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SAMMANFATTNING

Titel: Brukarinflytandets komplexitet - en kvalitativ studie om brukarinflytande i
förbättringsarbete inom kommunal omsorg.
Sammanfattning: Syftet med undersökningen var att undersöka och utifrån ett maktteoretiskt
perspektiv analysera Esthercoachers beskrivningar av och resonemang kring brukarinflytande
och dess premisser i förbättringsarbete inom kommunal omsorg. För att besvara
forskningsfrågorna genomfördes tolv kvalitativa intervjuer med Esthercoacher som är
verksamma i sex kommuner i Jönköpings län och vars uppgift bland annat är att bedriva
förbättringsarbete.
Studien visar att förbättringsarbete inom kommunal omsorg primärt genomförs av
professionella aktörer i samtliga faser. När brukare involveras sker detta generellt på
professionellas villkor och i olika former av mer symbolisk tokenism i planerings- och
studerandefasen. Vidare visar studien att premisserna för att tillämpa brukarinflytande i
förbättringsarbete varierar mellan kontexter och påverkas av ett flertal faktorer. En sådan faktor
är hur professionella och brukare förhåller sig till den hindrande diskurs som verkar inom
kommunal omsorg, vilken främjar en hierarkisk relation mellan parterna. En annan central
aspekt är professionellas bedömning, tolkning och kategorisering av brukarens resurser vilken
påverkar möjligheterna till inflytande och ofta resulterar i att professionella agerar ombud för
att möjliggöra brukarinflytande. Likaså påverkas, enligt informanterna, tillämpningen av
coachens tillgång till organisatoriska resurser, vilket ofta försvårar eller helt förhindrar
brukarinflytande. Sammantaget understryker studien att brukarinflytande i förbättringsarbete är
ett komplext fenomen vars premisser avgörs i ett samspel mellan diskurser, resurser och
kontexter.
Nyckelord: Brukarinflytande, förbättringsarbete, kommunal omsorg, makt.
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SUMMERY

Title: The complexity of user influence – a qualitative study of user influence in improvement
work in municipal care.
Summary: The purpose was to investigate and, based on power theory, analyze Esthercoaches
descriptions of and reasoning about user influence and its premises for improvement work in
municipal care. In order to answer the research questions, twelve qualitative interviews were
conducted with Esthercoaches, who work in six municipalities in Jönköping County and who
are responsible for running improvement work.
The study shows that improvement work in municipal care is primarily carried out by
professionals in all phases. When users are involved, this is done primarily on professional
terms and in different forms of symbolic tokenism in the planning- and study phase.
Furthermore, the study shows that the premises for applying user influence in improvement
work vary between contexts and are influenced by a number of factors. One such factor is how
professionals and users relate to an obstructive discourse that works in municipal care, which
maintains a hierarchical relationship between the parties. Another central aspect is the
professional's assessment, interpretation and categorization of the user's resources, which
affects the ability to influence and often results in professionals representing them to enable
user influence. Likewise, according to the informants, the application often is affected by the
coach´s lack of organizational resources, which in turn prevents user influence. In all, the study
underlines that user influence in improvement work is a complex phenomenon, determined by
the interaction between discourses, resources and contexts.
Key words: User influence, improvement work, municipal care, power.
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FÖRORD

Resan mot en magisterexamen har nu nått sitt slut. Därmed vill jag ta tillfället i akt att tacka
dem som på olika sätt bidragit till att möjliggöra denna studie. Ett särskilt tack vill jag rikta till
Nicoline Vackerberg som kickstartat mitt intresse för förbättringsarbete. Ett stort tack vill jag
även rikta till mina informanter som fått mig utforska såväl det Småländska höglandet som
ämnets komplexitet. Avslutningsvis vill jag även rikta ett varmt tack till min egen coach tillika
handledare, Staffan Bengtsson, som varit min akademiska kompass under denna utmanande,
spännande, bitvis frustrerande men allra mest fantastiska resa.

Med förhoppning om en givande läsning,

Caroline Ärleskog
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INLEDNING

De senaste åren har brukarens 1 roll och ställning förändrats markant, från att betraktas som en
passiv mottagare till en aktiv medskapare av välfärdstjänster. Allt större vikt läggs vid
välfärdstjänsternas resultat och kvalitét för den enskilde. Dessutom har den evidensbaserade
praktiken, där brukares önskemål och upplevelser betraktas som en kunskapskälla, fått starkt
genomslag (SKL, 2015). Brukarinflytande har därmed blivit allt mer uppmärksammat inom den
offentliga sektorn liksom inom socialt arbete (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008). Det
finns många argument för brukarinflytande men det primära argumentet tangerar individens
ibland utsatta situation och bristande förmåga att tillvarata sina intressen i mötet med vården
(Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2016). Brukarinflytande innebär en balansering av
makten då den asymmetriska maktfördelningen mellan professionella aktörer och brukare antas
minska (Socialstyrelsen, 2011). Samtidigt är brukarinflytande inom vård och omsorg
komplicerat och även om socialt arbete i grunden handlar om att verka för brukarnas bästa
(Lindquist, 2009) är praktiken ofta uppgiftsorienterad, vilket inte motsvarar individuella behov
och önskemål (Sjögren, 2013). Dessutom råder stark konkurrens och maktkamp om begränsade
resurser och i detta gränsland blir utsatta målgruppers förmåga att hävda sig ofta begränsad
(Tideman, 2004). Yrkesverksamma är inte heller vana vid att betrakta brukaren som en
jämbördig partner i vårdutveckling och det är ingen självklarhet att brukare är aktivt deltagande
i utvecklingsarbete (Vackerberg, 2010). I detta ligger också att professionella kan betraktas som
auktoriteter och att det råder fortsatt maktobalans mellan brukare och professionella, både på
individ- och verksamhetsnivå. Brukaren ges därmed inte alltid möjlighet att påverka sin egen
process eller hur verksamheten bedrivs (SKL, 2015).
Som Socialstyrelsen (2013a) belyser kan maktobalans, attityder och rädsla hos professionella
aktörer att förlora makt utgöra hindrande faktorer. Istället måste professionella aktörer verka
för att medvetandegöra egna och andras fördomar, motverka diskriminering, utveckla attityder
som karaktäriseras av tilltro till brukarnas resurser och utvecklingsmöjligheter samt betrakta
brukarnas bidrag som värdefulla för verksamheten. Som Eldh (2006) påtalar skapas inte
förutsättningar när brukare betraktas utifrån sin sjukdom/funktionsnedsättning eller som
problem som ska lösas. Istället måste de erkännas som individer, lyssnas till samt betraktas som
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Brukare används genomgående som sammanfattande begrepp för personer som erhåller individuellt
behovsprövade insatser från Socialtjänsten oavsett insats (Socialstyrelsen, 2013b).
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teammedlemmar. En central del i detta handlar om att brukarna måste få tillgång till information
och kunskap för att kunna agera samt att det måste finnas möjlighet att dela kunskaper och
erfarenheter i en tvåvägskommunikation. Som Socialstyrelsen (2013a) påtalar kräver
brukarinflytande även att ledare är intresserade och motiverade till nya arbetssätt samt att det
finns tillgängliga resurser.
Även förbättringsarbete har blivit en växande trend inom kommuner, landsting och regioner
(Andersson, 2013). I det närmaste kan förbättringsarbete betraktas som ett krav för att aktörer
inom vård och omsorg ska kunna bidra till medborgarnas välfärd, vilket är grunden för deras
uppdrag (SKL, 2015). Dock är inte heller förbättringsarbete okomplicerat utan som Thor (2012)
påtalar är det både svårt och nödvändigt. Inom vård och omsorg innebär förbättringsarbete
dessutom särskilda utmaningar då organisationerna och verksamheterna är komplexa
(Andersson, 2013). Den målgrupp som tar del av vårdens tjänster är unika, vilket ställer
särskilda krav på vårdgivarna (Lundgren, 2013). Det är inte heller ovanligt att förändringar och
tillhörande osäkerhetsfaktorer uppfattas som hotfulla av personal inom vård och omsorg, vilket
leder till tvivel och skepticism. Sådana uttryck måste hanteras, vilket kan vara en orsak till den
professionella coachingens snabba expandering (Whitmore, 2009). Förbättringscoacher eller
liknande anses fylla en viktig funktion när det gäller att leda verksamhetsförbättringar och
löpande förbättringsarbeten (Sörqvist, 2004; Thor et al., 2004; Norman, 2015).
Denna studie tar därför sin utgångspunkt i det så kallade Esthernätverket som primärt verkar på
Småländska höglandet

2

, men även internationellt. Inom nätverket finns utbildade

förbättringscoacher, så kallade Esthercoacher, vars uppgift är att bedriva förbättringsarbete för
och med ”Esther”, en symbolisk brukare/patient med komplexa vård- och omsorgsbehov (RJL,
u.å). Som SKL (2015) belyser bör brukarmedverkan inom vård och omsorg vara en
utgångspunkt både på individnivå och i verksamhetsutveckling, i såväl planerings-,
genomförande-

och

uppföljningsfasen.

Socialstyrelsen

(2013a)

påtalar

vidare

att

brukarinflytande inte ska utebli för att en funktionsnedsättning försvårar eller förhindrar
förmågan att formulera behov, tillgodogöra sig information eller fatta beslut. Istället ställs då
särskilda krav på utförarna av insatsen, vilka måste vara lyhörda för brukarnas önskemål för att
främja brukarinflytande. Enligt Socialstyrelsen (2008) är dock en av de svåraste utmaningarna
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Småländska höglandet omfattar delar av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda som
tillhör Jönköpings län (www.wikipedia.org).
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med att utveckla brukarinflytandefrågan hur intressen ska tillvaratas hos de mest utsatta. Av
denna anledning är det särskilt intressant att utifrån Esthercoachernas perspektiv studera hur de
som bedriver förbättringsarbete inom kommunal omsorg beskriver och resonerar kring
tillämpning av brukarinflytande i förbättringsarbete. Inte minst är detta relevant för socialt
arbete då såväl brukarinflytande som förbättringsarbete är aktuella men även komplexa ämnen
och då det råder brist på studier som behandlar kombinationen av dessa två inom kommunal
omsorg. Att dessutom ta utgångspunkt i ett maktteoretiskt perspektiv tillför en särskilt intressant
dimension då fenomenet äger rum i ett maktlandskap och då relationen mellan brukare och
professionella i grunden är asymmetrisk (Skau, 2003/2007). Dessutom har brukarinflytande i
sig en inneboende maktaspekt då det avser en reell påverkansmöjlighet (Socialstyrelsen, 2011)
och då reellt inflytande, som Arnstein (1969) betonar, handlar om makt. Som Söderlund och
Gentzel (2007) påtalar är det viktigt att föra en fortlöpande diskussion om brukarinflytande och
för att möjliggöra inklusion menar Blomberg (2006) att individuella liksom strukturella hinder
måste synliggöras. Förhoppningen är därmed att denna studie ska ge mer kunskap när det gäller
brukarinflytande och dess förutsättningar inom socialt arbete.
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet är att undersöka och utifrån ett maktteoretiskt perspektiv analysera Esthercoachers
beskrivningar av och

resonemang kring

brukarinflytande och dess

premisser i

förbättringsarbete inom kommunal omsorg.
FRÅGESTÄLLNINGAR

•

Vilka faktorer uppfattar coacherna skapar premisser för tillämpning av
brukarinflytande i förbättringsarbete?

•

Vilka former av brukarinflytande beskrivs i coachernas förbättringsarbeten och hur
förhåller de sig till förbättringsarbetets olika faser?
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BAKGRUND

I detta kapitel presenteras inledningsvis en historisk tillbakablick på brukarinflytande inom
äldre- och funktionshinderomsorg. Vidare behandlas makt inom kommunal omsorg,
förbättringsarbete samt Esthernätverket. Kapitlet syftar till att skapa en grundläggande
förståelse för den studerade kontexten.
FRÅN INSTITUTIONER TILL BRUKARINFLYTANDE
FRÅN INSTITUTIONALISERING TILL AVINSTITUTIONALISERING

Redan under medeltiden fanns institutioner i samhället där sjuka, äldre och funktionshindrade
förvarades och vårdades. Under tidigt 1800-tal upprättades Sveriges första sinnessjukhus för
personer med psykiska funktionshinder, vilka utgjorde anstalter för uppfostran och omskolning
(Lindqvist, Meeuwisse & Sunesson, 2010). Under denna tidsperiod var läkarens auktoritet
betydande och det var läkaren som avgjorde huruvida en individ var frisk eller sjuk eller skulle
vistas på mentalsjukhuset (Lindqvist, Markström & Rosenberg, 2010). Även personer med
intellektuella funktionshinder vistades vid denna tid på olika institutioner, så kallade arbetshem
eller asyler, då de ansågs obildbara (Ringsby Jansson, 2002). För äldre som inte längre var
arbetsföra hade socknen det primära ansvaret framtill år 1871. I fall då det saknades anhöriga
som kunde ta hand om den enskilde vilade ansvaret på fattigvården där individen inte kunde
ställa några krav (Wikström, 2005). År 1918 trädde en ny fattigvårdslag i kraft vilken innebar
att arbetsoförmögna fick rätt till fattigvård i fall då behoven inte kunde tillgodoses på annat sätt.
Dessutom infördes rätten att överklaga (Holgersson, 2008). Staten och de mer eller mindre
slutna institutionerna var dominerande aktörer fram till 1970-talet då de stora institutionerna
började avvecklas. Det finns flera förklaringar till avinstitutionaliseringen. En är den radikala
samhällsdebatt som ägde rum vid denna tidpunkt och som riktade hård kritik mot
välfärdssystemets utformning samt mot en rådande, paternalistisk vårdideologi. Debatterna
syftade till att ta kamp mot det system som slog ut människor. Istället betonades demokratiska
rättigheter, självbestämmande och integritet (Karlsson & Börjesson, 2011; Lindqvist et al.,
2010). Ytterligare förklaringar till avinstitutionaliseringen är att institutionernas driftkostnader
var höga samt att den medicinska utvecklingen möjliggjorde boendeformer ute i samhället
(Bülow, 2004). Även om avinstitutionaliseringen påbörjades under 1970-talet tog den ordentlig
fart först under 1980-talet då mindre, öppnare och mer hemlika boenden med personalstöd
etablerades för personer med psykiska funktionshinder (Brusén, 2005). Även för personer med
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intellektuella funktionshinder förändrades boendeformerna och gick från att vara
institutionsliknande till att ofta organiseras som egna lägenheter med en hemlik karaktär
(Ringsby Jansson, 2002). Inom äldrevården påbörjades avvecklingen av institutionsvården
något tidigare och förändringarna gällande folkpensioner år 1946 utgjorde ett viktigt led i detta
(Harnett, Jönsson & Wästerfors, 2012). Likaså tillkomsten av Socialhjälpslagen år 1956 då
begreppet fattigvård ersattes med socialvård och kommunen blev skyldig att inrätta boenden
för äldre och andra i behov av vård och tillsyn (Kangas Fyhr, 2001). Även
hemmaboendeideologin, vilken uppkom till följd av kritik mot institutionsvården som
präglades av förmyndarmentalitet, avsaknad av människovärde och passivitet, bidrog till
avvecklingen av institutionsvård för äldre (Edebalk & Lindgren, 1996). I samband med de
slutna institutionernas avveckling tillkom även kraven på brukarmedverkan och
brukarinflytande (Dahlberg & Vedung, 2001).
MOT ÖKAT BRUKARINFLYTANDE INOM KOMMUNAL OMSORG

Sedan avinstitutionaliseringen har ambitionen om ökat inflytande och stärkt ställning för
brukare inom kommunal omsorg förtydligats. Socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft
år 1982 kan förstås som särskilt betydelsefull då den symboliserade en förändrad syn på
brukarna jämfört med tidigare, mer paternalistiskt präglade, vårdlagar (Norström & Thunved,
2011). Socialtjänstlagen (2001:453) understryker tilltro till individens egen förmåga och
betonar att verksamheterna ska präglas av helhetssyn och grundläggande värderingar, så som
jämlikhet, delaktighet och demokrati. I SoL (2001:453) 3 kap 5 § uttrycks att insatser ska
genomföras tillsammans med brukaren och i 5 kap 5 § framgår att äldre så långt som möjligt
ska kunna välja när och hur stöd/hjälp ska ges. I SoL (2001:453) 5 kap 8 § framgår att
kommunerna ska planera insatser för personer med funktionshinder i samverkan med andra
organisationer och samhällsorgan, vilket exempelvis kan innefatta inflytande på systemnivå via
brukarorganisationer (Socialstyrelsen, 2011). I Kommunallagen (1991:900) betonas vidare att
kommuner och landsting ska behandla medborgare lika om det inte finns sakliga skäl för annat.
I

Diskrimineringslagen

(2008:567)

utgör

ålder

och

funktionsnedsättning

även

diskrimineringsgrunder. Diskriminering föreligger om någon missgynnas genom att behandlas
sämre än någon annan i en jämförbar situation. Brukarinflytande har även stöd i FN:s
standardregler (1993) som syftar till att säkerställa likavärdesprincipen, vilket innebär lika
rättigheter och skyldigheter som andra.

