukarinflytande,  för  att  i  så  hög  grad  som  möjligt  kunna  tillmötesgå 

brukarnas  personliga  förutsättningar. Kanske  är  det  möjligt  att  brukare  med  psykiska 

funktionsnedsättningar  kräver  ett  mer  flexibelt  inflytande  som  kan  möta  upp  med  deras 

förutsättningar och behov. Då alla brukare inte har samma förmåga, är det möjligt att ett aktivt 

inflytande riskerar att utesluta de brukare som saknar förmåga att möta upp med en sådan definition 

(jmr med Andersson Collin 2009). I sådant fall är det möjligt att de brukare som uppfattas sakna 

förmåga till inflytande gynnas mer av att boendepersonal företräder dem, än om brukarinflytande 

endast antagit en aktiv karaktär. Brukarinflytandets föränderliga karaktär skulle också kunna förstås 

som  ett  upprätthållande  av  en  hierarkisk  ordning  mellan  brukare  och  personal,  vilket  är 

karaktäristiskt för paternalism (Starrin 2007). Att brukarinflytande inte är möjligt för alla brukare 

eller i alla kontexter, samt att utformning och maktinslag varierar, kan ses som en förstärkning av 

brukarnas underläge och av personalens överläge. Inte minst sett till att boendepersonal har makt att 

bedöma när en brukare ska kunna ha inflytande och i vilken grad.  Den föränderliga karaktären 

skulle  därmed även kunna förstås  som ett  argument  för  att  att  brukare inte  ska ha inflytande,  

alternativt begränsat inflytande. Detta skulle vidare kunna legitimera att boendepersonal av olika 

skäl inte vill eller  kan arbeta med brukarinflytande. Vidare upplever boendepersonal olika grad av 
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påverkan för deras arbete beroende på brukarinflytandets karaktär. Brukarinflytande i frågor som 

rör boendet beskrivs ha större påverkan än inflytande i mer vardagliga sammanhang. Det aktiva 

brukarinflytandet ställer helt andra krav på boendepersonal än det passiva, men därmed inte sagt att 

det ställer mindre krav. Sammanfattningsvis visar detta tema att brukarinflytande inte är någonting 

givet  eller  självklart,  varken  per  definition  eller  för  alla  brukare  i  alla  sammanhang. 

Brukarinflytande har en föränderlig karaktär och de olika delarna samspelar och interagerar med 

varandra.  Detta  i  kombination  med  andra  faktorer  och  aktörer  förstärker  brukarinflytandets 

komplexitet. Den föränderliga karaktären utgör en grundsyn, vilken även ligger till grund för, samt 

påverkar, övriga teman som presenteras i kapitlet. 

7.2. Argument för brukarinflytande 

Ur informanternas  berättelser  framkommer flera  argument  för  brukarinflytande.  Vissa argument 

syftar  till  att  gynna  brukaren,  vilka  i  hög  utsträckning  kan  kopplas  samman  med  de  tidigare 

presenterade kategorierna (se 7.1.3), medan andra  argument handlar om att gynna verksamheten 

eller boendepersonal.

7.2.1. Brukarinflytande för brukarens skull 

Ett  argument  för  brukarinflytande  utgörs  av  att  inflytande  betraktas  som en  viktig  del  för  att 

brukaren ska kunna uppnå  meningsfullhet och livskvalitet. Detta argument beskrivs som särskilt 

betydelsefullt i relation till de brukare som inte bedöms kunna klara ett eget boende, utan som antas  

bo kvar på boendet större delen av sina liv. Alltså brukare med bristande förmåga eller de som helt 

uppfattas sakna förmåga att utöva inflytande. 

”... och inte bara gå där som, ja... bara vakna, gå och lägga sig, 
vakna, gå och lägga sig och det händer ingenting...”

Då brukarinflytande uppfattas gynna en god livskvalitet på brukarnas egna villkor kan argumentet 

förstås som en låg grad av empowerment, i bemärkelsen att öka brukarens självkänsla och som ett 

led  i  att  förbättra  brukarens  livssituation  (Starrin  2007).  Ett  annat  argument  som framträder  ur 

empirin kan sammanfattas i termer av att  motverka försämring och främja framsteg. Avsaknad av 

inflytande kopplas samman med risk att brukaren ska passiviseras eller försämras i sin psykiska 

sjukdom. Detta kan kopplas till Klamas (2010) som menar att när professionella inte tar tillvara 

brukares  erfarenheter  och  kunskaper  finns  en  risk  att  brukarens  funktionshinder  ska  bli  mer 

omfattande, att brukaren utvecklar en negativ självbild samt att sjukrollen förstärks. Informanterna 
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menar att brukarinflytande minskar risken att brukare stämplas som oförmögna att bli friska och att 

deras psykiska tillstånd ska betraktas som kroniskt, vilket är en vanlig uppfattning. Brukarinflytande 

uppfattas ha positiva effekter för brukarens psykiska funktionsnedsättning och kunna leda till ett 

minskat stödbehov. 

”Jag kan  ju se det som ett friskhetstecken, Oj! Här händer det grejer!” 

En aspekt av detta argument handlar om att man genom att öka brukarnas inflytande fortare kan 

”komma  åt”  den  psykiska  problematiken,  vilket  innebär  att  brukaren  kan  rehabiliteras  fortare. 

Argumentet kan därmed kopplas till återhämtning samt en relativt hög grad av empowerment, vilket 

också  utgör  ett  viktigt  inslag  i  återhämtningsprocessen (Scheyett  et  al  2007).  Informanterna 

beskriver detta argument i relation till brukare med god förmåga att utöva inflytande, men också till  

de med bristande förmåga för att dessa brukare ska kunna stärkas. Rehabiliteringsaspekten beskrivs 

dock endast i relation till brukare med god förmåga att utöva inflytande. Ett annat argument för 

brukarinflytande  som  informanterna  beskriver  handlar  om  att  öka  brukarens  upplevelse  av 

självständighet och kontroll. Argumentet beskrivs både i relation till brukare vars förmåga uppfattas 

som god eller bristande, men i högst varierande grad.  Hög grad av självständighet betraktas ofta 

som en ambition och i vissa fall även en målsättning med brukarens vistelse på boendet. I synnerhet 

för yngre brukare med god förmåga, vilka ofta förväntas bli mer självständiga för att kunna klara ett 

eget  boende.  Avsaknad av  inflytande kopplas  istället  samman med låg grad av självständighet. 

Brukarinflytande uppfattas också kunna öka brukarens upplevelse av kontroll, vilket betraktas som 

viktigt för att brukaren inte ska känna att det uteslutande är andra aktörer som kontrollerar dennes 

liv. Denna aspekt kan kopplas till brukarrollen, vilken Skau (2003/2007) menar i hög grad innebär 

att  individen  går  från  en  subjektiv  roll  till  en  mer  objektiv  roll,  där  denne  blir  föremål  för 

hjälpapparatens  bedömningar.  Då  brukarrollen  och  vistelsen  på  boendet  per  automatik  innebär 

begränsat inflytande uppfattas det som särskilt betydelsefullt att brukaren ändå ska uppleva viss 

kontroll. Argumentet kan tolkas som hög grad av empowerment i betydelsen att stärka brukarens 

ställning, vidga dennes handlingsutrymme samt att brukaren ska ta makt över sitt eget liv (Swärd & 

Starrin 2006; Karlsson & Börjesson 2011). 

7.2.2. Brukarinflytande för verksamheten och boendepersonal

Ur empirin  uppenbaras  ett  kvalitetsargument,  vilket  är  ett  vanligt  förekommande  argument  för 

brukarinflytande  (Socialstyrelsen  2011).  Informanterna  beskriver  detta  argument  utifrån  två 

perspektiv. I det första perspektivet, brukarperspektivet, beskrivs inflytande som en viktig del i att 

brukaren ska trivas på boendet och att insatsen ska uppnå hög kvalitet. Utifrån brukarperspektivet 
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kopplas kvalitet till att personal i så liten utsträckning som möjligt gör åt brukarna, utan istället 

försöker finna verktyg att göra med brukarna. Detta innefattar att brukarna har inflytande, vilket kan 

kopplas  till  Schön (2009)  som menar  att  en  hjälpande insats  karaktäriseras  av  delaktighet  och 

medbestämmande.  Det andra perspektivet utgörs av ett  verksamhetsperspektiv  och handlar om att 

brukarinflytande kan ingå som en del i boendets policy. Då ingår det i boendepersonalens uppdrag 

att upprätthålla det verksamheten utlovar, vilket särskilt uttrycks av de informanter som arbetar på 

privatägda  verksamheter.  Brukarinflytande  betraktas  därmed  som  en  kvalitetssäkring  av 

verksamheten,  vilken primärt  syftar  till  att  tillgodose verksamhetens  behov då det  upprätthåller 

boendets  anseende.  Definitionen  av  kvalitetsbegreppet  kan  vidare  tolkas  som en  hög  grad  av 

empowerment och avsaknad av paternalistiska inslag (Starrin 2007). Även om informanterna är 

eniga  om  att  brukarinflytande  primärt  syftar  till  att  gynna  brukaren,  framkommer  av  deras 

berättelser  att  det  även  är  av  betydelse  för  dem  som  personal.  Brukarinflytande  innebär  en 

utvecklingsmöjlighet för boendepersonal, då det i princip kräver nytänkande och att de utvecklas i 

sitt arbete. Brukarinflytande bidrar också med nya erfarenheter som vidare gör att boendepersonal 

utvecklas i sin yrkesroll, vilket informanterna betraktar som positivt. Brukarinflytande kan också 

fylla en bekräftande funktion för boendepersonal, då det beskrivs som en form av ”kvitto” på ett väl 

utfört arbete. 

 ”Det är ju som en slags löneförmån!”

Informanterna  beskriver  att  brukarinflytande  också  kan  ha  en  mer  känslomässig  påverkan för 

personal. Brukarinflytande är viktigt för att även personal ska må bra och kopplas samman med 

känslor  som  stolthet,  meningsfullhet  och  glädje  även  hos  boendepersonal.  Detta  antyder  att 

empowerment  även  får  positiva  effekter  för  personal.  Brukarinflytande  beskrivs  också  kunna 

underlätta personalens arbete, då  avsaknad av inflytande gör brukarna mindre självständiga, vilket 

innebär att de blir mer passiva och att arbetet därmed blir tyngre. Brukarinflytande kan också utgöra 

ett stöd i arbetet. Informanterna berättar hur det inte alltid är enkelt för boendepersonal att veta hur 

de ska hantera vissa situationer. I sådana fall kan brukarinflytande fylla en vägledande funktion och 

brukarnas kunskaper och erfarenheter betraktas som ett värdefullt stöd. 

”Brukaren är ju experten”

Detta argument kan också uppfattas som gynnsamt för brukarna, sett till att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar  kan  uppleva  det  stödjande  när  deras  kunskaper  och  erfarenheter  får 

erkännande  och  betraktas  som  viktiga  (Klamas  2010).  Att  brukarinflytande  betraktas  som  en 

tillgång kan förstås som att boendepersonal har ett empowermentinriktat förhållningssätt,  då det 
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antyder att brukaren betraktas som en aktör med viktiga kunskaper (Askheim & Starrin 2007). Men 

då brukarinflytande betraktas som en 'vägledning' eller en 'riktlinje', antyder ordvalen att brukarnas 

inflytande  är  av  rådgivande  karaktär,  vilket  istället  kan  antyda  att  brukarnas  inflytande  saknar 

maktaspekten  (Karlsson  & Börjesson  2011),  vilken  finns  i  empowerment  (Askheim &  Starrin 

2007).  Detta  argument  skulle  därmed även kunna förstås  som av en  paternalistisk  karaktär,  då 

ordvalen  antyder  att  expertkunskaperna  väger  tyngre  än  brukarnas  kunskaper  (Starrin  2007). 