10

BRUKARINFLYTANDE INOM ÄLDREOMSORGEN

Inom äldreomsorgen kan Ädelreformen (prop. 1990/91:14) betraktas som särskilt betydelsefull
då den innebar en omfattande organisationsförändring som gav kommunerna ökat ansvar och
ökad självständighet, vilket ansågs öka förutsättningarna för brukarinflytande (Möller, 1996).
Äldres rätt till delaktighet, medbestämmande och värdighet påtalas dessutom i Resolution nr
46/91 som Förenta nationernas generalförsamling antog år 1991. Vidare innebär Europarådets
sociala stadga (1996:10) att Sverige har en skyldighet att möjliggöra för äldre att leva värdiga
liv samt spela aktiva roller i offentliga, sociala och kulturella sammanhang. Brukarinflytande
betonas också tydligt i Den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop 1997/98:113)
samt i den statliga utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen (2008:51) där faktorer som
delaktighet och självbestämmande betonas. Lagen Om Valfrihet (2008:962) utgör ytterligare
exempel på en viktig milstolpe mot ökat brukarinflytande, även om valfrihetssystemet
förutsätter god information och inte leder till mer jämlik vård och omsorg för de som inte kan
eller vill göra aktiva val (Socialstyrelsen, 2015). Äldres rättigheter tas också upp i EU:s stadga
om grundläggande rättigheter (2007) som bland annat fastslår att EU erkänner och respekterar
äldres rätt att leva värdiga och oberoende liv samt deras rätt att delta i ett socialt och kulturellt
liv. Även i Socialstyrelsens allmänna råd (se exempelvis SOSF 2012:3) betonas frågor om
äldres delaktighet, självbestämmande och inflytande.
BRUKARINFLYTANDE INOM FUNKTIONSHINDEROMSORGEN

Handikappreformen (SOU 1991:46) och Psykiatrireformen (SOU 1992:73) kan betraktas som
särskilt betydelsefulla inom funktionshinderomsorgen då de syftade till stärkt ställning och ökat
brukarinflytande. Som ett led i Handikappreformen tillkom Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade (1993:387). Lagens övergripande målsättning är att verksamhet ska utgå från
helhetssyn, tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet, inflytande och självbestämmande. I LSS
(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
självbestämmande och att individen så långt som det är möjligt ska ha inflytande och
medbestämmande i insatsen. Personer med psykiska funktionshinder har dock en juridisk
särställning då de kan bli föremål för tvångsåtgärder (Lindqvist, 2009). Psykiatrireformen (SOU
1992:73) syftade till att förbättra situationen för psykiskt funktionshindrade exempelvis genom
ökade inflytandemöjligheter och stärkt ställning. Den handikappolitiska planen “Från patient
till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken” (Prop. 1999/2000:79), som
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syftade till att främja jämlikhet, delaktighet, autonomi och självbestämmande, samt
”Miltonprojektet” (Nationell psykiatrisamordning, S 2003:9), som syftade till att skapa
förutsättningar för ett krafttag kring psykiskt funktionshindrades situation, utgör centrala
förändringar. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder (SOU
2009:36) är tänkt att undanröja hinder för att funktionshindrade ska uppnå mänskliga rättigheter
och betonar grundprinciper såsom delaktighet och självbestämmande. Även under senare år har
satsningar för att öka brukarinflytandet tillkommit, exempelvis råd för funktionshinderfrågor,
brukarrevision och brukarinflytandesamordnare (BISAM) (Öppna Jämförelser, 2014).
MAKT INOM KOMMUNAL OMSORG

Trots ambitioner om ökat brukarinflytande är det inte möjligt att bortse från att relationen
mellan professionella aktörer och brukare i grunden är asymmetrisk, även om detta tenderar att
döljas till hjälpaspektens fördel (Skau, 2003/2007). Järvinen (u.å) menar att brukaren skapas i
mötet med systemet och stöps om för att passa organisationens regler och rutiner. Att bli brukare
kan beskrivas som att gå från normalitet till avvikelse då identiteten går från att vara ett aktivt
subjekt till ett objekt som blir föremål för andras bedömningar. I det som tidigare var ytterst
privat involveras nu främmande människor, det som var individuellt generaliseras och ett
beroende till professionella aktörer uppstår (Skau, 2003/2007). Även Roos (2009) belyser
beroendeaspekten då många, exempelvis äldre som skrivs ut från sjukvården, blir direkt
beroende av insatser liksom professionella aktörer då de har ett fortsatt vårdbehov. Att flytta
till särskilt boende förknippas dessutom ofta med känslor av maktlöshet, sårbarhet och att vara
fråntagen sin identitet. Individens upplevelse beror dock på hur uppbrottet från hemmet gått till
samt om individen fått möjlighet att ventilera, undersöka alternativ eller vara delaktig i beslutet
(Davies, 2001). Såväl Harnett et al. (2012) som Skau (2003/2007) betonar även hur sjukdom
liksom avsaknad av fysisk och psykisk ork kan försvåra för brukarinflytande, vilket förstärker
brukarnas maktunderläge till professionella aktörer.
Till skillnad från brukarna har professionella aktörer automatiskt makt då de företräder den
offentliga hjälpapparaten (Skau, 2003/2007). Som Järvinen (u.å) påtalar kan deras verksamhet
inte förstås oberoende av organisationen. Lagar, regler samt tillgång till effektiva resurser bidrar
till professionellas maktöverläge (Swärd & Starrin, 2006). Makten påverkas också av faktorer
som kön, ekonomiska resurser, social kompetens och plats i hierarkin (Danermark, 2004). Även
estetiska faktorer påverkar, exempelvis utgör frågan huruvida personal bär privata kläder eller
arbetskläder en långt ifrån betydelselös fråga ur ett maktperspektiv (Harnett et al., 2012).
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Professionella aktörers makt blir särskilt tydlig i relationen till brukarna vilken inte utgör någon
renodlad hjälprelation då hjälpen består av försök att påverka en oönskad livssituation genom
åtgärder som syftar till att bota, kontrollera, förändra eller lära brukaren något (Järvinen, u.å).
Brukarna är alltså i behov av stöd medan professionella är i position att ge stöd och som regel
möts parterna på de professionellas arena (Järvinen, 2002). Dessutom kan professionella aktörer
gömma sig bakom en yrkesroll medan brukarna förutsätts blotta sina brister och
tillkortakommanden (Denhov, 2007). Som Skau (2003/2007) påtalar reglerar också
professionellas kunskap om hjälpapparaten och om brukaren relationen mellan parterna.
Enligt Harnett et al. (2012) är makten särskilt komplex i institutionsliknade miljöer där det
skapas en egen logik med särskilda förutsättningar och villkor. Verksamheten består av tre
sfärer; en allmän, en privat och en avsedd endast för personal. Vardagen påverkas av faktorer
som resurser, ledningsvisioner, verksamhetens geografiska placering samt personalens synsätt
och attityder. Rutiner utgör också ett starkt inslag som bildar fundament för personalens
maktutövande som styr omsorgsarbetet, brukarnas makt och institutionen som helhet samt
formar personalen. Aktiviteter tenderar att ritualiseras och brukares engagemang betraktas ofta
som terapiformer, vilket gör gränsen mellan individens önskemål och andras uppfattning diffus.
Ständiga kategoriseringsprocesser pågår där individen tillskrivs egenskaper och förväntas agera
enligt vissa mönster. Individen omformas och anpassas vilket begränsar vardagen och personal
tenderar att fastna i ett statiskt perspektiv. Om personal utgår från en standardiserad och
paternalistisk bild av brukarna finns en risk att institutionslivets sociala kategorisering
återskapas (Harnett et al., 2012). Som Roos (2009) konstaterar innebär brukarens beroende att
professionella aktörer bär ansvar för att möjliggöra inflytande och deras makt kan användas
både för att hindra och främja brukarinflytande.
FÖRBÄTTRINGSARBETE

Vård- och omsorgssektorn är i stort behov av utveckling och förbättring då de ständigt utmanas
(Andersson, 2013; Höög, 2014). Förbättringsarbete har därmed blivit en växande trend inom
kommuner, landsting och regioner och mycket resurser avsätts för utvecklingsinsatser
(Eriksson, Holgers & Müllern, 2013). PGSA är en erkänd modell för förbättringsarbete som
förser en struktur att testa förändringar med syfte att öka kvaliteten (Taylor et al., 2014; Elg &
Witell, 2007). I planeringsfasen identifieras problemen och dess orsaker och genomförandet
planeras. I genomförandefasen genomförs åtgärderna och under studerandefasen utvärderas
och analyseras dessa (Sörqvist, 2004; Klefsjö et al., 1999). I agerandefasen kan ideér antingen
13

förkastas, utvecklas eller implementeras (Elg & Witell, 2007). Lärdom dras av resultatet och
vid behov kan ett nytt hjul påbörjas (Klefsjö et al., 1999).

Figur 1, PGSA-hjulet.

Förbättringsarbete generellt syftar ofta till att klienten ska bli mer nöjd med en tjänst (Witell,
2007). Många organisationer har gått från att genomföra förbättringsarbete för klienten till att
bedriva det med denne, både inom organisationen och över organisationsgränser (Sörqvist,
2004). Inom vård och omsorg utgör förbättringsarbete dock en särskild utmaning då
organisationerna och verksamheterna är komplexa (Andersson, 2013). De brukare och patienter
som utgör vårdens klienter är dessutom unika då de kräver mer av vårdgivaren än bara en tjänst.
De kan ha komplicerade behov, sviktande intellektuella, kognitiva eller fysiska funktioner,
stark smärta, vara oförstådda av samhället eller befinna sig i livets slutskede. Ett professionellt
och etiskt bemötande utgör därmed ett krav, vilket innebär att vårdorganisationerna inte kan
likställas med exempelvis en biltillverkare (Lundgren, 2013). För att bli bra på
förbättringsarbete krävs vilja att förbättras samt resurser för att genomföra förbättringar
(Langley, Moen & Nolan, 2009). Förbättringsarbete kräver också aktivt och systematiskt arbete
från såväl ledare som medarbetare (Sörqvist, 2004; Thor, 2012). Samtidigt utgör
förändringsmotstånd ett vanligt hinder i förbättringsarbete. Delaktighet anses utgöra en
framgångsfaktor då motsatsen ofta leder till motstånd och lågt engagemang (Angelöw, 2010).
Coacher eller liknande funktioner inom vård och omsorg har lyfts fram som en framgångsfaktor
för att bedriva förbättringsarbete (Thor et al., 2004; Spear, 2005; Branderud et al., 2011;
Norman, 2015). Godfrey et al. (2014) konstaterar dock att coaching i förbättringsarbete inom
vården är svårt och kan hotas av bristande resurser, oengagerad personal samt organisatorisk
tröghet.
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ESTHERNÄTVERKET

Esthernätverket startade år 1997 som ett projekt på Småländska höglandet och är ett samarbete
mellan kommuner, primärvård och slutenvård. Esther är en symbolisk person med komplexa
behov av vård och omsorg som kräver integrerade och samordnade insatser från flera aktörer.
Nätverkets samarbetspartners ska gemensamt verka för att göra Esthers dag så bra som möjligt
och målsättningen är en personcentrerad vård som tar avstamp i frågeställningen; ”Vad är bäst
för Esther?”. Esthernätverket arbetar konstant med frågan hur det är möjligt att göra saker
bättre, enklare och lättare för Esther och dennes resa genom vård och omsorg. Inom nätverket
ska brukaren/patienten ha en central och aktivt deltagande roll (RJL, u.å). Som Davies (2012)
påtalar ska brukaren/patienten betraktas som syftet med arbetet inom Esthernätverket, inte som
en utomstående aktör. Inom nätverket finns både Steg 1-coacher, med grundläggande
utbildning i förbättringskunskap och coachteknik inom den egna verksamheten, samt Steg 2coacher som är verksamma över organisationsgränser (Vackerberg, 2012). Coachrollen syftar
bland annat till att driva förbättringsarbete för och med Esther och hålla samman arbetet samt
främja att det som sker i verksamheterna sker i linje med Esthernätverkets vision. Coacherna är
tänkta att bära Esthernätverkets vision vidare och skapa förutsättningar för ett kundorienterat
arbetssätt, delaktighet samt en hållbar och utvecklingsinriktad kultur (RJL, u.å). De förväntas
flytta fokus från den egna organisationen och personalperspektivet till individen. Att ingå i
nätverket ska betraktas som värdefullt för att det ska bli bättre för den enskilde, inte för att det
ska gynna coachen eller verksamheten (Socialstyrelsen, 2014).
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FORSKNINGSLÄGE

I detta kapitel presenteras aktuell forskning om brukar- och patientmedverkan i
förbättringsarbete. Då det råder brist på forskning i relation till den studerade kontexten
presenteras även forskningsbidrag om brukarinflytande och närliggande begrepp inom
kommunal omsorg generellt.
BRUKAR- OCH PATIENTMEDVERKAN I FÖRBÄTTRINGSARBETE

Det är svårt att finna forskning som behandlar brukares inflytande och/eller medverkan i
förbättringsarbete inom kommunal omsorg. Neubeck (2016) har dock studerat över 100
förbättringsarbeten inom idéburen social omsorg och belyser dilemmat mellan frågor om
driftsformer och vinsthantering samt frågor om personcentrering, patientinflytande och
innovationer. För att nå det senare menar författaren att det är viktigt att drivkrafter och
kompetens hos genomförarna tillvaratas samt att delaktigheten ökar. Vidare har Szönyi, Bergh
och Tideman (2014) utvärderat 172 projekt för personer med intellektuella funktionshinder.
Majoriteten av projekten i studien hade någon form av brukarinflytande men det var sällsynt att
brukarinflytande förekom i hela processen. Ett fåtal projekt hade reella ambitioner om
empowerment 3 och utmärkande för dessa var att brukarna tydligt involverats genomgående i
processen. I relation till sjukvården finns mer forskning och som Wiig et al. (2012) påtalar finns,
på policynivå, ofta höga förväntningar på patientmedverkan i kvalitetsutveckling. Deras studie
visar dock begränsad medverkan och applicering av patienters erfarenheter, vilket motiverades
med avsaknad av metoder. För att öka patientmedverkan menar författarna att det krävs bredare
strategier för att ge stöd till vårdpersonal att känna igen och värdesätta patienternas bidrag för
ökad vårdkvalitet. Även Renedo, Marston, Spyridonidis och Barlow (2014) belyser
diskrepansen mellan patientmedverkan i teori och praktik. Deras studie visar dock att den
organisatoriska kulturen kan tillhandahålla resurser för aktiv och meningsfull patientmedverkan
i utvecklingen av hälso- och sjukvården, exempelvis genom engagemang för skyndsamma
åtgärder och implementeringar. Conklin, Morris och Nolte (2015) behandlar också ämnets
komplexitet och påtalar att det, även om patientmedverkan betraktas som ett sätt att förbättra
vårdsystemet, är svårt att fastställa dess faktiska inverkan på grund av ospecifika koncept och
indikatorer. Armstrong et al. (2013) instämmer med att bevisen för effekten av

3

Begreppet syftar till att utsatta individer ska få stöd för att i högre utsträckning kunna ta makten över sina egna
liv (Karlsson & Börjesson, 2011).
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patientmedverkan är begränsade och påtalar att formerna för patientmedverkan varierar i
praktiken och influeras av projektets kontext. Slutsatsen i deras studie var att patientmedverkan
i kvalitetsutveckling kräver noggrann hantering för att fastslå dess fulla potential. Som Ocloo
och Matthews (2016) påvisar kan patienter involveras i de flesta stegen inom vårdutveckling
vilket anses förenat med en mängd fördelar, detta trots fortsatt osäkerhet kring genomförande
och utvärdering. Osäkerhet råder även gällande hur stöd ska ges till den heterogena
patientgruppen för att uppnå partnerskap och genuin påverkan i beslutsfattande, vilket betraktas
som eftersträvansvärt för att nå bortom tokenism 4. Författarna menar att detta kräver debatter
kring patientmedverkan samt modeller för maktbalansering mellan patienter, omgivning,
vårdpersonal och organisationer. Personalutbildning och organisatoriskt stöd utgör då
förutsättningar (Ocloo & Matthews, 2016).
BRUKARINFLYTANDE OCH DELAKTIGHET INOM ÄLDREOMSORGEN

Forskning visar att inte heller brukarinflytande inom äldreomsorgen är okomplicerat eller
självklart. Som Wikström och Emilsson (2014) påvisat är självkontroll och autonomi inte
garanterat när människor åldras eller är i behov av stöd. Deras studie visar att detta påverkades
av faktorer som professionellas makt, synen på insatsens syfte, vårdfokus samt att brukarna
betraktades som ovilliga alternativt oförmögna att eftersträva självständighet. Vidare påvisade
Harnett (2010) att professionella aktörer ibland använder accounts, alltså rättfärdiganden och
ursäktande förklaringar, för att framställa begränsningar av brukarinflytande som logiska och
moraliskt korrekta. Bland annat användes accounts när äldre framförde klagomål.
Professionella använde då en trivialiseringsretorik som förminskade klagomålen och brukarnas
lösningar samt prioriterade personalens logik, verksamhetens rutiner samt effektivitet. Gällande
kommunal klagomålshantering påvisade såväl Persson och Berg (2009) som Harnett (2010)
betydande variationer och brister, såsom bagatellisering och dokumentationsbrister. Generellt
ansågs äldres klagomål kunna bidra till kvalitetsförbättringar, men det var sällsynt att
informanter kunde ge exempel på när detta hänt. Persson och Berg (2009) påvisade även att
äldre ofta beskrevs som passiva och beroende av personal och anhöriga för att bli hörda. De
äldre upplevde däremot bristande möjligheter, att ingen lyssnade samt att klagomål var en
fruktlös metod.

4

Skeninflytande eller symboliska åtgärder (Karlsson & Börjesson, 2011).
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Wikström (2005) påvisade ytterligare komplicerande faktorer, så som kommunala riktlinjer,
brukarens beroendesituation samt bristande kunskap om insatsens innehåll och omfattning. Det
primära hindret utgjordes dock av att personal var för stressad för att brukare skulle hinna
framföra sina synpunkter. Enligt Helgessen (2013) påverkar även faktorer som utbildningsnivå,
engagemang, bemanning, kultur och ledarskap möjligheterna till brukarinflytande i vardagen.
Harnett (2010) påvisade vidare rutiners påverkan då äldres inflytandeförsök betraktades som
tillfälliga undantag från rutinerna. Inflytandeförsöken var ofta resultatlösa förutom när de
matchade rutinerna då inflytandet ofta var arrangerat och begränsat. Som Bagohus, Dedding
och Bunders (2015) påtalar påverkas äldres behov liksom möjligheter att uttrycka sina
upplevelser dessutom av fysiska och psykiska begränsningar, vilket kan försvåra brukarnas
möjligheter att diskutera sina upplevelser med vårdgivarna. Dock påvisade Haak (2006) att
synen på självständighet förändras med åldern, från att klara sig själv till möjlighet till
beslutsfattande och inflytande även om det innebar beroende av andra. Haaks slutsats går i linje
med Bastiaens, Van Roven, Rotar Pavlic, Raposo och Baker (2007) som konstaterade att äldre
vill vara involverade i sin vård men att deras definition av vad detta innebär fokuserar på
relationen till professionella, ett personcentrerat förhållningssätt och att få information snarare
än aktivt deltagande i beslutsfattande. Hansson, Magnusson, Wingqvist och Sennemark (2006)
påvisade vidare att äldres upplevelse av meningsfullhet i vardagen främjas på boenden där det
finns en ”Vi-känsla”, vilken möjliggör nära relationer och goda dialoger vilket skapar
förutsättningar för kunskapsutveckling och genuint brukarinflytande.
BRUKARINFLYTANDE OCH DELAKTIGHET INOM FUNKTIONSHINDEROMSORGEN

Forskningen visar att även brukarinflytande inom kommunal funktionshinderomsorg är ett
komplicerat fenomen. Som Radermacher, Sonn, Keys och Duckett (2010) påtalar förekommer
exklusion och diskriminering även i organisationer som syftar till att möta funktionshindrades
behov. Författarna belyser flera barriärer för brukarinflytande, exempelvis gällande kompetens,
konflikter, bristande resurser och ineffektiva organisationsstrukturer. Även Widerlund (2007)
påvisade ett antal barriärer för självbestämmande, såsom otydliga roller, bristande ledning eller
behov av struktur. Vidare fastslår Blomberg (2006) att graden av delaktighet för personer med
intellektuella funktionshinder beror på flera faktorer, exempelvis kontext och interaktionsform.
Även Giertz (2012) belyser ett antal faktorer som påverkar förutsättningarna för
brukarinflytande för personer med insats enligt LSS så som organisatoriska ramar, stödets
utformning, brukarnas funktionshinder samt professionella aktörer. Studien visar att
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brukarinflytande kräver att brukare informeras, involveras och blir delaktiga på ett sätt som är
anpassat för dem då inte alla kan leva upp till idealbilden av en aktiv och delaktig brukare. Detta
påverkas av makt och erkännande, synen på beroende kontra oberoende samt omgivningens
människosyn, bemötande och uppfattning om brukarens förmåga. Andersson Collin (2009),
som studerat delaktighet och boendestöd, menar att det finns flera delaktighetsformer och att
en bred definition skapar förutsättningar som i högre grad motsvarar de psykiska kapaciteterna.
Enligt författaren kan oförmåga att frångå delaktighetskravet medföra att insatsen blir statisk
och oflexibel. För att personal ska kunna anpassa stödet efter målgruppens behov och
förväntningar menar Kåhlen (2015) att personal behöver kunskap. Även Widerlund (2007)
belyser kunskapsaspekten och påvisade att personal på gruppbostäder för personer med
intellektuella funktionshinder var mycket osäkra på innebörden och betydelsen av begreppen
delaktighet och självbestämmande. Studien visade även att det fanns en rädsla hos personal att
brukarna skulle styra för mycket samtidigt som de ansåg att anledningen till att brukarna inte
fattade beslut var dåligt självförtroende. Barron (2001), som studerat handikappreformens
genomslagskraft, belyser också kunskapsaspekten. Att inte informera människor om sina
rättigheter menar författaren hindrar dem från att effektivt utöva dem.
Giertz (2012) menar att relationen fyller en avgörande funktion i sammanhanget och att
professionella och brukare bör mötas i ett ömsesidigt erkännande. Även Järkestig Berggren
(2006), som studerat insatsen personligt ombud, påvisar att en relation som utmanar den
traditionella synen på professionellas hjälproll och brukaren som hjälpmottagare är främjande.
De personliga ombuden hade en subjektiv syn på brukaren och deras funktion tydliggjorde
brukarnas perspektiv, vilket ökade brukarinflytandet. Den professionella vänskapsrelationen
ansågs bidra till återhämtning genom förtroendefulla relationer, stärkta möjligheter att bli hörd
samt ökad kontroll över vardagen. Dock påvisar Enarsson (2012), i sin studie om kommunala
gruppbostäder för personer med psykiska funktionshinder, att personal ibland skapar
personalgemensamma förhållningssätt av en paternalistisk karaktär. Detta skedde när den
interna ordningen på verksamheten stördes, vilket väckte osäkerhet hos personal gällande
agerande. Personal diskuterade då fram ett personalgemensamt förhållningssätt vilket brukarna
fick anpassa sig efter. Vidare anser Enarsson (2012) att gruppbostaden utgör ett hierarkiskt
system där personalens makt kommer till uttryck genom vidmakthållande av strukturer och
rutiner. Makten kom också till uttryck exempelvis när brukare behandlades som barn, vilket
motiverades med att det förhindrade eller skyddade från skada. Detta går i linje med Grönberg
Eskels (2012) studie som påvisade att det fortfarande finns en förlegad och stigmatiserad
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schablonbild av personer med psykiska funktionshinder som kopplas till en livslång
problematik och ett livslångt stödbehov. Att dagens verksamheter fortfarande i hög grad styrs
av denna schablonbild står i konflikt med ambitioner om delaktighet. Eriksson (2014), som
studerat

brukarinflytande

inom

psykiatriförvaltning

samt

kommunal

individ-

och

familjeomsorg, menar att brukarinflytande skapar en marginell maktöverföring till brukarna
från organisationens företrädare. Detta då brukarinflytande i praktiken primärt berör
inominstitutionella justeringar och inte grundläggande organisationsförändringar. Dock visar
Lindquist (2007) positiva resultat av införandet av brukarinflytandesamordnare (BISAM), vilka
inrättats för att skapa hållbara strukturer för brukarinflytande inom vård och omsorg.
Samordnarna hade spridit och utvecklat gamla metoder samt inrättat nya och omsorgspersonal
var positivt inställda. Detta även om flera samordnare upplevt motstånd då personal betraktat
förändringarna som hotfulla alternativt inte ansett att brukarinflytande varit aktuellt för
verksamhetens målgrupp. I hög grad var det dock möjligt att se en perspektivförskjutning från
att arbeta för brukarna till att arbeta med dem. Lindquist (2007) påtalar dock att ett
inflytandeperspektiv måste genomsyra verksamheter, vilket kräver resurser och aktivt arbete på
samtliga nivåer i organisationen. Sammanfattningsvis finns alltså förhållandevis mycket
forskning om brukarinflytande samt närliggande begrepp och dess premisser inom kommunal
omsorg men i relation till förbättringsarbete är frågan relativt outforskad, vilket motiverar
föreliggande studie.
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska utgångspunkter och inleder med att behandla det
centrala

begreppet

brukarinflytande

vilket

konkretiseras

genom

Arnsteins

(1969)

inflytandetrappa. Avslutningsvis presenteras det relationella maktperspektivet vilket i sin tur
konkretiseras genom Franzéns (2010) makttriangel.
BRUKARINFLYTANDE SOM BEGREPP

Brukarinflytande är ett återkommande begrepp i såväl teori som i den kommunala omsorgens
praktik. Det råder dock begreppsförvirring i relation till närliggande begrepp som medverkan
och delaktighet. Gemensamt för de tre begreppen är att de avser att brukaren kan ta del av eller
påverka insatsen alternativt verksamheten som tillhandahåller den (Socialstyrelsen, 2011).
Dahlberg och Vedung (2001) definierar brukarmedverkan som att brukarna på något sätt är
delaktiga, primärt i vardagsnära frågor gällande verksamhetens aktiviteter. Författarna påtalar
att brukarinflytande kan uppstå utan att det förekommer brukarmedverkan och vice versa, men
att brukare som medverkar generellt har ökade inflytandemöjligheter. Vidare kan delaktighet
förstås

som

att

ta

del

av

någonting,

exempelvis

en

aktivitet

eller

uppgift

(http://svenskaakademien.se). Enligt Tideman (2004) handlar delaktighet om att uppnå
likvärdiga levnadsvillkor som genomsnittsmedborgaren. Begreppet är dock mångfacetterat och
innefattar både upplevelsen av delaktighet och ett målinriktat agerande samt är beroende av
såväl individ, samspel och miljö (Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004). Det som utmärker
brukarinflytande är att det avser en reell påverkansmöjlighet, vilket övriga begrepp inte tar
hänsyn till. Brukarinflytande kan utövas på flertalet olika sätt och på såväl individ-,
verksamhets- och systemnivå. På individnivå handlar brukarinflytande om brukares möjlighet
att påverka vardagen, insatsen, stödet eller livssituationen. Inflytande på verksamhetsnivå
handlar istället om att kunna påverka verksamheten, exempelvis i beslutsfattande eller
utveckling.

Brukarinflytande

på

systemnivå

utövas

slutligen

primärt

genom

brukarorganisationer och handlar i huvudsak om politiskt inflytande eller exempelvis möjlighet
att påverka i olika policyprogram (Socialstyrelsen, 2011). Vidare kan brukarinflytande utövas
såväl individuellt som kollektivt. Den förstnämnda inflytandeformen utövas av en brukare och
handlar primärt om den egna insatsen medan det kollektiva inflytandet sker i grupp, exempelvis
via brukarråd. Brukarinflytande kan också ske uppifrån och ner vilket innebär att det tar
utgångspunkt i verksamhetens behov och fokuserar på att undersöka brukarnas upplevelser av
mål- och kvalitetskriterier. Det kan även utövas omvänt, alltså nerifrån och upp och utgår då
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från ett brukarperspektiv då det tar utgångspunkt i brukarens behov och insatser liksom deras
kvalitet (Socialstyrelsen, 2003). Dessutom har brukarinflytande en formaliserad och en ickeformaliserad form. Formaliserat inflytande innebär exempelvis deltagande i planeringsgrupp
medan icke-formaliserat inflytande kan utövas genom personliga kontakter eller tillfälliga
aktioner. Formaliserat inflytande är alltså avgjort i förväg och synligt för omgivningen, medan
icke-formaliserat inflytande sker i stunden och kan vara dolt (Karlsson & Börjesson, 2011).
Hultqvist och Salonen (2011) menar att det även finns en direkt/aktiv inflytandeform, som
handlar om i vilken grad individen kan påverka verksamheten direkt och aktivt, samt en
indirekt/passiv inflytandeform, vilken handlar om i vilken grad myndigheter och
serviceutförare har kunskap om hur verksamheten uppfattas av de som tar del av den.
INFLYTANDETRAPPAN

Inflytandetrappan är ett teoretiskt verktyg för att illustrera olika nivåer av inflytande (Hillborg
& Rosenberg, 2012). Trappan en förenklad metafor då praktiken innehåller betydligt fler
trappsteg med otydliga avgränsningar. Inflytandetrappan består endast av 8 steg men kunskap
om gradskillnader kan skapa förståelse för brukarinflytandets komplexitet (Arnstein, 1969).