Därmed skulle en koppling kunna göras till  Solbjør (2011) som i sin studie påvisade att även om 

patienternas kunskaper  betraktades  som värdefulla  tillgångar,  så värderas  de inte  lika högt  som 

expertkunskaperna, vilka fortfarande dominerar i det professionella arbetet. Även om informanterna 

främst kopplade brukarinflytande till individnivå, i relation till sådant som endast rör den enskilde 

brukaren, så kan argumenten i detta avsnitt förstås som att brukarinflytande även efterfrågas på den 

nivå som rör boendepersonalens arbete och boendet. 

7.2.3. Summering 

Primärt uppfattas brukarinflytande vara av betydelse för brukaren, då det kan främja empowerment 

och återhämtning. Då olika syften kopplas samman med olika brukare antyder detta att även syftet 

med brukarinflytande är föränderligt.  Brukarinflytande får även positiva effekter för verksamhet 

och boendepersonal och kan därmed gynna samtliga led i organisationen. 

7.3. Hinder för brukarinflytande 

Vilket tidigare konstaterats är brukarinflytande i grunden långt från okomplicerat,  då det har en 

föränderlig karaktär. Detta gäller även brukarinflytande i  praktiken och i  detta tema presenteras 

olika hinder för brukarinflytande samt i boendepersonalens arbete med brukarinflytande. 

7.3.1. Organisatoriska hinder 

Informanterna beskriver två aspekter av organisatoriska hinder i arbetet med brukarinflytande. Den 

första aspekten utgörs av hinder i boendets organisatoriska struktur och den andra aspekten av brist 

på resurser. Det första hindret handlar om att det i boendet som verksamhet finns inneboende hinder 

för brukarinflytande. Boendet är fyllt av rutiner, regler och bestämmelser som såväl brukare som 

personal måste förhålla sig till. Brukarna blir portionerade cigaretter och röker på anvisade platser. 

Dörrar är låsta och personalen har nyckelknippan. Servering av mat, delning av medicin och låsning 

av byggnaden sker på bestämda tider och så vidare. Franzén (2010) påtalar kontextens betydelse för 
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maktrelationers utformning och menar att man inte bara kan se till de omedelbara maktrelationerna. 

Han menar att maktrelationer måste betraktas kontextuellt och att hänsyn måste tas till kontextens 

påverkan för resurser. Detta  blir tydligt i boendet som kontext, där boendepersonal per automatik 

har makt genom att företräda verksamheten (Skau 2003/2007), vilket också ger dem tillgång till en 

mängd resurser. Vilket tidigare framgått är brukarnas inflytande generellt sett ytterst begränsat i det 

som  rör  boendet  och  att  utläsa  av  informanternas  berättelser  verkar  de  uppfatta  att  deras 

professionella makt blir särskilt tydlig just genom upprätthållandet av boendets ramar och regler i 

mötet med brukarna. 

”... man går där med sina nycklar och skramlar och låser upp och det är låst hit och dit”

Inte  minst  blir  detta  tydligt  då  det  av  informanternas  berättelser  framgår  att  det  i  huvudsak 

chefer/ledning och/eller boendepersonal som beslutar boendets regler och bestämmelser. Detta gör 

att brukarna hamnar i ett direkt underläge, vilket de inte alltid uppfattas vara nöjda över. I synnerhet 

brukare med god personlig förmåga att  utöva inflytande tenderar  att  reagera på och ifrågasätta 

boendets regler och de inskränkningar de innebär för deras inflytande. Detta kan förstås som att 

brukarna  utövar  motstånd,  vilket  kan  ta  en  mängd  olika  uttryck  (Foucault  1976/2002). 

Uppfattningarna om vilka regler som betraktas som nödvändiga, var gränserna bör gå och i vilket 

syfte olika regler upprättats skiljer sig mellan informanterna. Samtliga är dock överens om att det 

krävs  vissa  regler  på  ett  boende  för  att  verksamheten  ska  kunna  fungera,  men  också  för  att  

boendepersonal ska kunna utföra sitt arbete på ett sätt som är praktiskt hållbart och som blir så bra 

som möjligt för samtliga brukare. Enighet råder samtidigt om att boendets ramar och regler kan 

utgöra hinder för brukarinflytande, ibland större än vad informanterna uppfattar som nödvändigt. 

”Det är klart det ska finnas regler, det finns det i ett hem också, men när det handlar om småsaker 
som kaffe eller sådär kan jag tycka att det är... begränsat”

Att upprätthålla boendets ramar och regler ingår i det uppdrag som boendepersonalen tilldelats av 

organisationen,  vilket  kan förstås  som en begränsning av boendepersonalens  handlingsutrymme 

(Svensson,  Johnsson & Laanemets  2008).  Därmed  kan  denna  aspekt  av  organisatoriska  hinder 

också förstås som att de begränsar eller hindrar boendepersonal från att arbeta med brukarinflytande 

på det sätt de skulle vilja. För av informanternas berättelser framgår också att det inte alltid är enkelt 

att upprätthålla boendets ramar och regler. Många gånger kan de som boendepersonal känna sig 

elaka och orättvisa, särskilt när det är svårt att se hur eller om brukarna verkligen gynnas. 
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Ur empirin framträder även ett dilemma mellan boendet som verksamhet och som brukarnas hem, 

en balansgång som informanterna menar ibland kan vara svår att hantera.

”… men sen vill man ju ändå att dom ska kunna slänga sig i soffan med en filt om dom vill det, för 
det är ju deras hem”

Samtidigt som verksamheten kräver struktur och regler så vill boendepersonalen att brukarna ska 

kunna må bra, trivas och känna sig hemma. Detta kan kopplas till det dubbla möte som Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) beskriver mellan parterna som dels ett möte mellan organisation 

och brukare, men också som ett möte mellan människor. 

Det  andra organisatoriska  hindret  som  framkommer  i  informanternas  berättelser  handlar  om 

resurser, eller snarare vad som beskrivs som avsaknad av resurser. Detta hinder kan också kopplas 

samman med hierarkiska hinder (se vidare 7.3.2), då det i hög utsträckning är uppdragsgivare eller 

chef/ledning som fördelar och reglerar resurser.  Informanterna beskriver resurser i  form av hög 

personaltäthet, ekonomiska förutsättningar och tid som avgörande för att boendepersonal ska kunna 

främja brukarinflytande. Men de beskriver också hur dessa resurser ofta lyser med sin frånvaro. 

Brist  på  tid  är  det  som återkommer  mest  frekvent  i  informanternas  utsagor,  vilket  också  har 

samband med frågan om personaltäthet och ekonomiska förutsättningar. Tiden räcker sällan till för 

mer än rutiner och i förväg planerade aktiviteter, vilket gör att arbetet med brukarinflytande blir ett 

arbete  med  tiden  som  fiende.  Då  dessa  resurser  ofta  saknas  innebär  det  i  praktiken  att 

boendepersonal kan uppleva att de ibland måste begränsa eller hindra brukarnas inflytande. Detta 

uppfattas  främja  anpassning snarare  än  inflytande och står  därmed  i  direkt  kontrast  med vissa 

argument för brukarinflytande, exempelvis att brukaren ska uppnå högre grad av självständighet.

”... det är så lätt att göra på ett visst sätt, det går snabbare, vi har ingen personal, vi måste göra 
det här och då går det snabbt om jag kör över den personen..”

De angivna resurserna skulle  kunna tolkas  som resurser i  dubbel  bemärkelse,  då de också kan 

förstås som resurser som påverkar boendepersonalens professionella makt. Hur boendepersonal kan 

använda sin professionella makt i arbetet med brukarinflytande påverkas av de angivna resurserna, 

vilka i sin tur påverkas av kontexten (Franzén 2010). Om dessa resurser finns att tillgå på boendet 

ökar  boendepersonalens  möjlighet  att  använda  sin  professionella  makt  till  att  främja 

brukarinflytande.  Om  resurserna  istället  saknas  får  detta  en  begränsande  effekt  för  hur 

boendepersonal kan använda sin professionella makt. Boendepersonal kan då uppleva att de snarare 

måste  hindra  brukarinflytande  då  de  saknar  förutsättningar  för  att  kunna  hantera  makten 

annorlunda. Detta kan kopplas till Lindqvist (2007) som menar att resurser måste avsättas för arbete 
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med brukarinflytande. Tillgång till eller avsaknad av resurser kan även förstås som en sådan faktor 

som kan påverka boendepersonalens handlingsutrymme, vilket Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) menar kan påverkas av en mängd olika faktorer.  Brukare med bristande förmåga att utöva 

inflytande beskrivs som särskilt utsatta i detta sammanhang. Det blir lätt på deras bekostnad som 

brukarinflytande begränsas då de inte ställer samma krav som brukare med god personlig förmåga. 

7.3.2. Hierarkiska hinder

Enarssons (2012) liknelse av gruppbostaden som ett hierarkiskt system ligger också nära till hands 

när  informanterna  berättar  om  hur  de  uppfattar  att  olika  aktörer  kan  utgöra  hinder  för 

brukarinflytande och deras arbete med brukarinflytande. Uppdragsgivare6, läkare och chefer/ledning 

är  omnämnda  aktörer,  vilka  boendepersonalen  står  i  maktunderläge  till.  Därmed  måste 

boendepersonal följa dessa aktörers direktiv, även om de går emot vad de själva och/eller brukarna 

vill. Uppdragsgivarna har makt då det är de som formulerar det uppdrag som brukarens vistelse på 

boendet utgår från. Är uppdragsgivaren nöjd med placeringen om brukaren går upp på morgonen, 

duschar  och passar  måltider  så  är  det  också till  detta  som resurser  kommer  att  avsättas,  vilket 

innebär  att  brukarens  inflytande  är  begränsat  redan  i  uppdraget.  Uppdraget  kan  därmed  också 

förstås som att det kan utgöra begränsningar för boendepersonalens handlingsutrymme (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). Om personal går emot uppdraget kan det leda till missnöje hos såväl 

uppdragsgivare som chefer/ledning, vilket kan medföra att boendet inte får fler placeringar från den 

uppdragsgivaren.  I  värsta  fall  kan  detta  leda  till  uppsägning av  personal.  Läkaren är  en annan 

omnämnd aktör, vars expertkunskaper sällan ifrågasätts då läkaren förväntas veta brukarens bästa. 

Boendepersonal förväntas följa läkarens direktiv och informanterna menar att detta kan upplevas 

som särskilt svårt när läkaren utfärdar direktiv i hälsorelaterade frågor. Direktiv om att brukare ska 

gå ner i vikt, sluta röka, börja motionera eller följa en viss kost, står ofta i kontrast med brukarens 

egen  vilja  och  uppfattning.  Det  åligger  även  personalens  uppdrag  att  följa  direktiv  från 

chefer/ledning, vilka också ibland kan gå emot vad personal och/eller brukare vill. Dessa direktiv 

uppfattas visserligen som lättare  att  ifrågasätta än ovan nämnda aktörer,  men när motsättningar 

uppstår beskriver informanterna ändå att de hamnar i en ”olustig situation”. Detta kan förstås som 

en lojalitetskonflikt mellan viljan att ge stöd åt brukarnas inflytande och att följa det uppdrag de 

tilldelats av organisationen (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

”...men läkarna och cheferna säger nått annat och då måste vi ju lyda”

De aktörer som omnämns i detta avsnitt kan förstås som centrala maktrelationer i den kontext som 

6 Vissa av informanterna arbetar på privatägda boenden där uppdragsgivare köper platser 
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boendet  utgör,  där  det  finns  systematiska  överenskommelser  mellan  maktrelationerna  (Franzén 

2010). För att betrakta de hierarkiska hindren utifrån ett relationellt maktperspektiv måste man se 

till relationerna och deras ställning. Relationerna kan sätta gränser för vilka resurser som är möjliga 

att tillgå, samt ha betydelse för resursernas styrka (Franzén 2010). Det relationella perspektivet blir  

tillämpbart  för  att  förstå  de  hinder  informanterna  uppfattar  att  dessa  aktörer  kan  utgöra. 

Uppdragsgivare,  läkare och chefer/ledning besitter samtliga starka resurser,  vilka påverkar såväl 

maktrelationens  utformning  som  boendepersonalens  handlingsutrymme.  Som  Franzén  (2010) 

påtalar så varierar resursers utformning och styrka beroende på maktrelationer och kontexter. För att 

se närmare på kunskap som resurs, då det är en ofta omnämnd resurs vilken Foucault till och med 

menar är omöjlig att separera från makt (Nilsson 2008), blir det tydligt hur denna resurs förändrar 

karaktär  mellan  relationer.  I  boendepersonalens  möte  med  brukaren  är  kunskap  en  resurs  som 

befäster deras överläge (Skau 2003/2007), men i mötet med exempelvis läkaren förändras resursens 

styrka. I relationen till läkaren upplever boendepersonal istället att de hamnar i underläge, då de 

måste underordna sig läkarens expertkunskaper och direktiv. Vidare har denna maktrelation även en 

viss historisk stabilitet (Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010), vilket gör att den kan betraktas 

som mindre föränderlig. Som Franzén (2010) menar kan relationer betraktas som knutpunkter med 

viss historisk stabilitet, men däremot inte som några absoluta storheter. Vidare påverkar relationen 

till läkaren inte bara personalens professionella makt, utan även deras handlingsutrymme vilket kan 

påverkas av professionella tolkningar (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

7.3.3. Hinder i personalgruppen 

Informanterna berättar att de även kan uppfatta hinder i personalgruppen och talar då ofta i termer 

av att hålla fast vid ”det gamla”, vilket hänvisar till tidigare vård. I informanternas beskrivningar 

av tidigare vård återfinns en tydlig uppdelning mellan ett  'Vi'  och ett  'Dom' i relationen mellan 

personal och brukare. Brukaren beskrivs som någon man skulle ta hand om och vården som en form 

av förvaring.  Fokus låg  på  att  arbetet  skulle  gå  fort  och  att  saker  skulle  bli  gjorda  ordentligt.  

Behovet av rutiner beskrivs som större än idag och varje arbetsuppgift hade sin dag, sin tid och sitt 

sätt att utföras på. Informanterna berättar att detta i praktiken innebar att personal gjorde mycket åt  

brukarna, vars inflytande knappast prioriterades. 

”... då fanns knappt det tänket, det var förvaring upplevde jag, mycket 'Såhär är det' och 'Ni har 
ingenting att komma med', den mentaliteten, såhär har det alltid varit, såhär ska det fortsätta vara”

När  informanterna  berättar  om hur  de  uppfattar  att  personal  idag  kan  hindra  brukarinflytande 

handlar en stor del om att viss personal håller fast vid gamla tankesätt och gamla vanor. 
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Många av informanternas exempel rör personal ur den äldre generationen med mångårig erfarenhet 

av att arbeta inom psykiatriområdet. Denna personal uppfattas ofta ha liten förståelse för fenomen 

som brukarinflytande. 

”... det ses fortfarande som 'Dom förstår inte', 'Vi och Dom', 'Dom', att det är lättare att 
köra över Dom, tror jag många tänker, framförallt kanske... den äldre generationen...”

Det bör dock tilläggas att det inte uteslutande beskrivs vara äldre personal som uppfattas hindra 

brukarinflytande. ”Det gamla” handlar snarare om ett förhållningssätt som kan återfinnas även hos 

yngre personal. Det som informanterna beskriver i termer av ”det gamla” kan vidare tolkas som en 

diskurs om personer med psykiska funktionsnedsättningar. Som Foucault (2008) påtalar är det av 

betydelse att inte uteslutande betrakta diskurser som sådant som sägs eller som hur saker sägs, utan 

också  se  till  hur  diskurser  verkar  genom attityder  och beteendemönster.  Detta  kan  förstås  som 

förhållnings- och arbetssätt hos personal. Denna diskurs kan vidare liknas vid den schablonbild som 

Grönberg Eskel (2012) beskriver som en förlegad och stigmatiserad föreställning om personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. 

 ”... man hamnar i gamla hjulspår, jobbar enligt samma mönster 
och har svårt att vidga sina vyer och tänka på ett annat sätt”

Informanterna uppfattar inte att denna personal menar någonting illa med att hålla fast vid sina 

gamla vanor, utan att detta är någonting självklart för dem. Det är bara ”så det ska vara” och så de  

”alltid har arbetat”. Detta förstärker tolkningen av ”det gamla” som en diskurs då Franzén (2010) 

menar att diskurser fungerar automatiskt och ofta betraktas som just någonting självklart och givet, 

vilket också gör dem svåra att ifrågasätta. Franzén (2010) menar vidare att det är när diskurser inte 

ifrågasätts som diskursernas makt reproduceras. Vad som länge inte blev ifrågasatt i arbetet med 

personer med psykiska funktionsnedsättningar var det paternalistiska förhållningssätt som betraktar 

brukaren som oförmögen att veta sitt eget bästa (Starrin 2007), ett förhållningssätt som även idag 

återfinns ute i verksamheterna (Enarsson 2012; Karlsson 2007). Informanternas uppfattningar om 

hur viss personal håller fast vid gamla vanor, tror sig veta vad som är bäst för brukaren och handlar  

utan  att  informera,  fråga  eller  på annat  sätt  göra  brukarna  delaktiga  kan vidare  tolkas  som ett  

paternalistiskt förhållningssätt. Flera informanter beskriver att viss personal kan betrakta brukaren 

som ett barn de måste ”ta hand om” och arbetet på boendet som barnuppfostran. 

”... nästan går in lite som en mammaroll över vissa istället för att det 
faktiskt är vuxna människor man har att göra med”

Detta kan förstås som ett upprätthållande av den hierarkiska ordning som är karaktäriserande för 

paternalism och där brukaren betraktas som underordnad professionella aktörer (Starrin 2007). Men 
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då informanterna inte tror att det föreligger några onda avsikter utan att denna personal menar väl 

och vill hjälpa, men att de i likhet med vissa brukare har ”fastnat i gamla mönster”, så skulle de  

kunna liknas vid paternalismens goda mödrar. Deras avsikt är att hjälpa, men sättet de gör det på är i 

grunden att betrakta som ett uttryck för paternalism (Starrin 2007). Hur professionella väljer att 

hantera sin makt får effekter för brukarna (Klamas 2010) och att hantera den professionella makten 

på ett  sätt som reproducerar diskursen om personer med psykiska funktionsnedsättningar får en 

stigmatiserande  effekt  för  brukare,  vilket  Socialstyrelsen  (2013)  menar  knappast  främjar 

brukarmedverkan. Informanterna berättar också hur de kan uppfatta att det finns en ovilja hos viss 

personal att arbeta med brukarinflytande. Denna ovilja beskrivs kunna grundas i ”gamla vanor”, då 

det kan vara såväl påfrestande som skrämmande med förändringar. Oviljan beskrivs också kunna 

grundas i bekvämlighet eller ointresse att möta upp med de ökade krav som brukarinflytande ställer 

på boendepersonal. Arbetet för att öka brukarnas inflytande kan i vissa fall beskrivas som ett arbete 

till ”mångas förskräckelse” och oviljan beskrivs komma till uttryck genom vad som kan förstås som 

paternalistiska strategier och ett separerande språk (Starrin 2007). 

”... det är, stänga dörren nio och dricka in kaffe då och då, magen blir dålig och... ja, dom är ju 
bara rädda egentligen ju.. alltså, för förändring, så är det ju”

Med utgångspunkt i relationen mellan brukare och boendepersonal som ett i grunden ojämlikt möte 

(Skau 2003/2007) och genom att betrakta brukarinflytande som en fråga om makt, kan denna ovilja 

tolkas som att personal utövar motstånd till den maktförskjutning till brukarnas fördel som ett ökat 

brukarinflytande faktiskt innebär (Socialstyrelsen 2011). Franzén (2010) menar att  där det finns 

makt, där finns också motstånd. Därmed är det möjligt att de hinder som informanterna uppfattar 

kan finnas i personalgruppen inte uteslutande handlar om rädsla för förändring, bekvämlighet eller 

ointresse. Istället skulle det kunna förstås som att brukarinflytande uppfattas som ett reellt hot mot 

den  professionella  auktoriteten,  vilket  utgör  ett  stort  hinder  i  frågan  om  brukarmedverkan 

(Socialstyrelsen  2013).  Som Franzén  (2010)  påtalar  behöver  motstånd  varken  vara  aktivt  eller 

medvetet, utan många gånger till och med som mest effektivt när det är passivt eller inte ger sig till 

känna. Därmed skulle även den personal som beskrivs hålla fast vid ”det gamla” kunna förstås som 

att de utövar en form av motstånd. För att vidare väga in att flera informanter också påtalat att vissa  

brukare tenderar att reagera på dessa paternalistiska strategier kan också brukarnas reaktioner kunna 

förstås som en form av motstånd till personalens maktutövning. Troligt är att brukarnas motstånd då 

leder till ökat motstånd hos denna personal. Alltså att parterna gör motstånd på motståndet, vilket 

innebär att personals 'ovilja' skulle kunna ge upphov till en ond cirkel av motstånd. 
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7.3.4. Hinder hos brukaren

Enighet råder bland informanterna om att den psykiska funktionsnedsättningen ibland kan begränsa, 

försvåra  eller  helt  förhindra  brukarinflytande.  Olika  brukare  uppfattas  ha  olika  personliga 

förutsättningar  att  utöva  inflytande.  Vissa  brukare  uppfattas  ha  god  personlig  förmåga,  andra 

bristande och ytterligare vissa brukare uppfattas sakna förmåga. Dessa hinder kopplas i hög grad 

samman med brukarnas psykiska funktionsnedsättningar. Det kan exempelvis handla om brukare 

vars psykiska sjukdom medför en hårt nedsatt verklighetsuppfattning eller hallucinationer. Dessa 

brukare uppfattas ha försämrade förutsättningar att utöva inflytande och informanterna beskriver att 

arbetet  med  brukarinflytande  i  dessa  fall  är  särskilt  problematiskt.  Genomgående  påtalar 

informanterna  att  brukarens  förmåga att  på  ett  adekvat  sätt  föra  sin  talan  och svara  för  sig  är 

avgörande  för  dennes  personliga  förutsättningar  att  utöva  inflytande.  Vidare  påverkas  denna 

förmåga ofta av den psykiska sjukdomen. Informanterna beskriver hur det i vissa fall kan upplevas 

som svårt att avgöra om det verkligen är brukarens vilja eller om det snarare är sjukdomen som 

talar. Därmed kan det bli svårt för boendepersonal att avgöra i vilken utsträckning brukaren bör ha 

inflytande, vilket har samband med att de ibland kan hindra brukarinflytande för brukarens bästa (se 

utförligare resonemang 7.4.1).