Figur 2, Inflytandetrappan.

De första två stegen i inflytandetrappan utgör ett icke-deltagande och därmed falska
inflytandeformer som primärt syftar till att makthavare ska utbilda eller bota medborgare
(Arnstein, 1969). Brukare inkluderas då i kontexter men det saknas intresse för deras kunskap
och medverkan. Istället är avsikten att brukarna ska följa med i en viss riktning (Hillborg &
Rosenberg, 2012). Manipulation innebär att brukare gör som de blir tillsagda av professionella
utan att förstå syftet eller tillfrågas om sina åsikter. Professionella använder brukarnas tankar
men delger inte vilket inflytande de har på beslutet (RJL, 2017). Arnstein (1969) menar att
myndigheter ofta använder manipulation för att få medborgarna att känna att de varit delaktiga
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medan syftet egentligen är att medborgarna ska acceptera olika åtgärder. Medborgaren tror sig
alltså ha inflytande, men blir i själva verket utnyttjad. Terapeutisk innebär vidare att brukare
deltar i aktiviteter men inte förstår syftet (RJL, 2017). Beslutsfattarna samlar medborgare för
påstått deltagande men vill snarare predika om tillkortakommanden för att förändra deltagarnas
attityder och beteenden mot beslutsfattaren (Arnstein, 1969). Enligt Hillborg och Rosenberg
(2012)

har

brukarinflytande

oftast

fastnat

vid

information,

konsultation

eller

medverkan/samverkan, vilka utgör olika former av tokenism. Tokenism innebär skeninflytande
eller symboliska åtgärder och beskriver en passiv form av brukarmedverkan (Karlsson &
Börjesson, 2011). Brukaren får då information och möjlighet att yttra sig men saknar reell
möjlighet att påverka (Hillborg & Rosenberg, 2012) eller åtminstone är det oklart om deras
röster verkligen beaktas (Arnstein, 1969). Information innebär att brukaren ges information om
åtgärden samt sina rättigheter respektive skyldigheter. Detta kan utgöra ett första steg om
ambitionen är att utveckla någonting annat än en envägskommunikation (Arnstein, 1969).
Konsultation innebär att professionella beslutar samt att brukaren deltar frivilligt och förstår
projektet, vem som beslutar att de ska delta och av vilken anledning (RJL, 2017). Om avsikterna
är ärliga kan konsultation betraktas som ännu bättre då brukares åsikter och synpunkter faktiskt
inhämtas. Då de båda stegen tillåter individen att få information och ha en röst kan de betraktas
som legitima, men låga, former av inflytande (Arnstein, 1969). Medverkan/samverkan innebär
att individen och professionella gemensamt utformar projektet och att brukarens åsikter tas på
allvar (RJL, 2017). Enligt Arnstein (1969) utgör detta en högre nivå av tokenism då makthavare
behåller beslutanderätten. Nivån kan dessutom handla om att endast behandla några synpunkter
och/eller krav, vilket gör att den inte automatiskt utgör en tillräcklig form av inflytande. De tre
översta trappstegen förstås som reellt inflytande vilket Arnstein (1969) menar handlar om makt
och maktfördelning. Skillnaden mellan tomma deltagarritualer och nödvändig makt för att
påverka processer och deras utfall anses markant och deltagande utan makt utgör endast en tom
och frustrerande process för den som saknar makt. Makthavare kan dock hävda att båda sidor
beaktats, även om bara en sida dragit fördel av det, vilket innebär att frågan hamnar i ett status
quo. Partnerskap innebär att professionella har de initiala ideérna och att brukare bjuds in i
planering, genomförande och beslutsfattande (RJL, 2017). Parterna kan förhandla och nivån
uppmuntrar avvägningar hos traditionella makthavare (Arnstein, 1969). Delegerad makt
innebär tvärtom att brukarna har de initiala ideérna och beslutar om genomförandet. Slutligen
innebär medborgarkontroll att brukarna har ideérna, arrangerar projektet och bjuder in
professionella att dela beslutsfattandet (RJL, 2017).
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DET RELATIONELLA MAKTPERSPEKTIVET

Makt är ett komplicerat och mångfacetterat begrepp. Det som dock särskiljer det relationella
maktperspektivet från andra maktperspektiv är att det fokuserar på maktutövning snarare än på
vad makt är (Lilja & Vinthagen, 2009a), vilket också gör perspektivet mer relevant i
föreliggande studie. Enligt detta perspektiv betraktas makt som en del av relationer men också
som någonting som verkar genom relationer. Därmed kan inte makt betraktas som ett verktyg
för att härska eller som någonting som kan erövras eller delas (Franzén, 2010). Som Danermark
(2004) påtalar är makten då given av sammanhanget och blir framträdande först i relationen.
Enligt det relationella maktperspektivet kan makt därmed betraktas som ett invecklat nätverk
där alla kan utöva makt över alla då makten är ständigt närvarande och skapas i varje ögonblick
och i varje relation (Lilja & Vinthagen, 2009a). Detta innebär dock inte att allt handlar om makt
utan makten i en relation kan vara i balans, alltså att ingen part står i över- eller underläge, även
om detta bör betraktas som tillfälligt (Franzén, 2010). Franzén (2010) påtalar att där det finns
makt finns också motstånd vilket behandlar frågan om över- och underläge, som i likhet med
makt är relativt. Om motstånd inte förekommer är det svårt att upptäcka den subtila och osynliga
makten, exempelvis oskrivna lagar, vilka ofta är osynliga tills någon avviker från dem.
Motstånd kan förstås som en respons på makt och kan vara en impuls, ett behov eller en
medveten strategi. Ibland är det öppet och våldsamt, ibland dolt och lågmält. Motståndet kan
vara organiserat, vilket ofta sker kollektivt, men också oorganiserat och privat i form av
vardagsmotstånd, exempelvis skvaller eller långsamt arbete. Vardagsmotstånd handlar ofta om
att göra motstånd mot diskurser som skapar hierarkiska och stereotypa föreställningar om
identitetspositioner (Lilja & Vinthagen, 2009b). Motståndet är inte alltid medvetet eller aktivt
men passivt motstånd är ofta effektivt då effekten blir en ”tröghet” för makten. Precis som makt
föder motstånd kan motstånd även föda makt. Makten är alltså rörlig vilket också innebär att
gamla maktförhållanden kan brytas ner och nya kan tillkomma, ibland fort och ibland över en
längre tidsperiod (Franzén, 2010). Motståndet kan alltså stabiliseras och på sikt normaliseras,
disciplineras och formas vilket gör att motståndet blir en makt (Lilja & Vinthagen, 2009a).
Dock krävs då att det finns möjlighet göra motstånd vilket berör huruvida individens agerande
är förutbestämt och styrt eller om individen är fri att tänka, handla och agera (Lilja & Vinthagen,
2009b). I grunden vilar processen i ett tvåpartsförhållande men den kan påverkas av omgivande
maktrelationer, exempelvis en parts relation med en tredje aktör, som kan fylla en avgörande
funktion och göra resultatet mer eller mindre avsiktligt för de primära parterna (Franzén, 2010).
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MAKTTRIANGELN

Då makt kan handla om så mycket och uppträda i många sammanhang kan makttriangeln
användas för att konkretisera makt. Makttriangeln består av dimensionerna; resurser, diskurser
och kontexter, vilka kan kombineras för att studera, förklara och förstå makt (Franzén, 2010).
Att resurser och makt hör samman är i princip ett faktum men Franzén (2010) menar att det är
felaktigt att betrakta resurser som maktresurser då det signalerar en föreställning om makt som
redskap. Istället betraktar det relationella maktperspektivet resurser utifrån relationerna och
deras ställning, vilket reglerar tillgängliga resurser samt påverkar deras styrka. Beroende på
relationen kan samma resurs alltså fungera olika, vilket innebär att resurser är kontextbundna.
Kontexter

Resurser

Diskurser

Figur 3, Franzéns makttriangel.

Vidare är diskurser ett komplext begrepp som förenklat kan förklaras som formbundna system
av mening och föreställningar som etablerar bestämda förhållanden mellan de ord och bilder
som ingår i dem. Diskurser kan exempelvis handla om vad som är rätt eller fel, hur någonting
fungerar, hur någonting sägs eller om det osagda, såsom attityder. Diskurser färgar våra
identiteter och utgör viktiga delar i maktrelationer. Deras makt tydliggörs då de skapar
förutsättningar för hur olika fenomen ska betraktas och förstås, vilket utesluter andra
föreställningar. Det är ofta som om diskurser bara fanns där och de är därmed svåra att
ifrågasätta, vilket förtydligar deras maktbetydelse. Olika regler, ofta informella, är knutna till
specifika diskurser och varje gång de tas för givet reproduceras diskursens makt, vilken då
fortsätter operera i tystnad. Även om det är svårt att ifrågasätta diskurser då de ofta verkar i till
synes harmlösa sammanhang är diskursivt motstånd möjligt. Slutligen möjliggör kontexter
identifiering av centrala maktrelationer. Det finns många olika former av kontexter, vilka har
skiftande stabilitet och är föränderliga. Dock finns en systematisk överenskommelse mellan
maktrelationer och kontexter då maktrelationer kan få olika verkan i olika kontexter. Därmed
är det viktigt att ta hänsyn till kontexten för att makt inte ska missuppfattas (Franzén, 2010).
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METOD OCH GENOMFÖRANDE

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska val och genomförande. Dessutom redovisas
och behandlas förförståelse, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden.
METODVAL

I föreliggande studie valdes den kvalitativa ansatsen vilken strävar efter att se det studerade
fenomenet utifrån informanternas perspektiv och som fokuserar på hur informanterna uppfattar
och tolkar sin omvärld (Bryman, 2011). Valet av den kvalitativa ansatsen motiveras med att
föreliggande studie syftar till att studera brukarinflytande i förbättringsarbete utifrån
Esthercoachernas perspektiv. Empirin inhämtades genom enskilda kvalitativa intervjuer, vilka
enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan betraktas som redskap för att skapa förståelse för hur
informanterna betraktar sin omvärld. Fokusintervju övervägdes som metod men valdes bort på
grund av risk för likriktade svar till följd av att brukarinflytande, som Karlsson och Börjesson
(2011) påtalar, betraktas som någonting givet positivt. Intervjuerna var semistrukturerade vilket
innebär att de utgick från en intervjuguide (Bilaga 1) med vissa bestämda teman. Den
semistrukturerade karaktären valdes då den utgör ett stöd för intervjuaren samtidigt som
informanterna ges frikostigt utrymme att formulera sina svar (Bryman, 2011), vilket anses
fördelaktigt sett till det heterogena urvalet. Under konstruktionen av intervjuguiden utfördes en
pilotintervju med en yrkesverksam inom äldreomsorgen med kännedom om Esthernätverket.
Pilotintervjun motiveras med att den möjliggjorde att testa frågeställningarna men medförde
inga korrigeringar.
URVAL OCH INFORMANTE R

I föreliggande studie användes ett strategiskt urval, vilket innebär att informanterna väljs då de
har förutsättningar att kunna ge rika beskrivningar av det studerade fenomenet (Henricsson &
Billhult, 2012). Inledningsvis var urvalskriterierna att informanterna skulle vara
kommunanställda Esthercoacher som genomfört minst ett förbättringsarbete och som jag inte
tidigare varit i kontakt med. På Esthernätverkets hemsida (RJL, u.å) finns kontaktuppgifter till
samtliga

Esthercoacher

indelade

utifrån

arbetsgivare

och

kravet

på

genomfört

förbättringsarbete var givet då coachutbildningarna examineras genom ett förbättringsarbete.
Därmed skickades informationsbrevet (Bilaga 2) till 99 coacher i höglandskommunerna. Sex
Esthercoacher svarade, efter påminnelse, att de ville delta i studien. Bedömningen var att fler
informanter var önskvärt och därmed kontaktades även coacher jag tidigare träffat, primärt i
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utbildningssammanhang. Kontakten resulterade i ytterligare fyra informanter, varav två var i
slutet på sin coachutbildning. Ytterligare två coacher från första urvalsgruppen tog kontakt efter
det utsatta datumet och även dessa inkluderades. Två coacher till från andra urvalsgruppen
meddelade också sent ett intresse att delta men exkluderades då ett tillräckligt antal informanter
uppfattades vara uppnått. Som Dalén (2007) påtalar får inte urvalet vara för stort då intervjuer
och bearbetning av dem är en tidskrävande process. Informanterna hade mellan 1-10 års
erfarenhet av coachrollen och majoriteten var Steg 1-coacher. Vidare hade de mellan 8-40 års
arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg samt var verksamma inom samtliga sex
höglandskommuner. Majoriteten av informanterna var undersköterskor men ett fåtal hade
annan utbildningsbakgrund. Tre informanter arbetade inom funktionshinderomsorg, sex inom
äldreomsorg/demensvård och tre med båda målgrupperna. Ingen närmare beskrivning ges av
informanterna då det är förenat med risk att avslöja deras identitet.
INTERVJUER, TRANSKRIBERING O CH ANALYS

För att främja att informanterna skulle vara bekväma med intervjusituationen fick de välja plats
för intervju. Majoriteten av intervjuerna genomfördes på arbetsplatserna och fåtalet i offentliga
lokaler, som caféer eller bibliotek. Tre intervjuer genomfördes via telefon enligt önskemål från
informanterna, vilket är förenat med en nackdel då den icke-verbala kommunikationen förloras
(Kvale & Brinkmann, 2009). Vid intervjuerna tillfrågades informanterna om de tillät inspelning
av intervjun vilket samtliga samtyckte till. De fysiska intervjuerna spelades in med diktafon och
telefonintervjuerna spelades in via appen ACR. Inspelning är fördelaktigt då det möjliggör att
lyssna på intervjun flera gånger och då ordagrant kunna återge den (Kvale & Brinkmann, 2009),
vilket utgör en viktig reliabilitetsaspekt. Intervjuerna tog mellan 30-80 minuter att genomföra.
Samtliga transkriberingar skedde inom två dagar efter genomförd intervju för att
intervjusituationen skulle finnas nära till hands i minnet (Bryman, 2011). Intervjuerna
transkriberades ordagrant, inklusive exempelvis upprepningar (Bilaga 3). Tvekljud och
utfyllnadsord, exempelvis ”ehm..”, transkriberades inte då de saknade relevans för analysen. I
de intervjuer där delar av inspelningen föll bort på grund av bakgrundsljud markerades bortfall
i transkriberingen. I de citat som belyser empirin i löpande text korrigerades dock vissa citat,
primärt genom att ta bort upprepningar, för att öka läsvänligheten. Den ordagranna
transkriberingen var ett aktivt val för att hantera förförståelsen samt behålla närhet till empirin.
Dessutom var den fördelaktig då den möjliggjorde en systematisk analys, vilket bidrar
ytterligare till personlig distans och ökar studiens tillförlitlighet (Wallengren & Henricsson,
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2012). Efter utskrift skickades transkriberingarna till informanterna, vilka under en vecka hade
möjlighet att göra tillägg eller förtydliganden. En informant avstod från denna möjlighet och
två informanter önskade göra tillägg. Intervjuerna lästes sedan igenom upprepade gånger och
analyserades med stöd av meningskoncentrering (Bilaga 4). Meningskoncentrering används för
att identifiera analytiska teman i texten. Metoden sker i fem steg som sammanställer
informanternas uttalanden till korta och innehållsrika formuleringar som i det femte steget
skapar centrala teman. I det första steget valdes relevanta delar från intervjuerna ut och i det
andra steget komprimerades dessa. I det tredje steget abstraherades de för att i det fjärde steget
skapa underteman och i det femte steget skapa huvudteman (Kvale & Brinkmann, 2009).
Inledningsvis genomfördes analysen induktivt men när empirin abstraherades utvecklades den
till en mer deduktiv ansats.
FÖRFÖRSTÅELSE