”Är det då vad personen vill eller är det rösterna?”

I  informanternas  beskrivningar  av  dessa  hinder  vilar  ett  starkt  fokus  på  den  psykiska 

funktionsnedsättningen och i vilken utsträckning den tillåter eller hindrar brukarinflytande, samt i 

vilken utsträckning brukarna uppfattas vara påverkade av tidigare vård. För att läsa mellan raderna 

handlar det om att brukaren måste vara ”lagom” sjuk för att kunna utöva inflytande. De hinder 

informanterna beskriver skulle även kunna förstås som en fråga om avsaknad av resurser för att 

kunna  utöva  inflytande.  För  att  jämföra  brukare  med  god  förmåga  med  de  som  uppfattas  ha 

bristande förmåga att utöva inflytande, är det möjligt att utläsa en skillnad i tillgång till resurser 

mellan dessa kategorier (se utförligare 7.1.3).  Hos brukare med god förmåga att utöva inflytande 

återfinns resurser i form av kunskap och kommunikativ förmåga. Dessa resurser saknas eller är 

svagare  hos  brukare  med  bristande  förmåga,  vilka  också  uppfattas  ha  sämre  personliga 

förutsättningar att utöva inflytande.  Olika brukare har alltså olika resurser att tillgå för att utöva 

inflytande, vilket kan förstås som att befästa makt sett till brukarinflytandets maktaspekt (Franzén 

2010; Karlsson & Börjesson 2011). Att tillgång till resurser varierar mellan brukare kan visserligen 

förstås som någonting som påverkas av den psykiska funktionsnedsättningen, men tillgången eller 

avsaknaden av resurser samt resursernas styrka kan också påverkas av relationer och kontexter 

(Franzén 2010). Detta kan kopplas till Giertz (2012) som menar att brukarens funktionsnedsättning 
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kan medföra vissa gränser för inflytande,  men att  gränser  också kan skapas av organisationens 

ramar, stödets utformning eller av de professionella aktörerna. För att ännu en gång se närmare på 

kunskap som resurs kan detta kopplas till Skau (2003/2007) som menar att brukares avsaknad av 

kunskap ofta förstärker deras underläge i mötet med professionella, vars överläge istället förstärks 

av  de  professionella  kunskaperna.  Kunskap  är  alltså  en  central  resurs  i  maktrelationen  mellan 

brukare och boendepersonal. Skau (2003/2007) påtalar vidare att det ofta är de professionella som 

avgör vilka kunskaper brukaren ska få tillgång till. Detta kan kopplas till brukare med bristande 

förmåga att  utöva  inflytande,  vilka beskrivs  som omedvetna  eller  oinformerade.  Att  brukare  är 

oinformerade  innebär  att  de  saknar  kunskap,  vilket  är  en  värdefull  resurs  för  att  kunna  utöva 

inflytande. Detta hinder är vidare inte att betrakta ett uteslutande personligt hinder, utan kan istället 

förstås som hinder som även boendepersonal kan påverka, då de har makt att reglera brukarnas 

tillgång till resurser. Detta antyder att brukarnas resurser att utöva inflytande, liksom resurser för att  

befästa makt är föränderliga (Franzén 2010). Genom att  exempelvis informera brukare om sina 

rättigheter skulle brukarens hinder för att utöva inflytande kunna minska, men genom att välja att 

inte informera består avsaknaden av resursen, vilket hindrar brukarinflytande. Genom att betrakta 

hindrande faktorer  hos  brukaren  utifrån  tillgång  resurser  kan  boendepersonal  såväl  hindra  som 

främja brukarinflytande, beroende på hur de väljer att hantera situationen.

7.3.5. Summering 

Olika aktörer och faktorer kan utgöra hinder för brukarinflytande. Dessa kan också påverka hur 

boendepersonal  kan använda  sin  professionella  makt  och  sitt  handlingsutrymme  i  arbetet  med 

brukarinflytande. Den generella uppfattningen är att makten att hjälpa uppfattas som begränsad, 

men boendepersonal kan ändå främja eller hindra brukarinflytande beroende på hur de hanterar 

olika hinder.
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7.4. Argument för att hindra brukarinflytande 

Även om samtliga informanter ställer sig positiva till brukarinflytande så framkommer argument för 

att som boendepersonal ibland begränsa eller hindra brukarnas inflytande. 

7.4.1. För brukarens bästa eller en paternalistisk ursäkt? 

Ett  återkommande  argument  för  att  begränsa  eller  hindra  brukarinflytande  är  att  det  sker  med 

hänsyn till ”brukarens bästa”. Argumentet återkommer i flera sammanhang, exempelvis i relation 

till  läkarens  direktiv  då  denne  förväntas  veta  brukarens  bästa.  Särskilt  frekvent  återkommer 

argumentet dock i det som rör brukarens vardag, ofta i relation till områden som hygien, hälsa,  

ekonomi eller långsiktiga mål. 

 ”... tycker nån om choklad så kan den ju inte äta upp två stora chokladkakor varje dag, 
för det mår den ju inte bra av”

Att begränsa eller hindra brukarinflytande med argumentet ”för brukarens bästa” blir i huvudsak 

aktuellt när boendepersonal uppfattar att individens egna inflytande leder till brister i dennes vardag 

och liv. Informanterna uppfattar att det då kan föreligga behov av att personal går in och tar över. 

Att utläsa av empirin verkar en stor del av detta handla om att försöka se bakom den psykiska 

sjukdomen och återinföra brukaren till någon form av normalitet för att denne ska kunna säkras en 

viss grad av livskvalitet.

”Om Kalle Karlsson inte vill duscha på... fjorton veckor, för han tycker inte att det passar sig eller 
att, att bostaden blir en misär... Det kanske inte är så bra”

Att personal begränsar eller hindrar brukarinflytande är att betrakta som en maktutövning, även om 

maktaspekten  döljs  genom  att  hjälpaspekten  framhävs  (Skau  2003/2007).  Att  boendepersonal 

begränsar  eller  hindrar  brukarens  inflytande kan alltså  legitimeras  genom ”det  goda syftet”  att 

hjälpa brukaren.  Argumentet skulle  kunna tolkas som ett  exempel på paternalismens bedrägliga 

sida, då det utger sig för att vilja väl, skydda och hjälpa brukaren även om det i grunden kan tolkas  

som att brukaren betraktas som okunnig och oförmögen att veta sitt eget bästa. Vilket vidare innebär 

att brukaren uppfattas vara i behov av de professionella experters bedömningar om vad som är 

dennes bästa, vilka väger tyngre än brukarens egen uppfattning (Starrin 2007). Argumentet skulle 

även kunna förstås som en del i att individanpassa brukarinflytande (se utförligare diskussion 7.1.4). 

Tidigare forskning (se By Rise 2012; Solbjør et al 2013) visar att också patienter inom psykiatrin 

ibland kan förespråka ett ansvarsskifte där personal tar över deras inflytande, i synnerhet i perioder 

då den psykiska sjukdomen försvårar beslutsfattande och delaktighet. Alltså kan argumentet förstås 

som att det de facto är för brukarens bästa. Därmed kan det betraktas positivt att personal ibland går 
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in och tar över, förutsatt att det är relaterat till brukarens förutsättningar och verkligen är för dennes 

bästa.  Fast å andra sidan framgår att  det inte alltid är brukarens personliga förutsättningar som 

ligger till grund för det boendepersonal kan uppfatta som ”brister”, vilka hanteras genom åtgärder 

som motiveras  vara  för  brukarens  bästa.  Argumentet  kan  också  användas  i  fall  där  brukarens 

agerande inte överensstämmer med boendepersonalens uppfattning om hur brukaren bör handla och 

vad som vore det bästa för brukaren. 

”... det är nog inte alltid sjukdomen som gör det, tror jag inte, utan dom känner sig lite överkörda, 
det är Mina pengar, jag har väl ändå rätt att röka hur mycket jag vill...”

Det citerade uttalandet kan tolkas som att brukarnas motstånd till boendepersonalens maktutövning 

i vissa fall kan ligga till grund för argumentet. Denna aspekt av argumentet kan tolkas som av en 

paternalistisk karaktär,  då  det  kan förstås  som att  åtgärderna  förstärker  brukarens  underordning 

(Starrin  2007).  Då  argumentet  kan  vittna  om en  paternalistisk  föreställning  om brukarna  som 

oförmögna att avgöra sitt eget bästa (Starrin 2007), skulle det kunna härledas till en diskurs. Som 

Franzén (2010) menar så skapar diskurser föreställningar för hur vi ska förstå och betrakta olika 

fenomen. Empirin visar att argumentet är väletablerat och givet i flera olika sammanhang. Därmed 

kan det röra sig om en maktfull diskurs, då diskursers makt växer genom tystnad och då de tas för  

givet (Franzén 2010), vilket verkar vara fallet med detta argument. 

7.4.2. Till förmån för en enig personalgrupp 

I informanternas berättelser framträder en enig personalgrupp som viktigt. En enig personalgrupp 

innebär att  samtlig personal följer  boendets ramar och regler,  samt olika bestämmelser som rör 

arbetet  eller  brukarna.  Det  uppfattas  som viktigt  att  ingen personal  avviker  från dessa,  oavsett 

personlig uppfattning. En aspekt av detta  handlar om att det är för brukarnas bästa, för att de ska 

må bra och vara trygga på boendet. En annan aspekt handlar om att brukare inte ska kunna spela ut  

personal  mot  varandra.  Den  aspekt  som  framträder  tydligast  i  empirin  utgörs  dock  av  en 

lojalitetsaspekt mot kollegor. Om någon avviker från det gemensamma uppfattas denne stjälpa övrig 

personal.

”... annars sätter man tio personal i svarta kläder och själv är jag jättevit”

I detta argument finns vissa likheter med Enarssons (2012) studie, där det personalgemensamma 

förhållningssättet primärt motiverades med att vara för brukarnas bästa. Även om studien också 

kunde påvisa att det ofta var personalens egna behov som låg till grund.  Betydelsen av en enig 

personalgrupp kan också kopplas till  Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) som menar  att 
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handlingsutrymmet,  utöver  uppdragets  utformning,  påverkas  av  rutiner,  traditioner  och  olika 

bestämmelser. De menar vidare att personal ofta väljer att förhålla sig till sitt handlingsutrymme på 

liknande  sätt  på  grund  av  traditioner  på  verksamheten.  Vilket  vidare  kan  betraktas  som  en 

förstärkning av kontextens påverkan på maktrelationers utformning (Franzén 2010). Vidare kan det 

eniga förhållningssättet förstås som en begränsning av enskild personals handlingsutrymme, vilket 

informanterna menar får stå tillbaka till förmån för att personalgruppen ska stå eniga i mötet med 

brukaren. Tilläggas bör att informanterna inte alltid finner detta enkelt, utan att deras berättelser 

uppvisar  en  ambivalens,  vilken  kan  liknas  vid  en  lojalitetskonflikt  mellan  den  eniga 

personalgruppen  och  att  vilja  brukarens  bästa.  Åter  igen  påvisas  alltså  de  svårigheter  som 

boendepersonal kan uppleva då de både företräder en organisation och är medmänniskor i mötet 

med brukaren (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Vidare skulle det faktum att personal har 

möjlighet att på detta sätt organisera sig mot brukarna kunna förstås som en resurs för att befästa 

makt i relation till brukarna. Förhållningssättet kan därmed, i likhet med i Enarssons (2012) studie 

betraktas som en markör och förstärkning av personalens maktöverläge i relation till brukarna. Det 

eniga förhållningssättet lämnar boendepersonal med ett begränsat handlingsutrymme i arbetet med 

brukarinflytande och kan vidare förstås som hindrande.

7.5. Att skapa förutsättningar för brukarinflytande 

I  empirin  framträder  olika  förutsättningar  och  faktorer  som  uppfattas  som  främjande  för 

brukarinflytande. Dessa återfinns både i personalgruppen, hos enskild personal och i mötet med 

brukaren.

7.5.1. Ett skifte – från ”det gamla” till det ”nya”

För  att  kunna  skapa  förutsättningar  för  brukarinflytande  beskriver  informanterna  att  det  är 

nödvändigt att personal tar avstånd från de förhållnings- och arbetssätt som kan kopplas samman 

med ”det gamla”, alltså diskursen om personer med psykiska funktionsnedsättningar. Informanterna 

menar att det i hög utsträckning skett ett skifte från ”det gamla” till en mer positiv syn på brukaren 

och ett nytt arbetssätt där brukarna involveras och där deras röst väger tyngre än vad den tidigare 

gjort.  Ingen  av  informanterna  menar  att  någon  fullständig  förändring  ägt  rum,  men  samtliga 

upplever  att  det  skett  en  markant  förändring  från  det  att  de  började  arbeta  med  personer  med 

psykiska funktionsnedsättningar7. En del av denna förändring beskriver informanterna i termer av 

7 10-15 år sedan
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ett generationsskifte. Äldre personal går i pension, vilket möjliggör för nya tanke- och arbetssätt.  

Denna förändring beskrivs också som en attitydförändring och ökad acceptans mot personer med 

psykiska funktionsnedsättningar, synbar hos såväl allmänhet som personal.  

”Folk är inte lika rädda, att 'Oh! Där är en schizofren! Shit, jag kan inte va nära'. 
Folk lär sig, men det kan bli ännu bättre.”

Vad boendepersonal har för inställning, människosyn och framförallt syn på personer med psykiska 

funktionsnedsättningar  beskrivs som avgörande för brukarinflytande.  Vilket  överensstämmer väl 

med  Giertz  (2012)  som menar  att  omgivningens  människosyn,  bemötande och uppfattning  om 

individens förmåga utgör betydelsefulla faktorer för brukarinflytande. Detta kan vidare förstås som 

att allt inte handlar om det formella uppdragets utformning utan också om hur enskild personal 

betraktar sitt uppdrag, vilket Giertz (2012) menar får effekter för hur brukarnas inflytande gestaltas. 

”Ser personalen sitt arbete som ett vanligt 7-16 jobb och att de går dit för att få sin lön eller tycker 
dom faktiskt om de människorna som de jobbar med?”

Att  personal har en positiv inställning kan också uppfattas som betydelsefullt  då informanterna 

upplever att arbetet med brukarinflytande kräver betydligt mer av dem som personal, i synnerhet 

om ambitionen är att öka brukarnas inflytande. Ett sådant synsätt skapar vidare förutsättningar för 

empowerment, vilket uttrycker respekt för alla människors lika värde och rättigheter samt en tilltro 

till människors egen förmåga (Tengqvist 2007; Askheim & Starrin 2007). Informanterna beskriver 

kommunikation som ett betydelsefullt verktyg för att skapa förutsättningar för brukarinflytande i 

personalgruppen. Att kommunicera med övrig personal uppfattas som viktigt både när brukare vill 

ha inflytande och när de har haft inflytande. På så sätt kan personal underlätta för brukarinflytande 

samt för att brukarens inflytande ska respekteras. Boendepersonalens kommunikativa strategier kan 

förstås som att de via stöd åt brukaren underlättar den process som empowerment innebär, något 

Moula  (2009)  påtalar  som viktigt.  Att  förespråka  och  diskutera  brukarinflytande  med  kollegor 

uppfattas också kunna ge positiva effekter för personalgruppens inställning, då även andra kan få 

insikt i brukarinflytandets fördelar.

”...jag tror det blir som ringar på vattnet, en form av positivt grupptryck” 

Kommunikation kan alltså betraktas som ett verktyg för att främja nytänkande hos personal, vilket 

vidare kan förstås som ett ifrågasättande av ”den gamla diskursen”. Som Franzén (2010) påtalar så 

är motstånd alltid diskursivt möjligt, även om diskurser många gånger kan vara svåra att ifrågasätta. 

Att diskursen om personer med psykiska funktionsnedsättningar är svår att ifrågasätta blir särskilt 

tydligt sett till den historia personer med psykiska funktionsnedsättningar har bakom sig och det 
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faktum att de trots politiska, juridiska och moraliska ambitioner om att stärka deras ställning ännu 

hör till de mest utsatta grupperna i samhället (Klamas 2010). Tolkningen av kommunikation som ett 

verktyg för att ifrågasätta diskursen förstärks vidare av att vissa informanter berättar att de tycker 

sig  ha  ett  ansvar  att  föra  dialog  med  den  personal  som uppfattas  hindra  brukarinflytande.  Då 

diskurser växer  och frodas genom tystnad (Franzén 2010),  förstärks betydelsen av att  diskutera 

brukarinflytande i personalgrupper och ute i verksamheter för att bryta denna tystnad och kunna 

skapa förutsättningar för brukarinflytande.

7.5.2. Att hitta utrymme och avsätta tid 

Tidigare i uppsatsen har det diskuterats att utrymmet för brukarinflytande är begränsat på ett boende 

och  att  det  ofta  saknas  resurser  för  att  arbeta  med  brukarinflytande  (se  7.3.1).  Oavsett  dessa 

begränsningar framgår av empirin att boendepersonal försöker hitta utrymme och avsätta tid för 

brukarnas inflytande, vilket beskrivs som viktigt för att skapa förutsättningar för brukarinflytande. 

Detta  kan  förstås  som  att  det  är  av  betydelse  hur  boendepersonal  väljer  att  hantera  sitt  mer 

informella handlingsutrymme. För man bör inte förglömma att de i många avseenden har frihet att 

göra detta, även om det formella handlingsutrymmet kan vara begränsat av uppdragets utformning 

eller andra faktorer (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Vilket också tidigare konstaterats är 

brukarinflytande kontextuellt påverkbart och att hitta utrymme för brukarinflytande handlar just om 

att hitta tillfällen och områden där brukarna kan utöva ett inflytande som upplevs som meningsfullt 

för dem.  Ett tydligt exempel på kontextens betydelse för  brukarinflytandets utformning  är när en 

informant och en brukare på boendet åker på utflykt eller besöker anhöriga. Informanten berättar att 

denne då brukar ge brukaren ett paket cigaretter att på egen hand hushålla med. Detta skiljer sig från 

hur det är på boendet, där brukaren blir portionerad en cigarett åt gången med vissa tidsintervaller.

”Och glädjen i hans ögon, när han bara kan resa sig upp från stolen eller matbordet och gå ut och 
sätta sig i stolen på uteplatsen och sätta sig och röka med benen i kors, utan att behöva; 'Hassan 8, 
kan jag få en cigarett?'”

Tidigare i uppsatsen konstaterades att brukarinflytandets utformning kan variera mellan och inom 

boenden, men här blir det tydligt att brukarinflytande även påverkas av kontexter utanför boendet. 

Att utläsa av ovan nämnda exempel har kontexten betydelse för brukarens möjlighet att avvika från 

det  gemensamma  och  istället  få  ökat  utrymme  för  det  individuella.  Det  antyder  även  att 

boendepersonalens handlingsutrymme är kontextuellt påverkbart, då informanten i denna kontext 

upplever större frihet att välja hur denne ska hantera sitt handlingsutrymme, utan att det är lika 

påverkbart av andra faktorer (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Detta förstärker vidare det 

8 Figurerat namn
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faktum att kontexten har betydelse för hur boendepersonal kan hantera sin professionella makt i 

arbetet med brukarinflytande.  Att det är av betydelse att hitta utrymme för brukarens inflytande 

både på och utanför boendet kan förstås som ett försök att ta distans från brukarrollen, vilken bland 

annat innebär just en generalisering av det individuella (Skau 2003/2007). Detta kan förstås som 

främjande för brukarens upplevelse av att vara ett aktivt subjekt, vilket Giertz (2012) menar skapar 

förutsättningar för brukarinflytande. Vidare kan detta kopplas till ökad empowerment, då utrymmet 

för  det  individuella  vidgar  brukarens handlingsutrymme samt utjämnar maktförhållandet  mellan 

parterna (Swärd & Starrin 2006). Franzén (2010) menar att man måste ta hänsyn till kontexten och 

inte ta maktrelationen för givet. Han menar att en stor del av svaret på maktfrågan ofta och till stor 

del kan ligga just i kontexten. Som Denhov (2007) påtalar så äger mötet mellan parterna i regel rum 

på professionens arena, vilket bidrar till  deras maktöverläge.  Bara genom att parterna i tidigare 

exempel  beger  sig  ut  utanför  boendets  väggar  verkar  förändra  maktrelationens  utformning och 

boendepersonalens  tolkning  av  handlingsutrymmets  möjligheter  och  begränsningar.  Alltså  ökar 

brukarens möjlighet till inflytande i denna kontext, vilket förstärker det tidigare konstaterandet att 

brukarinflytande verkligen är av en föränderlig karaktär, vilket också är typiskt för det relationella 

maktperspektivet (Franzén 2010). Informanterna beskriver också hur det är av betydelse att avsätta 

tid för brukarinflytande och att låta brukarnas inflytande få ta tid.  En informant ger som exempel 

när denne och en brukare befinner sig i en butik. Informanten vet vad brukaren kommer att köpa, då 

denne köper samma varor varje vecka. Ändå betonar informanten betydelsen av att låta brukaren 

själv göra det valet,  vilket kan kopplas till  empowerment (Askheim & Starrin 2007). Valet  blir 

förmodligen detsamma som veckan innan och det hade varit betydligt mer tidseffektivt att skynda 

på eller handla åt brukaren, men det främjar knappast inflytande. Som en informant uttrycker;

”Jag hinner hellre tre på två timmar, än fem och att jag gör allt. Då tar jag ju ifrån dom allt”

Att personal väljer att hantera sitt handlingsutrymme på detta sätt kan betraktas som särskilt viktigt 

då det också får effekter för boendepersonalens arbete, vilket tidigare konstaterats är ett arbete med 

tiden som fiende.