Det är viktigt att förförståelsen för ett studerat område redovisas, men det inte möjligt eller
önskvärt med en fullständig redovisning (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Min
förförståelse består i min arbetslivserfarenhet då jag primärt arbetat inom kommunal omsorg
sedan år 2005. Jag har även studerat med inriktning mot vård, omsorg och socialt arbete samt
tidigare behandlat ämnet brukarinflytande i min kandidatuppsats, men då i relation till
psykiatriområdet och boendeinsatser. Parallellt med uppsatsskrivandet har jag dessutom
genomgått Esthercoachutbildning, Steg 1, vilket ger förförståelse för nätverket. Som Thurén
(2007) påtalar påverkar förförståelsen vårt sätt att betrakta verkligheten mer än vi anar. Flera
val har därför gjorts för att hantera förförståelsen, exempelvis öppna frågor, ordagrann
transkribering och systematisk analys. Dock bör det betonas att förförståelse inte nödvändigtvis
är negativt, exempelvis då det inte är lika tidskrävande att skapa förståelse för kontexten vilket
möjliggör fokus på studiefenomenet (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).
RELIABILITET OCH VALIDITET

Begreppet reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet, vilket består av kriterierna
trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet
handlar både om att säkerställa att forskningen utförts enligt gällande regler och att återkoppla
resultatet till informanter för att bekräfta att de uppfattats korrekt, så kallad
respondentvalidering (Bryman, 2011). I föreliggande studie skickades transkriberingarna till
informanterna som hade möjlighet att göra tillägg eller förtydliganden, vilket stärker
trovärdigheten. Dessutom eftersträvades transparens, både i löpande text och via bilagor, vilket
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möjliggör bedömningar. Pålitlighet handlar bland annat om att redovisa förförståelse
(Wallengren & Henricsson, 2012). Detta har samband med insikten om tidigare erfarenheters
påverkan och skapar genomskinlighet vid granskning (Priebe & Landström, 2012). Pålitlighet
kräver ett kritiskt förhållningssätt och ställer krav på en fullständig redogörelse för
forskningsprocessens alla faser (Wallengren & Henricsson, 2012). Föreliggande studie har
genomgående eftersträvat att tydligt redovisa processen och aktuella metodologiska val.
Överförbarhet är mer komplext i kvalitativa studier, vilka eftersträvar djup snarare än bredd,
och i föreliggande fall eftersträvades inte statistisk generaliserbarhet. Möjligheten att styrka och
konfirmera innebär slutligen att forskaren försöker säkerställa att denne handlat i god tro utifrån
insikten att fullständig objektivitet inte är möjlig inom samhällsvetenskaplig forskning
(Bryman, 2011). En del i detta är den tydligt redovisade förförståelsen liksom ett utförligt
etikkapitel. Dessutom tillfrågades informanterna om de godkände kontakt vid eventuella
oklarheter för att så långt som möjligt säkra att deras perspektiv uppfattats korrekt och stärka
reliabiliteten. Ingen kontakt med informanterna togs dock under analysarbetet. En studies
validitet handlar istället om studiens giltighet och huruvida den verkligen studerar det som var
avsett att studera (Bell, 2006). I det aktuella fallet har försök att öka validiteten gjorts genom
att bearbeta forskningsfrågorna i relation till intervjuguiden. Ytterligare åtgärd var att
genomföra en pilotintervju, vilket Bryman (2011) menar är fördelaktigt då frågeställningarna
kan testas och vid behov korrigeras.
ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Som Kjellström (2012) påtalar handlar forskningsetik om de etiska överväganden som görs
såväl inför som under genomförandet av en vetenskaplig studie. Föreliggande studies
vetenskapliga värde motiveras med att den behandlar aktuella fenomen inom socialt arbete som
det till stor del saknas forskning om. Vidare består det praktiska värdet i att studien kan utgöra
grund för reflektion och diskussion, vilket är fördelaktigt på såväl individ-, verksamhets- och
systemnivå och i förlängningen kan främja förutsättningarna för brukarinflytande både
generellt och i förbättringsarbete. Etiska reflektioner genomsyrar även planeringsfasen, vilket
bland annat innefattar frågan om informerat samtycke, konfidentialitet samt eventuella
konsekvenser för informanterna (Kvale och Brinkmann, 2009). Informerat samtycke handlar
om att ge informanten information om studien, vilket bygger på frivilligt deltagande samt att
informanten varken får utsättas för lockelse eller tvång. I enlighet med ovanstående
informerades informanterna om sin funktion, deltagandets villkor, studiens syfte liksom
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eventuella följder och effekter (Kjellström, 2012). Informationen gavs skriftligt (Bilaga 2) samt
muntligt i samband med intervjun vilket säkrade de etiska kraven ytterligare. Informanterna
gavs därmed möjlighet till frågor eller förtydliganden. Informerat samtycke inhämtades i god
tid innan intervjun för att informanten skulle få tid att tänka över deltagandet. Inget skriftligt
samtycke inhämtades, vilket motiverades med risk för ett upplevt tvång att delta (Kjellström,
2012). Dessutom betonades frivillighetsaspekten genom att informanten kunde avbryta sitt
deltagande, inte besvara frågeställningar eller neka inspelning (Danielsson, 2012). I samband
med intervjuerna valde några av informanterna att inte besvara vissa frågor. Etiken är även
viktig i intervjusituationen. Att jag själv ingår i Esthernätverket och därmed haft kontakt med
vissa informanter tidigare kan anses förenat med risk för intervjuareffekten, alltså att
informanterna anpassar sina svar utifrån vad de tror att intervjuaren vill höra (Bryman, 2011).
Detta medförde att konfidentialitetsaspekten betraktades som särskilt viktig och därmed
betonades att informanterna avidentifierades redan i transkriberingen samt att information som
kunde härledas till dem förvarades otillgängligt för obehöriga. Den tidigare kontakten kan även
ha påverkat valet att delta och därmed betonades även frivillighetsaspekten särskilt för att
minimera risken för upplevt tvång. I övrigt gavs samtliga informanter samma information och
förutsättningar samt ett likvärdigt bemötande. Min uppfattning var att tidigare kontakter inte
hade negativ påverkan och intervjuerna hade betydande likheter med övriga.
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RESULTAT OCH ANALYS
DE DISKURSIVA PREMISSERNA
DISKURSIVA OCH PATERN ALISTISKA BARRIÄRER INOM OMSORGENS KONTEXT

Inledningsvis behandlar detta tema informanternas resonemang kring hur förhållningssätt,
primärt hos professionella aktörer men också hos brukare, anses kunna utgöra hinder för
brukarinflytande i förbättringsarbete. I informanternas resonemang kring barriärer för
brukarinflytande refererade de vid upprepade tillfällen till tidigare vårdideologier. Några
coacher berättade om när de arbetade inom, vad som benämndes som, långvården. De beskrev
hur det då var ett givet faktum att verksamhetens regler och professionella aktörer styrde och
att brukarna fick anpassa sig, vilket medförde starkt begränsade inflytandemöjligheter. Vidare
beskrev informanterna hur brukare vid denna tidpunkt kunde betraktas som mindre värda och
som icke kapabla, eller som en informant uttryckte det:
… då hade de ju liksom ingen talan, deras röst var inte värd någonting utan personalen bestämde och
visste bäst (Informant 11)

I informanternas beskrivningar av denna barriär synliggörs alltså en tydlig hierarki mellan
professionella aktörer, vilka betraktas som överlägsna, och brukare, som anses underlägsna.
Informanterna var eniga om att det skett betydande förändringar och att förutsättningarna för
brukarinflytande förbättrats avsevärt inom kommunal omsorg. Detta då brukarinflytande
efterfrågas i en mängd sammanhang och då brukare involveras i relativt hög grad, exempelvis
i samband med upprättande av genomförandeplaner. Samtidigt ansåg majoriteten av coacherna
att mycket arbete ännu återstår för att brukarinflytande ska få en given plats inom kommunal
omsorg, inte minst i relation till förbättringsarbete. Coacherna menade att omsorgspersonal
ibland utför sitt arbete slentrianmässigt och inte ifrågasätter hur uppdraget utförs då de
egentligen inte önskar förändring. Detta anses resultera i en negativ inställning till
förbättringsarbete och flera av informanterna beskrev hur de upplevt betydande
förändringsmotstånd i personalgrupperna, vilket exemplifieras i följande citat:
… då mötte man ju motstånd också för det blir lite sådär som kritik, att - Vadå förbättra? Är det inte bra
som det är? (Informant 5)

Vidare beskrev informanterna hur förbättringsarbete där brukare involveras kan möta särskilt
motstånd. Detta då det hos omsorgspersonal fortfarande kan återfinnas en föreställning om att
brukaren, primärt på grund av funktionsnedsättning, skulle vara mindre kapabel att formulera
sina önskemål och påverka omsorgen. Av intervjuerna framgår att personalen närmast brukaren
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då kan inta en typ av föräldraroll där de för brukarnas talan, vilket ofta motiveras utifrån
omtanke och omsorg, eller som en informant uttryckte det:
Det är jätte, jättelätt att ta över, att göra åt, att bära, för att man tycker om, för att man bryr sig om. Att
man bär istället för att låta människor flyga (Informant 12)

I informanternas resonemang finns alltså en föreställning om att en betydande barriär kan
utgöras av ett förlegat synsätt, där makthierarkier blir styrande. Denna barriär kan relateras till
den paternalistiska vårdideologi som Karlsson och Börjesson (2011) påtalar länge präglat vård
och omsorg. Då barriären skildrar djupt rotade föreställningar som upprätthåller en hierarkisk
ordning mellan parterna kan den förstås diskursivt. Detta då diskurser kan handla just om för
givet tagna föreställningar som inte ifrågasätts och kan komma till uttryck exempelvis i form
av attityder (Franzén, 2010). Då brukarinflytande i sig utgör en form av makt aktualiserar
informanternas resonemang även frågan om motstånd, såväl mellan professionella och brukare
som inom professionen. Som Franzén (2010) påtalar behöver motstånd varken vara medvetet
eller aktivt utan som Lilja och Vinthagen (2009b) konstaterar kan även passivt motstånd, som
att inte ta brukare på allvar, vara effektivt. Enligt informanternas uppfattningar och utsagor
kunde denna paternalistiska föreställning även återfinnas hos brukare, vilket anses förstärka
barriären ytterligare. Coacherna menade att brukare inom kommunal omsorg ofta är ovana vid
att ställa krav på omsorgen samt att de ofta saknar tilltro till att deras synpunkter är värdefulla
eller att de kan bidra. Därmed uppfattade informanterna att brukare ofta underordnar sig
professionella aktörer, vilka antas veta bättre, samt att de, utifrån coachernas uppfattning, hellre
anpassar sig än riskerar att betraktas som belastningar, vilket exemplifieras i följande citat:
Det gamla tänket att det är verksamheten som styr och att man får finna sig i det som händer hindrar. När
du inte ens skriver synpunktshantering betyder det att du gillar läget. Det är lite för mycket ”gilla läget”
(Informant 2)

Citatet ovan antyder en föreställning om att den paternalistiska diskursen inom kommunal
omsorg även upprätthålls av brukare. Detta kan förstås utifrån Franzéns (2010) resonemang
kring att diskurser genomsyrar maktrelationer samt färgar våra identiteter, vilket är tydligt i
sammanhanget. Av intervjuerna framgår dock att detta inte anses utgöra något statiskt hinder
utan att barriären kan förändras och påverkas av ett antal faktorer, vilket illustrerar att makten
är såväl rörlig som relativ (Franzén, 2010). Informanterna beskrev exempelvis hur
professionella aktörer anses fylla en central funktion i sammanhanget och att möjligheterna till

32

inflytande i hög grad avgörs av professionellas förhållningssätt, eller som en coach uttryckte
det:
… det kan finnas lite hinder hos sådana, ja, som inte är för några förändringar eller såhär och då smittar
dom ju av det och kanske en brukare pratar med dom om det och sen - Nej, det är inget att göra så. Då
blir dom ju negativa också till det, så det tror jag personal kan påverka (Informant 10)

Om omsorgspersonal motarbetar brukares inflytandeförsök, vilka kan förstås som diskursivt
motstånd då försöken utmanar den för givet tagna makthierarkin, är enligt coacherna förenat
med risk att brukaren regredierar, alltså återfaller i ett underläge. Att professionellas makt kan
stimulera motstånd, genom brukares inflytandeförsök, likväl som brukarnas försök till makt,
alltså inflytande, kan resultera i förstärkt maktutövande hos professionella aktörer illustrerar
hur motstånd kan föda mer makt likaväl som makt kan föda motstånd (Franzén, 2010).
Dessutom synliggörs det faktum att makt inom kommunal omsorg ofta blir synlig först när
motstånd förekommer (Lilja & Vinthagen, 2009b). Informanterna beskrev även hur faktorer i
den omgivande kontexten kan bidra till att upprätthålla den hindrande diskurs som tar
utgångspunkt i en föreställning om brukaren som underlägsen. Exempelvis nämnde coacherna
hur det som uppfattas som en ansträngd personalsituation kan utgöra hinder, vilket illustreras i
citatet nedan:
… dom ser att det finns ingen personal nästan, så att dom tänker att; Jag får va glad att det kommer hit
nån överhuvudtaget (Informant 2)

Brukarnas medvetenhet om personalsituationen ansågs alltså medföra fortsatt anpassning, det
vill säga underläge. Därmed kan även resursfrågan, vilken behandlas närmare i temat ”De
villkorsskapande resurserna”, antas ha påverkan för diskursens verkan och bidra till att den inte
ifrågasätts, vilket innebär att den kan fortsätta operera i tystnad (Franzén, 2010).
MAKTBALANSERING GENOM PROFESSIONELLAS DISK URSIVA MOTSTÅND

För att skapa förutsättningar för brukarinflytande i förbättringsarbete ansåg informanterna att
professionella aktörer måste ta avstånd från sådana föreställningar som behandlats i föregående
avsnitt. Under intervjuerna distanserade coacherna sig själva från den omsorgskultur de ansåg
hindra brukarinflytande i förbättringsarbete. Informanterna menade att omsorgspersonal måste
göra detsamma samt bryta med föreställningen att ”det var bättre förr”, ta aktivt ansvar i
förbättringsarbete och betrakta förändringar som någonting som kan leda till förbättringar.
Dessutom menade coacherna att det är en förutsättning för brukarinflytande att professionella
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aktörer utvecklar ett tillåtande förhållningssätt till samt efterfrågar brukarinvolvering, vilket kan
spåras i följande uttalande:
Generellt måste vi låta dom påverka mer och även deras anhöriga. Det är inte verksamheten som ska styra
och att vi ska stänga ute brukarna (Informant 11)