”... vilket innebär att en fråga blir tio och helt plötsligt, jaha, tio minuter då är det en timme det tar, 
eller två. Så det kräver helt klart mer av oss”

Att forma handlingsutrymmet genom att avsätta tid för brukarnas inflytande sker ofta på bekostnad 

av någonting annat.  Detta förstärker behovet av att  resurser avsätts  för att  brukarinflytande ska 

kunna bli någonting reellt för brukarna, vilket är intentionen i policys och lagstiftning (Regeringen 

2012;  Lagen  om  Stöd  och  Service  till  vissa  funktionshindrade  (1993:387);  Socialtjänstlagen 

(2001:453). 
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7.5.3. Relationens betydelse 

Samtliga informanter berör på olika sätt relationens betydelse för att kunna främja brukarinflytande.

En god relation mellan brukare och kontaktperson betraktas som särskilt viktigt då kontaktpersonen 

har ett särskilt ansvar för brukarens vistelse på boendet, därmed även inflytande. Tid och kontinuitet 

beskrivs som viktiga faktorer för att kunna utveckla en god relation. Över tid lär boendepersonal 

känna brukaren som individ, vilket innebär att de kan ge brukaren ett mer individuellt anpassat stöd 

i dennes inflytande. 

 ”...det ser man ju när det kommer in, som en annan som jobbat så länge, och sen kommer det in, 
kanske vikarier och sånt där och, det blir ju, det kan bli jättefel, men då får ju en annan försöka tala 
om att det tar tid, det tar tid att skapa relationer och så.”

Som Denhov (2007) påtalar är mötet mellan professionella och brukare ett ojämlikt möte, vilket 

brukarna, enligt informanternas utsagor är väl medvetna om. Detta beskrivs av flera informanter 

kunna försvåra för relationsskapandet, vilket kan förstås som att  den professionella makten kan 

utgöra ett hinder i arbetet med brukarinflytande. 

”... enligt vad brukarna ser det som så är vi ju trots allt tjänstemän och räknas som myndighet”

Informanterna beskriver relationens betydelse i termer av ömsesidighet, medmänsklighet, respekt 

och samarbete. Detta kan kopplas till Klamas (2010) som menar att en hjälpande relation präglas av 

respekt, ömsesidighet och brukarens upplevelse av att bli sedd. Informanternas beskrivningar av den 

”goda relationen” kan vidare förstås  i  termer av en maktutjämning mellan  parterna,  vilket  kan 

härledas till empowerment som bland annat syftar till att synliggöra rådande maktförhållanden och 

öka brukarens egenmakt (Tengqvist 2007; Karlsson & Börjesson 2011). Det handlar om att hitta 

vägar som möjliggör att parterna kan mötas, vilket kräver en balansgång mellan att vara företrädare 

av verksamheten och att vara en medmänniska. 

”Man ska va professionell men man ska också va personlig, inte privat, men man ska va en person. 
Man är inte bara en människa med nycklar som går till jobb och ofta går hem fyra, utan du är en 
person också och ser du personen bakom både hos brukaren och hos personalen 
så kan du oftast bygga en relation”

Giertz  (2012)  menar  att  relationen  och  det  personliga  mötet  har  en  avgörande  betydelse  för 

brukarens möjlighet till inflytande, vilket möjliggörs när parterna möts i ett ömsesidigt erkännande 

av varandra. Vilket vidare överensstämmer med informanternas berättelser. Informanterna beskriver 

flera  verktyg för att  kunna uppnå ömsesidighet  i  relationen till  brukaren.  Ett  sådant  verktyg är 

kommunikation (se utförligare diskussion 7.5.5),  vilket beskrivs som en central  del i  att  främja 

brukarinflytande.  Även  beröring  och  humor  beskrivs  som  viktiga  verktyg  för  att  främja 
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förutsättningarna  till  brukarinflytande.  Beröring  beskrivs  kunna  signalera  ett  grundläggande 

människovärde till brukaren, vilket stärker brukaren samtidigt som det skapar en positiv anda på 

boendet och en värme i relationen mellan brukare och personal. Detta får också positiv inverkan på 

boendepersonalen. Även humor betraktas som ett verktyg för att uppnå ett mer jämlikt möte samt 

för  att  kunna  öka  brukarens  självförtroende,  vilket  kan  förstås  som ett  sätt  att  öka  brukarens 

empowerment,  då  ökad  självkänsla  ingår  som ett  viktigt  led  i  denna  process  (Starrin  2007).  I 

informanternas  utsagor  om relationens  betydelse  finns  inget  fokus  på  parternas  formella  roller, 

vilket kan tolkas som att relationens betydelse grundas i att båda parter delvis frångår de i förväg 

givna maktförhållanden som denna relation innebär (Skau 2003/2007; Denhov 2007).

”... alltså, brukaren och personal ska ha respekt för varandra, lyssna på varandra. 
Personal är inte mer för att den är personal och vice versa”

Dock bör man inte förglömma att boendet som kontext har en systematisk överenskommelse mellan 

maktrelationer (Franzén 2010), vilket innebär att relationen mellan brukare och personal i grunden 

är  ojämlik  (Skau  2003/2007).  Därmed  bör  den  relationella  ömsesidigheten  och  maktbalansen 

betraktas som högst tillfällig då den snabbt kan förändras (Franzén 2010). 

7.5.4. Med brukaren som utgångspunkt 

Informanterna påtalar att det är av betydelse att utgå från den enskilde brukaren för att kunna främja 

brukarinflytande. De betonar betydelsen av att se varje brukare som en unik individ med unika 

behov, vilket kräver såväl flexibilitet  som kreativitet av boendepersonal. Att  främja en brukares 

förutsättningar  till  inflytande kan alltså  se  helt  annorlunda ut  jämfört  med att  främja  en annan 

brukares  förutsättningar.  Vilket  kan  kopplas  till  Giertz  (2012)  som menar  att  brukarinflytande 

kräver individanpassning. För vissa brukare kan målet med inflytandet vara att bli mer självständiga 

för att kunna klara ett eget boende, medan inflytande för andra brukare kan handla om det mer 

vardagliga och att känna livskvalitet. En informant berättar hur en till synes enkel matsituation kan 

upplevas som skrämmande för brukare som under många år fått sin mat serverad;

 
 ”Hur gör jag? Vad tar jag först? Hur mycket ska jag ta? Av allting?”

Informanterna menar att det som personalens ögon är litet kan vara väldigt stort för brukaren och 

måste därmed betraktas som det. Att kunna ha inflytande över vad man ska äta till lunch måste 

också betraktas som en form av inflytande, vilken inte bör gå förlorad då också detta kan betyda 

mycket för en brukare.  Att utläsa av informanternas berättelser är det sällan så enkelt som att bara  

ge en brukare inflytande. Oavsett personlig förmåga så kan brukare ibland behöva stöd för att kunna 
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utöva inflytande, vilket innebär att detta stöd måste vara individuellt anpassat. Att ta utgångspunkt i  

den enskilde brukaren kräver också att personal tar hänsyn till den psykiska funktionsnedsättningen. 

Detta beskrivs som viktigt för att kunna möta brukaren, dennes behov och förutsättningar, även de 

dagar och stunder då de personliga förutsättningarna att utöva inflytande är nedsatta. 

”... ibland har dom ju dåliga dagar och det är klart man hjälper dom med det då”

En  informant  påtalar  dock  att  den  psykiska  funktionsnedsättningen  många  gånger  också  kan 

medföra styrkor, exempelvis i form av en särskild talang inom ett visst område, vilket också är 

viktigt att ta tillvara på. Detta antyder ett resursorienterat tänkande, där fokus inte vilar på brister 

eller tillkortakommanden. Vidare kan detta förstås som ett avståndstagande från det paternalistiska 

förhållningssätt som betraktar brukaren som oförmögen och okunnig (Starrin 2007). Att istället se 

människor  som kapabla  om de  ges  rätt  förutsättningar  är  centralt  för  empowerment  (Tengqvist 

2007), vilket kan förstås som en del i att utgå från den enskilde brukaren och dennes förutsättningar. 

Att ta utgångspunkt i den enskilde brukaren kan förstås som att brukaren blir sedd, lyssnad till och 

respekterad,  vilket  är  av  betydelse  för  individens  självkänsla  och  kan  förstås  som  ett 

empowermentinriktat  förhållningssätt  (Starrin  2007).  Informanterna  beskriver  att  en  del  i  att  ta 

utgångspunkt i brukaren handlar om att personal måste lämna sin egen referensram och istället se 

till brukarens referenser. Om personal istället intar en central roll och väljer att inte ta tillvara på 

brukarens erfarenheter och kunskaper är detta förenat med risk för negativa effekter för brukarna 

(Klamas 2010). Att ta utgångspunkt i brukarens referensram tyder på att boendepersonal har ett 

empowermentinriktat förhållningssätt då de visar tilltro till brukaren som en aktiv aktör med viktiga 

kunskaper och med kapacitet att förändra och förbättra sin livssituation (Askheim & Starrin 2007). 

Informanterna berättar att detta i praktiken innebär att boendepersonal ibland måste begränsa sig 

själva då de ofta vill väldigt mycket och väl, men att det kanske inte är vad brukaren vill eller passar 

brukaren  just  då.  Vidare  kan detta  förstås  som att  de  ger  ett  visst  avkall  på  sin  professionella  

kunskap, vilken utgör en viktig del i den professionella makten (Skau 2003/2007), till förmån för att 

låta brukaren inta en mer central roll, alltså stärka brukarens ställning och öka dennes empowerment 

(Starrin 2007). 

7.5.5. Kommunikationens betydelse 

Informanterna  betraktar  kommunikation  som betydelsefullt  i  arbetet  med  brukarinflytande.  Det 

beskrivs som viktigt att kommunicera när motsättningar uppstår mellan brukare och personal, vilket 

ofta sker i samband med att brukare har begränsat inflytande i en situation. Genom kommunikation 

blir  brukaren  ändå  delaktig  och  förutsättningarna  för  att  de  ska  nå  en  gemensam  uppfattning 
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beskrivs  goda.  Detta  möjliggör  en  upplevelse  av  inflytande  hos  brukaren,  vilket  skulle  kunna 

kopplas  till  Vedung  och  Dahlberg  (2001)  som menar  att  delaktighet  skapar  förutsättningar  för 

inflytande.  Men det  skulle  också  kunna antyda  att  inflytande  tillåts  under  förutsättning  att  det 

överensstämmer med boendepersonals uppfattning. Detta kan kopplas till Karlsson och Börjesson 

(2011),  vilka  menar  att  brukarinflytande  kan  användas  för  att  dölja  makt,  då  upplevelsen  av 

inflytande snabbt kan förändras när motsättningar uppstår. Informanterna beskriver att det inte bara 

är av betydelse att man kommunicerar utan också hur personal kommunicerar med brukarna. 

”Om personal istället kommer in och predikar 'Så är det', då är det ”kört”, ”...även om du kanske 
tycker det så är det ju inget man säger utan då får man ju säga 'Hur tänker du där?'

Den första  delen av det  citerade uttalandet  kan förstås  som ett  exempel  på den paternalistiska, 

separerande språkkoden, då det har en predikande karaktär.  Den senare delen av citatet  belyser 

istället  betydelsen  av  ett  sammanbindande  språk,  vilket  skapar  trygghet,  förstärker  individens 

självkänsla och ökar dennes empowerment (Starrin 2007). Kommunikation beskrivs också som ett 

betydelsefullt  verktyg för  att  ge stöd åt  brukarens  förutsättningar  till  inflytande.  Vilket  tidigare 

konstaterats  betraktas  brukarens  kommunikativa  förmåga  som  avgörande  för  brukarinflytande, 

vilken även kan förstås som en resurs för att  befästa  makt i  form av inflytande (se utförligare 

diskussion 7.3.4). Detta förstärker betydelsen av att personal arbetar aktivt för att stärka brukarens 

kommunikativa förmåga, för att kunna ge tillgång till samt stärka brukarens resurser för att på så vis 

främja brukarinflytande. Att boendepersonal ger stöd åt brukaren för att stärka den kommunikativa 

förmågan beskrivs som viktigt, både i relation till personal och andra aktörer, exempelvis anhöriga. 

”...tala om för din mamma hur du känner, eller om du tycker det är okej att dom säger så, 
det är Du som bestämmer...”

Kommunikation är ett verktyg som ofta kommer till praktisk användning på boenden, då personal 

uppmuntrar inflytande genom att regelbundet ställa frågor till  brukaren. På så sätt blir brukaren 

delaktig, vilket ökar förutsättningarna för inflytande (Vedung & Dahlberg 2001). 

 ”...är det okej att jag gör såhär eller vill du ha hjälp med det där?”

Att  på  detta  sätt  stimulera  till  inflytande  beskriver  informanterna  är  särskilt  betydelsefullt  för 

brukare med bristande personlig förmåga, men också för de brukare som uppfattas sakna förmåga 

att utöva inflytande, då delaktighet ändå beskrivs som viktigt. Då dessa brukare inte har tillgång till  

samma  kommunikativa  resurser  som  brukare  med  god  förmåga  att  utöva  inflytande,  kan  de 

uppfattas vara i särskilt behov av sådant stöd. 
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Kommunikation är också av betydelse i relation till  brukare med god personlig förmåga. Dessa 

brukare är visserligen resursstarka, men kan möta olika hinder i sitt inflytande och därmed behöva 

stöd, exempelvis i form av uppmuntran. 

”... det är bra när det kommer klienter, det låter ju hemskt men, har du klienter som har lite mål i 
mun och sådär så blir det saker gjorda också, och jag är inte sen att pusha dom kan jag säga!”

Att ge kommunikativt stöd med syfte att främja brukarinflytande kan tolkas som att personal ger 

stöd  åt  brukaren  att  stärka  sina  resurser  för  att  utöva  inflytande.  Sådant  stöd  kan  kopplas  till 

empowerment  då det  syftar  till  att  stärka brukarnas ställning,  öka deras handlingsurymme samt 

utjämna maktförhållanden (Swärd & Starrin 2006). Att boendepersonal ger stöd åt brukare för att 

underlätta empowerment är vidare att betrakta som viktigt (Moula 2009) och det innefattar även 

ökat brukarinflytande. 

7.5.6. Summering 

Förutsättningar  för brukarinflytande skapas  i  boendepersonalens  inställning och förhållningssätt. 

Det är också av betydelse hur de betraktar sitt uppdrag och hanterar sitt handlingsutrymme samt sin 

professionella makt. Att göra avkall på den professionella makten till förmån för att öka brukarens 

empowerment skapar förutsättningar för brukarinflytande. För detta krävs att brukaren görs delaktig 

och får stöd som utgår från dennes specifika förutsättningar och behov, vilket ställer särskilda krav 

på boendepersonal. 
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8. SLUTDISKUSSION
Sist,  men inte minst, kära läsare, låt mig avslutningsvis presentera uppsatsens resultatdiskussion 

samt förslag till framtida studier.

8.1. Resultatdiskussion 

Denna studie handlar om brukarinflytande, men också om makt och motstånd. Studien handlar om 

diskurser, hur de reproduceras och legitimeras, men också om hur de ifrågasätts. Den handlar om 

vilka resurser brukare har att tillgå för att utöva inflytande och om vilka resurser boendepersonal 

har tillgång till för att kunna arbeta med brukarinflytande. Studien handlar om den systematiska 

överenskommelse mellan maktrelationer som återfinns i boendet som kontext (Franzén 2010), men 

också hur hur kontexten påverkar såväl brukarnas inflytande som boendepersonalens professionella 

makt och deras handlingsutrymme. Den handlar om vilket handlingsutrymme boendepersonal har, 

men också om hur det är av betydelse hur de förhåller sig till och formar sitt handlingsutrymme. 

Studien visar att det är av betydelse att öka brukarnas empowerment, men också att det är främjande 

när  boendepersonal  intar  ett  empowermentinriktat  förhållningssätt.  Samtidigt  handlar  den  om 

paternalism och hur paternalistiska förhållningssätt ännu återfinns i viss boendepersonals tanke- och 

arbetssätt, samt om hur paternalismen verkar genom diskurser. Låter detta komplicerat? Det borde 

det göra. Även om brukarinflytande idag är ett flitigt använt begrepp, så är brukarinflytande för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar inte helt enkelt. Brukarinflytande kan ta olika uttryck 

och variera i utformning och styrka. Resultatet visar att detta i hög grad beror på kontexten och 

brukarens  personliga  förutsättningar,  samt  hur  dessa  uppfattas  av  boendepersonal.  En  alltmer 

komplex bild växte fram i empirin och i takt med att komplexiteten ökade så utvecklades också den 

teoretiska analysen genom de olika temana. Detta är alltså en ”liten” uppsats om en stor fråga och 

nu,  några  månader  och  många  sidor  senare,  ska  jag  för  sista  gången  under  utbildningen  ge 

självkritiken ett ansikte utåt genom att ställa mig frågan; Har jag besvarat studiens frågeställningar? 

Den  första  frågeställningen  lyder;  Vad  anser  boendepersonal  är  syftet  med  brukarinflytande? 

Resultatet visar att informanterna primärt anser att brukarinflytande på olika sätt ska gynna den 

enskilde brukaren. Brukarinflytande syftar till att brukaren ska uppnå meningsfullhet, livskvalitet, 

självständighet och kontroll. Dessutom anser informanterna att brukarinflytande ökar möjligheterna 

att brukaren ska kunna förbättras i sin psykiska sjukdom samt undvika en stigmatiserande stämpel 

som oförmögen att bli frisk, vilket skulle reproducera den förlegade diskursen om personer med 

psykiska  funktionsnedsättningar.  Dessa  syften  kan  förstås  som  främjande  för  olika  grader  av 

empowerment  samt  för  brukarens  återhämtningsprocess,  där  empowerment  också ingår  som en 

viktig del (Scheyett et al 2007). Det som är intressant med dessa syften är att informanterna i olika 
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grad kopplar samman olika syften med olika ”kategorier” av brukare. Detta antyder att också syftet 

med brukarinflytande är av en föränderlig karaktär och beror på den enskilde brukaren och dennes 

förutsättningar  och  behov.  Brukarinflytande  syftar  också  till  att  gynna  verksamheten  då  det 

betraktas som ett tecken på hög kvalitet i verksamheten och insatsen. Dessutom visar resultatet att  

brukarinflytande får positiva effekter även för boendepersonalen, vilket kommer att beskrivas mer 

utförligt i relation till studiens tredje frågeställning. 

Studiens  andra frågeställning är;  Hur upplever  boendepersonal  att  de genom sin professionella  

makt kan främja respektive hindra förutsättningarna för brukarinflytande? I denna fråga ökar det 

studerade områdets komplexitet. Informanterna beskriver hinder på organisationsnivå, hierarkiska 

hinder, hinder i personalgruppen och hos brukarna. Alltså är det inte så enkelt som att det är upp till 

boendepersonal  att  fritt  välja  hur  de  vill  arbeta  med  brukarinflytande.  Resultatet  visar  hur 

exempelvis  kontexter,  resurser  och  olika  maktrelationer  kan  påverka  hur  boendepersonal  kan 

använda sin professionella makt och sitt handlingsutrymme i arbetet med brukarinflytande. Makten 

att främja brukarinflytande uppfattas många gånger som begränsad, vilket är en vanlig uppfattning 

hos  socialarbetare  (Järvinen  2002).  Dessutom kan boendepersonal  ibland  uppleva  att  de  måste 

hindra brukarinflytande, exempelvis på grund av att de står i maktunderläge till en aktör eller för att  

det  saknas  resurser  för  att  kunna  omsätta  brukarinflytande  i  praktiken.  Resultatet  visar  också 

argument för att som boendepersonal ibland välja att begränsa eller hindra brukarinflytande. Ett 

återkommande  argument  är  att  det  sker  med  hänsyn  till  brukarens  bästa.  Vilket,  beroende  på 

boendepersonalens avsikt, både kan förstås som ett sätt att individanpassa brukarinflytande eller 

som ett paternalistiskt argument som reproducerar diskursen om brukarna som oförmögna att veta 

sitt eget bästa (Starrin 2007). Personal kan också begränsa eller hindra brukarinflytande till förmån 

för en enig personalgrupp och av lojalitet till kollegor, vilket får en begränsande effekt för deras 

handlingsutrymme och för brukarinflytande. Boendepersonal kan alltså hindra förutsättningarna för 

brukarinflytande  antingen  för  att  de  upplever  att  de  måste  eller  med  goda  avsikter  att  hjälpa 

brukaren eller gynna personalgruppen. 

Hinder för brukarinflytande kan också återfinnas i personalgruppen. Viss personal beskrivs hindra 

brukarinflytande  genom  gamla  och  paternalistiska  tanke-  och  arbetssätt,  vilka  reproducerar 

diskursen om personer med psykiska funktionsnedsättningar. Informanterna beskriver också hur de 

uppfattar att viss personal uppvisar en ovilja att arbeta med brukarinflytande, vilket kan förstås som 

att  denna  personal  utövar  motstånd  till  den  maktförskjutning  det  innebär  att  brukarna  får  ökat 

inflytande (Socialstyrelsen 2011). Detta verkar hindrande för brukarinflytande, men informanterna 

beskriver hur boendepersonal ändå kan främja förutsättningarna genom diskutera brukarinflytande i 

personalgruppen  och  föra  dialog  med  personal  som  uppfattas  hindra  brukarinflytande.  Alltså 

uppfattas  det  som främjande när  boendepersonal  ifrågasätter  rådande diskurser.  Resultatet  visar 
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vidare att hinder för brukarinflytande även kan återfinnas hos den enskilde brukaren, vars psykiska 

funktionsnedsättning ofta uppfattas hindra dennes personliga förutsättningar till inflytande. Utifrån 

den teoretiska analysen kan dessa hinder förstås som en fråga om avsaknad av resurser för att kunna 

utöva  inflytande  och  därmed  kan  boendepersonal  hindra  brukarinflytande  genom  att  begränsa 

tillgången till resurser. Men boendepersonal kan också främja förutsättningarna för brukarinflytande 

genom att, som informanterna beskriver, utgå från den enskilde brukaren, dennes förutsättningar 

och behov. Samt genom att ge stöd åt brukarna att överbygga dessa hinder genom att öka tillgången 

till eller stärka brukarens resurser. Detta kan exempelvis ske genom att boendepersonal ger stöd åt  

brukaren att  öka sin kommunikativa förmåga, vilket informanterna beskrivit  som avgörande för 

brukarens  personliga  förutsättningar  för  att  utöva  inflytande.  Boendepersonal  kan  också  främja 

förutsättningarna för brukarinflytande genom att arbeta för att öka brukarnas empowerment, samt 

genom att inta ett empowermentinriktat förhållningssätt. På så sätt stärker de brukarnas egenmakt, 

vilket balanserar makten i relationen mellan parterna. Därmed kan det förstås som främjande när 

boendepersonal  ger  avkall  på  sin  professionella  makt  till  förmån  för  att  stärka  brukarens 

empowerment.  Vidare  visar  resultatet  att  boendepersonal  kan  främja  förutsättningarna  för 

brukarinflytande genom att välja hur de ska hantera sitt mer informella handlingsutrymme. Vilket 

informanterna  beskriver  att  de  gör  då  de  försöker  finna  utrymme  och  avsätta  tid  för 

brukarinflytande,  trots  eller  kanske just  på grund av att  förutsättningarna för  brukarinflytande i 

grunden är begränsade. 