Då informanterna förespråkar ett avståndstagande från den hindrande diskurs som upprätthåller
en hierarkisk ordning kan deras resonemang kring att främja brukarinflytande förstås som
diskursivt motstånd. Som Franzén (2010) påtalar är diskursivt motstånd möjligt även om det
ofta är svårt då diskurser inte sällan verkar i tillsynes harmlösa sammanhang, vilket också denna
studie antyder då diskursen, enligt coacherna, ofta motiveras utifrån omtanke och omsorg.
Vidare påtalade informanterna att det anses främjande för brukarinflytande när
förbättringsarbete genomförs utan prestige och när brukarnas bidrag efterfrågas och värderas
högt, vilket framgår av citatet:
… främjande är att personalen inte tar det som kritik utan att dom tar det som ett positivt besked, att jag
får chansen att bli bättre. Är dom rädda för att få kritik då blir taggarna utåt, då är det kanske svårt
(Informant 2)

Informanterna ansåg att detta förutsätter att omsorgspersonal har en positiv människosyn
baserad på människors lika värde och rättigheter. Dessutom betonade coacherna att det är
viktigt att personal utgår från en subjektiv syn på individen och anpassar inflytandeformerna
utifrån brukarens egna förutsättningar, exempelvis genom användning av bildstöd eller
levnadsberättelser. I coachernas resonemang framställdes strävan efter jämlikhet som en central
och främjande faktor vilken, enligt informanterna, kommer till uttryck genom ödmjukhet,
empati, att ta brukarna på allvar och genuint betrakta deras synpunkter som värdefulla bidrag
samt att underlätta och stimulera brukarinflytande, vilket delvis illustreras i följande uttalande:
Vi ska inte fördumma människor eller säga att dom är, alltså att dom är barn, för vi skulle ju kunna ha en
jättestor maktposition här, trycka ner och göra sämre och tala om hur värdelöst allt är och att det inte går
att göra bättre, men vi måste vara hoppet (Informant 12)

Citatet illustrerar ett avståndstagande från den föräldraroll som tidigare behandlats och som
förknippas med den kultur som delvis ännu råder inom kommunal omsorg där professionella
aktörer betraktas som auktoriteter (Grönberg Eskel, 2012; SKL, 2015). Med andra ord anses
det främjande för brukarinflytande när professionella aktörer verkar för att balansera den
asymmetriska maktrelationen mellan professionella och brukare, vilket Franzén (2010) menar
är möjligt även om det är tillfälligt. Den mest återkommande faktorn i intervjuerna för att
involvera och stärka brukarna är att personal ska vara lyhörda för brukarnas behov och
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verkligen lyssna på deras synpunkter, men också aktivt efterfråga dem då brukarna själva ofta
uppfattas ha svårt att självständigt framföra dem. En informant uttryckte sig på följande sätt:
Jag dricker ASMYCKET kaffe på mitt jobb, sätter mig ner med en kopp och brukaren kan göra
detsamma, i den stunden får man veta väldigt mycket (Informant 4)

Som citatet antyder ansåg coacherna att detta kan generera kunskap om brukarnas behov och
perspektiv, vilket kan tillämpas i förbättringsarbete. Att som informanten påtalade ta en kopp
kaffe med brukarna och genom detta synliggöra deras perspektiv kan i förlängningen förstås
som ett sätt att minska brukarnas underläge, även om det eventuella brukarinflytandet då blir
av en indirekt och passiv karaktär (Hultqvist & Salonen, 2011). Utifrån förståelsen av
brukarinflytande som motstånd till professionella aktörers makt kan dessa centrala faktorer
kopplas till det Lilja och Vinthagen (2009b) kallar vardagsmotstånd, vilket ofta handlar just om
att göra motstånd mot diskurser som skapar hierarkiska och stereotypa föreställningar.
Sammantaget illustrerar temat att kommunal omsorg utgör en komplex kontext där det råder en
diskursiv diskrepans då det inte är självklart för omsorgspersonal att brukare ska kunna utöva
inflytande i förbättringsarbete. Inom den studerade kontexten återfinns en diskurs som
upprätthåller en hierarkisk ordning, vilken antas utgöra hinder för brukarinflytande. För att
främja brukarinflytande förespråkas, vad som kan förstås som, diskursivt motstånd genom
förhållningssätt och åtgärder som syftar till att balansera maktrelationen mellan parterna.
Premisserna för brukarinflytande påverkas alltså av hur omsorgspersonal förhåller sig till den
paternalistiska diskursen.
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DE PREMISSKAPANDE RESURSERNA
DEN RESURSBASERADE OCH VILLKORSSKAPANDE KATEGORISERINGEN

Detta tema behandlar inledningsvis de barriärer som brukarens funktionsnedsättning och/eller
sjukdom anses kunna utgöra för tillämpning av brukarinflytande. Informanterna beskrev hur
aktiva, engagerade och relativt friska brukare med kunskap om välfärdssystemet samt
kontaktvägar för att utöva inflytande har förhållandevis goda förutsättningar att utöva
inflytande i förbättringsarbete. Av coachernas utsagor framgår även att brukarens
kommunikationsförmåga samt förmåga att på ett adekvat sätt kunna föra sin talan betraktas som
centrala faktorer i sammanhanget. Informanterna belyste dock hur brukares tillgång till dessa
resurser varierar i praktiken och därmed menade coacherna att även premisserna för
brukarinflytande varierar mellan brukare, vilket illustreras i citatet nedan:
… om man tänker som ett äldrehem då, då tänker jag ju mer att, jamen då kan den här tala om för mig
att - Såhär vill jag ha det. Nu vill jag att du gör såhär. Och jag försöker nog alltid tänka, nu när man jobbar
här, att; Hur vill jag ha det själv? (Informant 7)

Av intervjuerna framgår att informanternas bedömningar av funktionsförmågan hos de aktuella
målgrupperna sällan går i linje med ovanstående beskrivning av främjande resurser. Istället
bedömde informanterna ofta att brukarna saknar eller har bristande resurser. Detta ansågs
försvåra och i vissa fall helt förhindra tillämpning och implementering av brukarinflytande i
förbättringsarbete, vilket synliggörs i nedanstående citat:
… där skulle vi ha haft Esthrar med, det var tanken, men vi fick inte tag på nån tillräckligt frisk och
tillräckligt engagerad (Informant 2)

Professionella aktörer kategoriserade alltså ofta brukarna som helt eller delvis förhindrade att
utöva inflytande i förbättringsarbete. Kategoriseringen baserades på aktörernas uppfattningar
och tolkningar av brukarens tillgång till resurser och möjligheter att utöva inflytande, vilket kan
förstås som att befästa makt (Franzén, 2010). Av intervjuerna framgår att frågan uppfattas som
särskilt

problematisk

i

relation

till

brukare

med

demens

eller

intellektuella

funktionsnedsättningar, vilket illustreras i följande citat:
Här är det ju jättesvårt eftersom dom är dementa, dom flesta kan ju liksom inte.. alltså vi har väl nån som
man kan fråga egentligen och få förhoppningsvis någorlunda hyffsade svar, men annars är det jättesvårt
(Informant 7)

Som citatet belyser kopplas alltså kategoriseringen och vidare även brukarnas möjlighet till
inflytande samman med olika typer av funktionsnedsättningar/sjukdomar. Detta innebär att
professionella aktörers tolkning och förståelse av olika funktionsnedsättningar i grunden kan
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komma att påverka möjligheterna för brukarinflytande, vilket tillför en diskursiv dimension till
problematiken. Som Franzén (2010) påtalar är det relationen som reglerar vilka resurser som
finns tillgängliga och deras styrka, vilket innebär att professionellas föreställningar blir centrala.
Detta då Harnett et al. (2012) påtalar att kategorisering av brukare inte sällan innebär att brukare
tillskrivs begränsande egenskaper, vilket påverkar premisserna för brukarinflytande. Vidare
visar intervjuerna att det bland informanterna även finns en tveksamhet kring huruvida brukare
med komplexa vård- och omsorgsbehov kan utöva inflytande i förbättringsarbete. I coachernas
resonemang kopplades fenomenet istället primärt till brukarnas vardag och insatsens
utformning och de beskrev hur brukarinflytande exempelvis kan handla om att brukaren får två
middagsalternativ eller är delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen. Denna skepticism
exemplifieras i följande utsaga:
Oftast så är dom ju så sjuka så dom ser bara sitt behov och det går ju kanske inte att lyfta och förbättra
bara det (Informant 6)

Informanternas skepticism vittnar om kontextuell avgränsning av den diskurs som behandlats i
temat ”De diskursiva premisserna”. Detta då coachernas tilltro till brukarnas förmåga att utöva
inflytande primärt avgränsades till vardagskontexten och det Socialstyrelsen (2011) benämner
som individnivån. Därmed illustrerar detta tema även hur resurser är kontextbundna (Franzén,
2010), vilket även skapar kontextuella premisser för brukarinflytande. Detta då professionella
aktörer ofta bedömer brukarens resurser som tillräckliga på individnivå men otillräckliga i
förbättringsarbete, vilket primärt genomförs på det Socialstyrelsen (2011) benämner som
verksamhetsnivå.
HIERARKISKT MOTSTÅND VIA RESURSSTARKA OMBUD

Då brukare ofta kategoriseras som helt eller delvis förhindrade att utöva inflytande i
förbättringsarbete ansåg informanterna att brukarna ofta är beroende av andra aktörer. I
coachernas resonemang framställdes det sociala nätverket därmed som en central och främjande
faktor. Informanterna menade att brukarinflytande i dessa fall kan ske indirekt via anhöriga,
vilka exempelvis kan vara behjälpliga med att fylla i synpunktsformulär eller samverka med
omsorgspersonal. Med andra ord anses motstånd mot professionellas maktöverläge kunna ske
via ombud, vilket kan förstås utifrån att motstånd kan ha många olika karaktärer (Lilja &
Vinthagen, 2009b; Franzén, 2010). Intervjuerna visade samtidigt att brukare, enligt
informanternas uppfattning, ofta har svaga sociala nätverk, exempelvis inom demensvården där
anhörigrollen uppfattades som påfrestande. Informanterna menade därmed att omsorgspersonal
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ofta får agera ombud för brukarna och att det därmed blir upp till dem att möjliggöra
brukarinflytande. Dessutom visade intervjuerna att coacherna tillskrev sig själva ett särskilt
ansvar i sammanhanget vilket kommer till uttryck genom att de bevakar brukarnas intressen,
eller som Informant 5 uttryckte det är deras ”ögon och öron”, samt representerar dem i olika
sammanhang. Med andra ord tolkas coachuppdraget ofta som att de ska företräda någon annan.
Informanterna beskrev hur en god relation mellan professionella aktörer och brukare samt att
professionella har god personkännedom om brukarna utgör stödjande faktorer i sammanhanget,
vilket framgår i uttalandet nedan:
Jag tror att det är, det är liksom lättare och känna sig trygg med och framföra sina behov och önskemål
till nån man känner sig bekväm med och känner igen väl (Informant 9)

De relationella egenskaperna tillskrivs alltså en viktig funktion för att professionella ska kunna
möjliggöra brukarinflytande, vilket alltså ofta anses ske i den nära relationen mellan
omsorgspersonal och brukare. Detta kan förstås utifrån att makt verkar genom relationer
(Franzén, 2010). Anmärkningsvärt i sammanhanget är dock hur resonemangen illustrerar att
professionella har en dominerande funktion som ombud medan brukaren själv tillskrivs en
tämligen passiv och underlägsen roll. Den nära relationen skulle därmed även kunna förstås
som en maktteknik som snarare upprätthåller brukarens underläge genom att brukaren
exkluderas. Vidare menade coacherna att det brukarnära arbetet, i samklang med en nära
relation och god personkännedom, även möjliggör för dem att identifiera brukarnas behov,
exempelvis genom att tolka brukares icke-verbala kommunikation. Genom detta ansåg
informanterna att de kan möjliggöra brukarinflytande, vilket delvis synliggörs i citatet nedan:
Sen jobbar vi ju mycket med autistiska och en del har ju liksom ingen förståelse för nått men man kan
ändå läsa av dom (Informant 4)

Citatet ovan återaktualiserar frågan om professionellas kategorisering av brukare och antyder
en generalisering av målgruppen som tycks upprätthålla den hindrande diskurs där brukaren
betraktas som underlägsen och icke kapabel. Den sociala kategoriseringen medför därmed
förväntningar på brukarens agerande, vilket Lilja och Vinthagen (2009b) menar påverkar
möjligheterna att göra motstånd. Intervjuerna visar samtidigt att coacherna relativt ofta väljer

38

att inte ta utgångspunkt i relationen utan använder sig själva och de egna premisserna för att
stärka brukarinflytande, vilket framgår av följande citat:
En inställning som har hjälpt mig väldigt mycket är; Skulle jag kunna tänka mig att bo här? Skulle jag
vilja ha min mamma och bo här? Kan jag inte svara ja, då har vi jättemycket att jobba med (Informant 5)

Noterbart är hur professionella använder sig själva och tolkningen av de egna behoven, vilket
kan begränsa synliggörandet av brukarens faktiska behov och möjligheter. Av informanternas
resonemang framgår att de ofta motiverade ombudsfunktionen med att de har bättre
förutsättningar att utöva inflytande än brukarna, vilket kan spåras i följande utsaga:
Jag för deras talan för dom kanske inte har så lätt att påverka alltid som jag (Informant 3)

Citatet ovan antyder alltså att professionella aktörer agerar ombud då de antas ha bättre tillgång
till resurser än brukarna, vilket understryker maktaspekten. Trots att hjälpaspekten framhävs
kan ombudsfunktionen därmed förstås som ett upprätthållande av den hierarkiska ordningen,
inte minst då den kategorisering som ligger till grund för funktionen vittnar om en objektiv och
passiv föreställning om brukaren.
ORGANISATORISKA RESURSER – EN NÖDVÄNDIG KONTEXTFRÅGA

Frågan relaterar även till informanternas resonemang kring hur organisatoriska ramverk och
resurser skapar premisser för vilken form av brukarinflytande som anses möjlig. Av
intervjuerna framgår att det finns en generell uppfattning hos informanterna om att de
organisatoriska förutsättningarna ofta är otillräckliga för att kunna tillmötesgå brukares
förväntningar och på ett avgörande sätt möjliggöra reellt inflytande. Coacherna använde detta
som ett återkommande argument för uteblivet eller reglerat brukarinflytande, vilket framgår av
följande citat:
Jag tycker det är jättebra om alla, om.. Alltså om dom gamla kan få ha inflytande men sen kanske det inte
blir genomförbart om dom har för stort inflytande, för vi har ju ändå begränsningar så, vi kan ju inte göra
vad som helst (Informant 7)

Citatet antyder alltså en diskrepans mellan vision och verklighet och belyser organisationens
betydelse i sammanhanget. Som Skau (2003/2007) påtalar har professionella aktörer
automatiskt makt då de företräder organisationen men citatet ovan illustrerar i likhet med
Järvinens (u.å) konstaterande att makten inte kan förstås oberoende av organisationen. Enligt
informanterna handlar en del av organisationens påverkan på brukarinflytandets premisser om
i vilken utsträckning coacherna erhåller stöd från organisationen. Intervjuerna vittnar om att
tjänstemän i ledande befattning inom kommunal omsorg i varierande grad är intresserade av
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och involverade i coachernas förbättringsarbeten. Informanterna upplevde inte sällan att de
motarbetas av ledningen och de beskrev hur avsaknaden av stöd försvårar för dem att bedriva
förbättringsarbete samt hotar deras legitimitet i relation till personalgruppen. Intervjuerna
vittnar om att även det politiska stödet, vilket enligt informanterna utgör en framgångsfaktor,
varierar mellan kommuner. Av informanternas utsagor framgår att det anses särskilt viktigt att
kommunen avsätter ekonomiska medel för att kunna bedriva förbättringsarbete. I annat fall
ansåg coacherna att brukarinflytande riskerar att stanna vid inhämtandet av synpunkter,
synpunkter som inte är möjliga att arbeta vidare med, eller som en informant uttryckte det:
Pengar är ju liksom grunden till det onda höll jag på att säga, roten till det onda, men jag tror att det är
det som är det som sätter störst käppar i hjulet liksom. För jag känner att kreativiteten den finns oftast där
ute (Informant 9)

Av informanternas resonemang synliggörs att den ekonomiska faktorn även anses höra samman
med frågan om tillräckliga personalresurser. Coacherna tecknade under intervjuerna en bild av
hur verksamheterna ofta är underbemannade till följd av rekryteringssvårigheter och hög
sjukfrånvaro. Detta betraktades som problematiskt i relation till brukarinflytande då det medför
bristande kontinuitet, hög personalomsättning, lägre grad av kvalitét samt andra försvårande
faktorer, vilket tangeras i föreliggande citat;
… och även kanske lite resurser kan också påverka, antal personal, vissa gånger kan det göra det. Man
får kanske akuta ärenden som man gör och det kan påverka den andra och man får ändra om och det
påverkar en för man kanske inte har nått annat alternativ just för tillfället (Informant 3)

Informanterna beskrev även hur personalsituationen innebar att den redan höga
arbetsbelastningen ökade ytterligare, vilket ofta medför att förbättringsarbete bortprioriteras till
förmån för det dagliga arbetet och akutsituationer. Tidsaspekten beskrevs under intervjuerna
som en återkommande barriär vilken inte sällan resulterar i att systematiken försvinner eller att
förbättringsarbeten går långsamt och i vissa fall helt avstannar. Professionella aktörers
bedömning av vilken tidsåtgång som skulle krävas för att involvera brukare i
förbättringsarbeten blir därmed central. Av coachernas utsagor framgår att brukarinvolvering
ofta ansågs för tidskrävande för att vara möjligt att realisera, någonting som försvårades
ytterligare av att organisationerna sällan lät coacherna avsätta tid att bedriva förbättringsarbete.
... efter ett bra tag då så skulle jag ju egentligen intervjua brukarna igen, men du hör ju vilket jobb!
(Informant 2)

På liknande sätt som informanterna uppfattade att brukare ofta är beroende av professionella
aktörer för att utöva inflytande ansåg coacherna alltså att de själva var beroende av
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organisationen för att möjliggöra brukarinflytande. Annorlunda uttryckt förändras ofta
professionellas maktöverläge i mötet med brukaren till ett underläge i relation till
organisationen. Detta utgör exempel på hur över- och underläge är något relativt samt på hur
maktförhållanden kan påverkas av sekundära relationer (Franzén, 2010). I sammanhanget bör
det dock betonas att informanternas uppfattningar om organisatoriska förutsättningar varierar
mellan såväl verksamheter som kommuner. Exempelvis uppfattades tidsaspekten som särskilt
problematisk inom hemtjänsten, vilket en av informanterna belyste på följande sätt:
… det är lite hur många personal vi är men det är också en fråga om tid för vi är ju personal efter hur
mycket tid dom blivit beviljade (Informant 8)

Det är därmed inte möjligt att bortse från kontextens betydelse i sammanhanget då empirin visar
att olika kontexter tillhandahåller olika resurser. Detta går i linje med att resurser är
kontextbundna (Franzén, 2010) och därmed blir även brukarinflytande än mer kontextbundet.
Sammantaget illustrerar detta tema hur premisserna för brukarinflytande påverkas av resurser.
Temat visar att professionella aktörers bedömning, tolkning och förståelse för brukarens
individuella resurser skapar premisser för brukarinflytande genom kategoriseringar, vilka
påverkar både brukarens inflytandemöjligheter och hur omsorgspersonal möjliggör
brukarinflytande. Då brukare inte sällan kategoriseras som för resurssvaga för att utöva
inflytande i förbättringsarbete anses de ofta beroende av att resursstarka aktörer, ofta
omsorgspersonal, agerar ombud, en funktion som upprätthåller den asymmetriska relationen
mellan parterna. Premisserna för brukarinflytande påverkas även av professionellas bedömning
av och tillgång till organisatoriska resurser, vilket visar att frågan även berör en maktkamp
mellan profession och organisation. Organisatoriska resurser varierar mellan kontexter men
anses generellt brista i praktiken, vilket uppfattas hindra brukarinflytande.
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FÖRBÄTTRINGSARBETE PÅ PROFESSIONELLAS PREMISSER
KONTEXTUELLA VILLKOR FÖR BRUKARINFLYTANDE

En central fråga i sammanhanget är hur förbättringsarbeten initieras och på vilka premisser de
tillkommer, alltså vilka aktörer som finns med i processen och vem som tar beslut om vilka
projekt som ska starta. Av intervjuerna framgår att förbättringsarbeten, i linje med
Esthernätverkets ambition (RJL, u.å), motiverades med att de utgör förbättringar för brukarna.
Dock framgår även att brukarinflytande tillämpas i låg utsträckning i den initiala fasen av
förbättringsarbeten, vilket illustreras i citatet nedan:
Det är inte alltid dom är så delaktiga skulle jag vilja säga men delaktigheten är genom att man ser att det
här vart inte bra och man förändrar något till det bättre (Informant 11)

Som citatet antyder så baseras förbättringsarbeten ofta på professionellas observationer och inte
på hur brukaren formulerar sin önskan. Att utläsa av intervjuerna är detta gällande i majoriteten
av de förbättringsarbeten som beskrevs, vilka generellt syftade till att effektivisera och/eller
kvalitetssäkra arbetet exempelvis genom förbättrade rutiner eller nya dokumentationssystem.
Informanterna beskrev hur projekten inte sällan initierades inom personalgruppen, ofta formellt
i samband med att de träffas vid så kallade arbetsplatsträffar, men också informellt i
personalgemensamma lokaler. I intervjuerna framkom även att andra aktörer, primärt
tjänstemän i ledande befattning och kommunala politiker, många gånger var drivande:
… oftast så kommer det från politiskt håll men sen kan det ju givetvis va så att chefer och socialchefer
poängterar till politiken att det här behöver vi förbättra (Informant 9)

Informanternas resonemang antyder alltså att förbättringsarbete generellt anses vara en fråga
för professionella aktörer att hantera. Detta inte minst då brukarna, i dessa förbättringsarbeten,
inte tillåts vara med och resonera kring vilka förbättringsarbeten som är nödvändiga och viktiga
utifrån ett brukarperspektiv. Coacherna motiverade dock projekten med att de indirekt utgjorde
förbättringar för brukarna, vilket illustreras i följande uttalande:
… men det är ju det vi jobbar utefter att det ska bli bättre och man ska jobba smartare och så, så att kunden
till exempel får mer tid genom att vi jobbar smartare och då, då tjänar ju kunden på det (Informant 1)

Anmärkningsvärt i citatet ovan är användningen av kundbegreppet som ofta associeras med
ekonomiska aspekter och som har en koppling till New Public Management-ideologin. I
intervjuerna synliggörs alltså en föreställning hos informanterna att det finns gränser för vilka
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områden som kan bli aktuella för brukarinflytande och det är professionella själva som avgör
den gränsdragningen, vilket exemplifieras i följande utsaga:
Var brukarna kommer in beror på vad förbättringsarbetet handlar om, är det något på kontoret så har ju
inte brukarna med det att göra (Informant 4)

Som citatet ovan visar varierar inflytandemöjligheterna alltså mellan kontexter, vilket anspelar
till den diskursiva föreställning som avgränsar brukarinflytande till vardagskontexten, se
avsnittet ”Den resursbaserade och villkorsskapande kategoriseringen”. Kontextens betydelse
tydliggörs ytterligare då de förbättringsarbeten som hittills behandlats initierats i kontexter
brukarna normalt inte har tillgång till, alltså den sfär som endast är avsedd för professionella
(Harnett et al., 2012). Detta innebär att brukarna kan sakna kunskap om möjliga
förbättringsområden och som Eldh (2006) påtalar utgör kunskap en förutsättning för
brukarinflytande. Med andra ord är det möjligt att säga att de professionellas kontext utgör en
exkluderande kontext. Informanterna gav dock exempel på hur brukare involverats i
planeringsfasen i förbättringsarbeten som syftar till att direkt förbättra brukarnas situation, vilka
initierades i deras vardag, det vill säga den allmänna sfären (Harnett et al., 2012). Denna kontext
kan därmed förstås som mer inkluderande, vilket synliggör att maktrelationer kan få olika
verkan i olika kontexter (Franzén, 2010). Informanterna beskrev hur dessa förbättringsarbeten
exempelvis kan handla om nutrition eller att öka brukarnas upplevelse att trygghet, vilket
illustrerar en nivåskillnad jämfört med tidigare förbättringsarbeten. Att utläsa av intervjuerna
är det vanligast förekommande att coachen för dialog med brukare efter att ha uppfattat ett
förbättringsbehov och på så sätt involverar dem i den inledande fasen. Även här handlar det
dock om att någon annan, förutom brukaren, driver processen framåt och tar initiativ att starta
förbättringsarbeten, vilket framgår av följande citat:
När man arbetat länge som coach blir man som en scanner, jag kan se behoven och då frågar jag personen
om den behöver hjälp med det (Informant 1)

Noterbart i beskrivningen ovan är hur coachuppdraget ges en vidare innebörd och inte endast
handlar om att ge stöd och vägledning utan även att identifiera behov i relation till de krav
brukaren ställs inför. Informanten betraktar alltså sig själv som den dominerande aktören i
förbättringsarbete då bedömningen är att behovet inte är ett resultat av ett vi utan av ett jag,
vilket i förlängningen kan antas bidra till upprätthållandet av en hierarkisk ordning. Vidare
beskrev informanterna hur denna form av icke-formaliserat brukarinflytande även var möjligt
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genom att coach eller omsorgspersonal hört brukare uttrycka missnöje. Detta understryker hur
även mer spontana uttryck kan tangera frågan om inflytande:
När man hör missnöjet alltså, nån knorrar nånstans, att – Nej men, det här funkar inte, det blir bara
pannkaka (Informant 4)

Med andra ord kan icke-formaliserat brukarinflytande ske uppifrån och ner, vilket var det
vanligast förekommande, men också nerifrån och upp och då ta utgångspunkt i
brukarperspektivet (Socialstyrelsen, 2003). Dock bör det tilläggas att brukarnas spontana
uttryck tycks beroende av huruvida professionella aktörer väljer att registrera missnöjet samt i
vilken utsträckning de vidtar åtgärder. Av intervjuerna framgår även att brukarinflytande i
denna fas, enligt informanterna, också tillämpas i formaliserad form. Coachen går då aktivt och
systematiskt in för att undersöka brukarens synpunkter i en viss fråga. Enligt informanterna är
tillvägagångssättet i föreliggande fall att coachen utformar en enkät där brukaren exempelvis
kan skatta sin upplevelse av ett visst fenomen, såsom trygghet. Även i dessa fall begränsas dock
brukarnas inflytande till att reagera på en annan aktörs initiativ, exempelvis då det är
professionella aktörer som formulerar enkätfrågorna. Då det är genomgående i intervjuerna att
professionella är de dominerande aktörerna i förbättringsarbetets planeringsfas kan brukarnas
inflytande på sin höjd förstås som tokenism, alltså skeninflytande eller symboliska åtgärder
(Karlsson & Börjesson, 2011). Informanterna menade dock att ytterligare inflytandemöjligheter
finns gällande att initiera förbättringsarbeten. Exempelvis skulle brukare kunna utöva kollektivt
och formaliserat brukarinflytande via brukarråd eller seniorcentraler där de kan komma i
direktkontakt med politiker och tjänstemän. Av informanternas resonemang framgår dock att
de inte samverkar med dessa forum. Dessutom menade coacherna att brukare ofta är för sjuka
för att kunna medverka på den typen av arenor, med andra ord att brukarnas resurser anses
otillräckliga för att utöva inflytande i dessa kontexter. Vidare påtalade informanterna att även
individuellt och formaliserat brukarinflytande var möjligt, exempelvis via synpunktsformulär,
brukarundersökningar eller förslagslådor inom ramen för verksamheterna. Coacherna menade
att brukarnas synpunkter då skulle kunna resultera i förbättringsarbeten men påtalade samtidigt
att denna möjlighet nyttjades sparsamt. Detta antogs bero på att brukare inte ville klaga, alltså
den hindrande diskursen, alternativt okunskap, det vill säga bristande resurser.
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TOKENISMENS DOMINANS

Ytterligare en central aspekt i studien berör hur brukare involveras i genomförande- samt
studerandefasen av förbättringsarbete och på vilket sätt detta sker. Intervjuerna visar tydligt att
förbättringsarbeten generellt genomförs av professionella aktörer i samtliga faser, vilket
informanterna hade olika inställning till. I vissa fall rättfärdigande informanterna det uteblivna
inflytandet med att förbättringsambitionen anses tillräcklig, att de själva har förmåga att
identifiera brukarnas behov alternativt att brukarinflytande inte är möjligt för den aktuella
målgruppen. I andra fall riktade informanterna kritik mot det egna arbetssättet, primärt då det
ansågs försvåra bedömningen huruvida förändringarna varit önskvärda eller resulterat i faktiska
förbättringar för brukarna. Coacherna motiverade då avsaknaden av brukarinflytande med
bristande organisatoriska förutsättningar, vilket illustreras i följande utsaga:
… men finns då inte tiden alltid så kanske man inte hinner fråga en gång extra och det blir ju aldrig riktigt
bra egentligen. För då kanske det blir lite halvdant och då vart det inte lyckat det där man skulle utföra
heller alltid (Informant 1)