De två första frågeställningarna är mest framträdande i den presenterade empirin och analysen. Den 

tredje  frågeställningen,  Hur  upplever  boendepersonal  att  brukarinflytande  kan  påverka  deras  

arbete?,  presenteras  inte  i  något  eget  tema  utan  blir  istället  belyst  genom  olika  teman.  Av 

informanternas beskrivningar går att utläsa att vilken påverkan brukarinflytande har för deras arbete 

till stor del beror på brukarinflytandets utformning. Beroende på vilken grad av inflytande brukarna 

har och i vilka sammanhang de har inflytande, upplever boendepersonal olika grad av påverkan. Det 

är  dock tydligt att brukarinflytande,  oavsett,  definitivt  ställer  högre krav på boendepersonal. De 

måste tänka och arbeta annorlunda, vilket kräver att de utmanar gamla tanke- och arbetssätt samt att 

de är kreativa och flexibla. Vilket enligt informanternas utsagor många gånger upplevs som svårt 

och krävande på grund av de hindrande faktorer och aktörer som finns i detta arbete. Det som i 

huvudsak framträder är att  brukarinflytande försätter  boendepersonal under en mer eller  mindre 

konstant tidspress. För att brukare ska kunna ha inflytande krävs tid, vilket är en bristvara. När tid 

ändå avsätts sker brukarnas inflytande ofta på bekostnad av någonting annat, vilket får påverkan på 

boendepersonalens arbete. Resultatet visar dock att brukarinflytande även har en positiv påverkan. 

Dels då informanterna beskriver att det kan underlätta samt utgöra ett stöd i arbetet och dels då 

brukarinflytande kan fylla en bekräftande och utvecklande funktion för boendepersonal. 
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Min slutsats  är att  brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar varken är 

självklart eller enkelt,  vilket även gäller arbetet med brukarinflytande. Denna studie kanske inte 

bidrar med några unika nya kunskaper till socialt arbete, men den kan ändå utgöra ett viktigt bidrag. 

Dels då min uppfattning är att det råder brist på liknande studier och dels då arbetet för att öka 

brukarnas  inflytande  är  en  i  högsta  grad  pågående  process.  Då  Regeringen  (2012)  har  som 

övergripande mål  för  år  2013 att  stödinsatser  ska  utformas  så  att  de  stimulerar  och  möjliggör 

brukarmedverkan, där inflytande kan ingå som en del, berör studien ett högst aktuellt ämne för 

socialt arbete.  Studien kan utgöra ett viktigt bidrag för socialt arbete då den ger förståelse för att 

brukarinflytande är föränderligt och komplext, men också för att ett reellt inflytande kräver vissa 

förutsättningar  på  såväl  organisationsnivå  som av  personal.  Denna  kunskap  kan  betraktas  som 

särskilt  viktigt  sett  till  de  hinder  som  finns  i  arbetet  med  brukarinflytande,  vilket  förstärker 

betydelsen  av  att  anställda  inom  socialt  arbete,  på  alla  nivåer,  arbetar  aktivt  för  att  främja 

brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. För att verklig förändring ska 

kunna ske menar Socialstyrelsen (2013) att det krävs att maktrelationer synliggörs, diskuteras och 

förändras.  Vilket  min  förhoppning  är  att  denna  uppsats,  utifrån  ämnesval  och  teoretiska 

utgångspunkter,  ska  kunna  bidra  till.  Redan  inledningsvis  var  nämligen  min  förhoppning  att 

uppsatsen ska kunna stimulera till såväl reflektion som diskussion, vilket förstärktes då resultatet 

visade  betydelsen  av  att  diskutera  brukarinflytande  i  personalgrupper  och  ifrågasätta  rådande 

diskurser,  för  att  på  så  sätt  skapa  förutsättningar  för  brukarinflytande.  Därmed  är  min  slutliga 

förhoppning att denna uppsats ska kunna utgöra ett underlag för diskussion, vilket kan främja en 

positiv utveckling på området och därmed även utgöra ett positivt bidrag till socialt arbete. 
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8.2. Förslag på framtida studier 

Även  om  förståelsen  för  det  studerade  området  i  många  avseenden  ökat,  så  har  den  i  andra 

avseenden snarare blivit mindre. Det studerade området påvisar en komplexitet som denna studie 

inte kan komma i närheten av att reda ut, vilket förstärker behovet av fler studier på området. Ett 

förslag  för  framtida  studier  är  att  göra  en  jämförande  studie  för  att  se  om det  faktiskt  finns 

skillnader i hur personal ur olika generationer ser på och arbetar med brukarinflytande för personer 

med  psykiska  funktionsnedsättningar,  vilket  denna  studie  antyder  att  det  gör.  Det  vore  också 

intressant med en studie som närmare undersöker hur brukarinflytande kan variera i utformning 

mellan olika brukare. Samt med en studie som undersöker hur de aktörer som fördelar resurser ser 

på brukarinflytande och förutsättningar för brukarinflytande. Dessutom har en nyfikenhet väckts 

över  hur  gode  män  och  förvaltare  hanterar  frågan  om  brukarinflytande,  då  ekonomi  under 

intervjuerna  omnämnts  som ett  område  där  brukarinflytande  uppfattas  som begränsat.  Men  då 

arbetet med denna studie också resulterat i en uppfattning om att forskning och studier inom socialt  

arbete  i  relation  till  personer  med  psykiska  funktionsnedsättningar  inte  föreligger  i  samma 

utsträckning som forskning som rör andra målgrupper, så vill jag avslutningsvis uppmuntra alla 

former av studier som rör personer med psykiska funktionsnedsättningar. Med förhoppningar om 

fler studier inom området ser jag med nyfikenhet fram emot den fortsatta utvecklingen!
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10. BILAGOR

10.1. Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning
Jag vill börja med att tacka dig för att du ställer upp som informant i denna studie...
Gå igenom informationsbrevet
Tillfälle för förtydliganden och frågor

Bakgrundsfrågor
Utbildning 
Arbetslivserfarenhet inom området 
Kort beskrivning av informantens arbete

           Del 1: Syftet med brukarinflytande 
• Vad är brukarflytande för dig?
• Kan du ge praktiska exempel på vad brukarinflytande kan handla om?
• Är brukarinflytande viktigt? För vem? På vilket sätt?
• Vad anser du är syftet med brukarinflytande?
• Vem/vilka påverkas av brukarinflytande? På vilket sätt?
• Vilka för- respektive nackdelar kan du se med brukarinflytande?

Del 2: Hur boendepersonal kan främja/hindra brukarinflytande 
• Vad upplever du att brukarna ska kunna ha inflytande över på boendet?
• Vad upplever du att de vill ha inflytande över på boendet?
• Har personal och brukare samma möjligheter att utöva inflytande på boendet? Utveckla!
• Vad tror du kan hindra respektive främja förutsättningarna för brukarinflytande?
• Vad kan personal göra för att främja brukarinflytande?
• Vad kan personal göra för att hindra brukarinflytande?
• Hur skulle du beskriva att du arbetar med brukarinflytande? Ge praktiska exempel!
• Hur skulle du vilja arbeta med brukarinflytande? Varför?

Del 3: Hur brukarinflytande påverkar boendepersonalens arbete 
• Vad vill du som personal ha inflytande över på boendet?
• Upplever du krav på att arbeta med brukarinflytande? Från vem/På vilket sätt?
• Vem har ansvar för brukarinflytande?
• Tror du att brukarna är medvetna om sin rätt till inflytande? Utveckla!
• Anser du att det finns områden där brukarna inte bör ha inflytande? Isåfall, vilka och varför?
• Vad krävs av dig som personal för att brukarna ska kunna ha inflytande?
• Hur kan brukarinflytande påverka ditt arbete på boendet? Fördelar/Nackdelar?
• Upplever du att brukarinflytande påverkar din yrkesroll? Isåfall, på vilket sätt?
• Hur hanterar du om en brukarens uppfattning skiljer sig från din professionella uppfattning? 
• Kan en brukare ha för mycket inflytande? Ge exempel!

Övrigt
Någonting informanten vill tillägga, förtydliga osv..?
Vid behov, är det möjligt att återkomma till dig för att förtydliga?
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10.2. Bilaga 2: Informationsbrev 

Hej!

Mitt namn är Caroline Ärleskog och jag läser min sista termin på Socialpedagogiska programmet, 

Högskolan Väst, vilket innebär att jag nu ska skriva ett examensarbete. Det jag är intresserad av att 

studera  är  hur  personal  på  boenden,  för  personer  med  psykiska  funktionshinder,  uppfattar  och 

arbetar  med  brukarinflytande  för  personer  med  psykiska  funktionshinder.  Av  denna  anledning 

kontaktar jag nu dig med en förfrågan om du kan tänka dig att delta i denna studie. 

Vad innebär då ett deltagande? 

Ett deltagande innebär att du medverkar i en intervju på mellan 30-60 minuter. Under intervjun vill 

jag gärna använda diktafon, främst för att kunna återge dina svar så korrekt som möjligt.  Efter att  

uppsatsen är är färdig och har blivit godkänd så kommer det inspelade materialet dock att raderas. 

Materialet kommer bara att användas för denna studie och det är bara jag och min handledare, 

Maria Klamas, som kommer att ha tillgång till det. 

Materialet kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att både du och den information du ger i 

intervjun kommer avidentifieras. Vissa utvalda delar kommer att citeras för att belysa de teman som 

lyfts fram i uppsatsen. När uppsatsen är färdig betraktas den som offentlig handling och kommer 

finnas tillgänglig på databasen DiVA. 

Ditt deltagande är givetvis frivilligt och du kan när du vill välja att avbryta intervjun eller att inte 

svara på vissa frågor. Däremot finns inte längre möjlighet att dra tillbaka ditt deltagande efter att  

analysarbetet påbörjats. 

Om du samtycker till att delta i denna studie så kontakta mig senast 15/4 så bestämmer vi tid och 

plats för intervju tillsammans. Givetvis är du också välkommen att kontakt mig om du har frågor 

om studien eller om ditt deltagande.

Med vänlig hälsning

Caroline Ärleskog

Caroline Ärleskog                                                                                       Handledare: Maria Klamas
caar0005@student.hv.se                                                                                        maria.klamas@hv.se 
xxx/xxxxxxx                                                                                                                            
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