Informanterna gav dock exempel på hur brukare involverats i förbättringsarbeten som syftar till
att utgöra direkta förbättringar för brukarna och som initierats i den allmänna, mer
inkluderande, kontexten. Av coachernas utsagor framgår att det är relativt vanligt att brukare
informeras om pågående förbättringsarbeten. Utifrån Arnsteins (1969) inflytandestege kan
inflytandeformen förstås som just information, vilket är en form av tokenism. Som Arnstein
(1969) påtalar kan inflytandeformen utgöra ett första steg om ambitionen är att utveckla en
tvåvägskommunikation, vilket enligt coacherna ofta är fallet. Informanterna menade att
brukarnas synpunkter ofta inhämtas i samband med att de informeras om förbättringsarbetet
och i vissa fall även senare i processen. I likhet med i den initiala fasen kunde brukarnas
synpunkter inhämtas både systematiskt och spontant. Av coachernas utsagor framgår att det
formaliserade brukarinflytandet, alltså det systematiska, tillämpades via enkäter som följer upp
resultatet och utvärderar förändringarna. Enligt informanterna var det vanligaste dock att
brukares synpunkter inhämtas spontant. Detta kunde ske genom att brukarna själva påkallade
inflytande, exempelvis genom att reagera på förändringarna, vilket återaktualiserar faktum att
professionella aktörer fyller en avgörande funktion. Det spontana inflytandet kunde dessutom
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möjliggöras genom att coachen frågar brukarna gällande förbättringsarbetet, vilket
exemplifieras nedan:
Ja men jag frågade faktiskt förra veckan, eller i Fredags var det ju, vi har ändrat lite på möbleringen i
matsalen och då frågade jag dom damerna som satt vid det bordet om dom hade nått problem med att vi
vänt på det bordet för två fick ju sitta med ryggen mot, som dom inte hade gjort innan, men det var inga
problem. Så det kollade jag, för det är ju ändå dom som.. vi måste jobba utifrån dom (Informant 11)

Dessa spontana inflytandemöjligheter kan förstås som icke-formaliserat brukarinflytande då
empirin visar att personliga kontakter och tillfälliga aktioner, vilka inte alltid är synliga för
omgivningen (Karlsson & Börjesson, 2011), dominerar i sammanhanget. När en dialog mellan
parterna utvecklas tangeras inflytandeformen konsultation vilken, i likhet med information,
utgör en lägre grad av inflytande (Arnstein, 1969). Noterbart i sammanhanget är även att det,
utifrån informanternas resonemang, oftast bara är ett urval av brukare som erbjuds möjlighet
att utöva inflytandeformerna information och konsultation. Urvalet tycks baseras på
professionella aktörers kategorisering av brukarens funktionsförmåga i samklang med de
organisatoriska förutsättningarna, vilket delvis illustreras i följande citat:
Vi har ju så många som vi går till och sen tänker jag att man skulle ha svar från alla dom här och sen det..
det hade tagit lite för lång tid (Informant 8)

I likhet med initieringen av förbättringsarbeten återkommer alltså i den fortsatta
förbättringsprocessen att brukare primärt ges möjlighet till inflytande genom att reagera på
någon annans initiativ och verklighetsbeskrivning snarare än att agera som subjekt. I de fåtal
fall som omnämns där brukare agerat som subjekt är det även där professionella aktörer som
avgör huruvida inflytandeförsöken ska registreras och hur de ska tolkas. Därmed återskapas
professionella aktörers maktöverläge och förbättringsarbetena sker på deras premisser. Två av
informanterna, verksamma inom funktionshinderomsorgen, gav dock exempel på hur brukare
involverats i högre utsträckning. En informant berättade om ett specifikt förbättringsarbete där
coachen träffat ett urval av brukare vid ett antal tillfällen under processen och tillsammans drev
förbättringsarbetet, i vilket såväl brukare och anhöriga deltog. Coachen delgav också brukare
en enkät inför och efter genomförandet för att kunna utvärdera förändringarna. I detta fall kan
brukarnas inflytande förstås som ett kollektivt och formaliserat brukarinflytande som var
synligt för omgivningen (Karlsson & Börjesson, 2011) men samtidigt ett brukarinflytande som
skedde uppifrån och ner då det tog utgångspunkt i verksamhetens logik (Socialstyrelsen, 2003).
En annan informant talade mer generellt om förbättringsarbeten inom verksamheten och gav
flera exempel på hur brukare haft inflytande över verksamhetens innehåll. Coachen beskrev hur
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brukarna kontinuerligt initierar och genomför förbättringsarbeten tillsammans med personal,
vilket exemplifieras i följande citat;
… vi skapade kvällsöppet och matlagning, det är brukarinflytande. Det är dom som har beslutat och det
är därför vi har gjort det (Informant 12)

Det förstnämnda förbättringsarbetet skulle kunna förstås som partnerskap då coachen bjudit in
brukare att delta i processen. De förbättringsarbeten som beskrevs av den andra coachen antyder
istället inflytandeformen delegerad makt då det enligt informanten är brukarna som ska ha haft
de initiala idéerna och beslutat om genomförandet (RJL, 2017). Det bör dock betonas att även
om brukarnas inflytande kan förstås utifrån det Arnstein (1969) benämner som reellt inflytande
så är det kontextbundet och möjligt inom ramen för förbättringsarbetet alternativt
verksamhetens innehåll. Sammanfattningsvis illustrerar temat att förbättringsarbete inom
kommunal omsorg primärt initieras, genomförs och utvärderas av professionella aktörer i
exkluderande kontexter som brukarna har begränsad tillgång till. Brukare involveras i vissa fall
i förbättringsarbeten som initieras och genomförs i deras vardag, en inkluderande kontext, och
som syftar till att utgöra direkta förbättringar för brukarna. Brukarinflytandet sker dock primärt
utifrån en professionell logik och på professionella aktörers initiativ och premisser.
Brukarinflytandet är i huvudsak individuellt och icke-formaliserat och utgör olika former av
tokenism i planerings- och/eller studerandefasen. Ett fåtal exempel på reellt brukarinflytande
ges inom kommunal funktionshinderomsorg, vilket dock är kontextuellt begränsat.
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DISKUSSION

Studien, som tagit avstamp i hur så kallade Esthercoacher inom omsorgen beskriver och
resonerar kring brukarinflytande och dess premisser i förbättringsarbete, visar att fenomenet är
långt ifrån enkelt eller självklart. Kombinationen av två i grunden komplicerade fenomen är
alltså även den komplex. Vidare är det tydligt att brukarinflytande och dess premisser i hög
grad kan betraktas som en flerdimensionell fråga om makt och motstånd, både i relationen
mellan professionella och brukare, inom professionen och mellan profession och organisation.
Brukarinflytande är därmed, i likhet med makt (Franzén, 2010), i hög grad att betrakta som ett
relativt fenomen, inte minst då studien visar att premisserna påverkas av såväl diskurser,
resurser och kontexter. Studien visar att kontexten i sig utgör en hindrande faktor då det inom
kommunal omsorg tycks finnas en paternalistisk diskurs. Diskursen kommer till uttryck genom
en hierarkisk föreställning, om brukaren som underlägsen och icke kapabel och av
professionella som överlägsna och kapabla, vilken anses utgöra hinder för brukarinflytande. I
linje med tidigare forskning (se exempelvis Lindqvist, 2007; Widerlund, 2007; SKL, 2015;
Grönberg Eskel, 2012; Harnett et al., 2012; Giertz, 2012; Enarsson, 2012) visar studien alltså
att professionella aktörers förhållningssätt kan utgöra barriärer för faktiskt brukarinflytande.
Diskursen kan även antas påverka professionellas innovationsbenägenhet och det faktum att
många coacher upplevt förändringsmotstånd, vilket Whitmore (2009) menar är vanligt då
förändringar ofta upplevs som osäkra och hotfulla.
Vidare visar studien att det anses främjande för brukarinflytande när professionella utövar
diskursivt motstånd genom förhållningssätt och åtgärder som tar avstånd från den
paternalistiska omsorgskultur som uppfattas hindra brukarinflytande. Detta kan skapa
inkluderande sammanhang där brukarens röst ges större utrymme och balansera maktrelationen
mellan parterna. I likhet med tidigare studier (Hansson et al., 2006; Järkestig Berggren, 2006;
Giertz, 2012) framstår därmed ömsesidighet, det vill säga maktbalansering, som en främjande
faktor. Precis som Helgessen (2013) påtalar påverkas premisserna för brukarinflytande alltså
av såväl professionellas engagemang som organisationens kultur. Syn- och arbetssätt kan
förstås som centrala i sammanhanget och de professionella aktörerna tillskrivs en betydelsefull
funktion då premisserna påverkas av hur de väljer att förhålla sig till diskursen. Som Roos
(2009) konstaterar är det de professionella som bär ansvar för att möjliggöra brukarinflytande
och de kan använda sin makt både för att hindra och främja inflytande. Samtidigt kan det anses
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motsägelsefullt att professionella tillskrivs en så central roll i sammanhanget medan brukarnas
roll, i likhet med i den hindrande diskursen, även fortsättningsvis är tämligen passiv.
Studien visar att premisserna för brukarinflytande i förbättringsarbete även i hög grad betraktas
som en fråga om resurser, vilket utgör ytterligare en dimension i Franzéns (2010) makttriangel.
Studien understryker betydande svårigheter när det gäller att tillämpa brukarinflytande i relation
till brukare med komplexa vård- och omsorgsbehov. Med andra ord bekräftar studien att frågan
om hur brukarinflytande ska tillvaratas hos de mest utsatta, precis som Socialstyrelsen (2008)
påtalar, utgör en svår utmaning. Resurser som fysisk och psykisk förmåga, kunskap,
kommunikationsförmåga samt adekvat förmåga uppfattas främjande för brukarens möjligheter
att utöva inflytande. Brukarens resurser bedöms, tolkas och kategoriseras av professionella
aktörer, vilket upprätthåller en hierarkisk ordning samt skapar premisser för brukares
inflytandemöjligheter, såväl direkt som indirekt. Precis som Giertz (2012) påtalar visar studien
alltså att möjligheterna till brukarinflytande påverkas av uppfattningen av brukarens förmåga.
Studien visar att brukare ofta kategoriseras som för resurssvaga för att kunna utöva inflytande,
i synnerhet inom ramen för förbättringsarbete. I likhet med i Lindqvists (2007) studie ansågs
brukarinflytande alltså inte alltid vara aktuellt för en viss målgrupp. Detta kan relateras till Skau
(2003/2007), Giertz (2012) samt Bagohus et al. (2015) som diskuterar hur fysiska liksom
psykiska begränsningar kan anses påverka individens inflytandemöjligheter. Brukarens
funktionsförmåga betraktas alltså ofta som ett hinder för tillämpning av brukarinflytande. Detta
kan anses paradoxalt då coacherna, samtidigt som de försöker skapa en professionell självbild
som distanseras från en paternalistisk omsorgskultur, upprätthåller den hindrande diskursen
genom generaliserade kategoriseringar där det ofta återfinns en objektiv föreställning av
brukaren som icke kapabel. Detta trots att Socialstyrelsen (2013a) menar att brukarinflytande
inte ska utebli även om brukarens funktionsnedsättning försvårar eller förhindrar brukaren från
att formulera behov, tillgodogöra sig information eller fatta beslut.
Då brukare inte sällan och i olika grad kategoriserades som förhindrade att utöva inflytande
tillskrivs det sociala nätverket en stödjande funktion, vilket överensstämmer med tidigare
forskning (Giertz, 2012; Harnett et al., 2012). I synnerhet de, jämförelsevis resursstarka,
professionella aktörerna ansågs fylla en central roll där de som brukarnas ombud ansvarade för
att möjliggöra brukarinflytande. Detta skulle kunna relateras till Andersson Collin (2009) samt
Giertz (2012) som påtalar att delaktighet och inflytande främjas av anpassning. Dock skulle det
även kunna förstås som ett sätt att, troligtvis omedvetet, dölja maktaspekten till hjälpaspektens
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fördel, vilket Skau (2003/2007) påtalar är vanligt. Detta då ombudets funktion, paradoxalt nog,
upprätthåller den hierarkiska relation som uppfattas utgöra hinder för brukarinflytande. Dock
kan detta betraktas som ganska logiskt då aktörerna förväntas utöva motstånd mot deras eget
maktöverläge. En avslutande reflektion i sammanhanget är att det kan betraktas som särskilt
paradoxalt att brukares individuella resurser har fått en så framträdande plats i sammanhanget
och utgör ett så återkommande argument för uteblivet brukarinflytande då barriären är orsaken
till att individen är brukare. Vidare kan det ifrågasättas huruvida denna barriär verkligen handlar
om resurser eller om den snarare handlar om den diskurs, eller de sociala kategoriseringar, som
tidigare diskuterats. Se exempelvis Persson och Bergs (2009) studie som visade att
professionella aktörer uppfattade brukarna som passiva och beroende av andra medan brukarna
själva upplevde bristande inflytandemöjligheter. En diskrepans är möjlig även i den aktuella
frågan, exempelvis då kategoriseringarna gör det möjligt att ifrågasätta vilken grund som finns
för att stärka brukares inflytande. Om professionella aktörer utgår från en standardiserad
föreställning av brukarna är det som Harnett et al. (2012) påtalar förenat med risk att
institutionaliseringens principer återskapas. Med andra ord fortsätter då den hindrande
diskursen att operera.
Även om professionella aktörers funktion betraktades som central ansågs den också
problematisk. Detta då coachernas egna förutsättningar för att kunna tillämpa brukarinflytande
i förbättringsarbete ansågs beroende av organisatoriska ramverk och resurser. I likhet med
tidigare forskning (Wikström, 2005; Lindquist, 2007; Radermacher et al., 2012; Giertz, 2012;
Helgessen, 2013) visar studien alltså att organisatoriska faktorer kan påverka i sammanhanget
och att bristande resurser kan utgöra barriärer. Mer specifikt visar studien att stöd från
tjänstemän och politiker, ekonomiska medel, personalresurser samt tid betraktas som främjande
resurser, både sett till att bedriva förbättringsarbete och involvera brukare. Resurserna varierade
mellan kontexter men den generella uppfattningen var att de ofta lyste med sin frånvaro, vilket
ansågs försvåra och ibland helt förhindra brukarinflytande, men även förbättringsarbete.
Särskilt noterbart i sammanhanget är att coacher upplevt motstånd från kommunala tjänstemän,
exempelvis i form av bristande engagemang, vilket innebär att omsorgspersonalens motstånd
inte kan betraktas som någonting annat än logiskt och förväntat. Värt att betona i sammanhanget
är även att det bitvis var svårt att avgöra huruvida de bristande organisatoriska resurserna
primärt utgjorde hinder för förbättringsarbete eller brukarinflytande, vilket utmanar studiens
validitet. Samtidigt kan den svåra gränsdragningen anses logisk då även förbättringsarbete
ställer krav på liknande tillgängliga resurser (Langley et al., 2009; Godfrey et al., 2014; Ocloo
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& Matthews, 2016). Om det saknas förutsättningar att bedriva förbättringsarbete är det alltså
logiskt att det även saknas förutsättningar att tillämpa brukarinflytande i förbättringsarbete. Då
sekundära relationer, såsom professionellas relation till kommunala tjänstemän, kan påverka
(Franzén, 2010) är det möjligt att konstatera att organisationens funktion i sammanhanget är
central. Detta kan relateras till Lindquists (2007) konstaterande att ett inflytandeperspektiv
måste genomsyra samtliga nivåer i organisationen.
Till följd av de premisser som diskuterats visar studien att brukarinflytande tillämpas i låg grad
i förbättringsarbete inom kommunal omsorg, i likhet med Wiig et al. (2012) som påvisade
begränsad medverkan i kvalitetsutvecklingsarbete. Primärt genomförs alltså förbättringsarbete
av professionella aktörer, vilka inte sällan agerar ombud för brukarna. Detta trots att Ocloo och
Matthews (2016) konstaterat att patienter kan involveras i de flesta stegen inom vårdutveckling
samt att detta är förenat med ett antal fördelar. Studien visar att kontextens betydelse dominerar
i den praktiska tillämpningen av brukarinflytande i förbättringsarbete, vilket hör samman med
i vilken grad förbättringsarbetet syftar till att förbättra för brukarna. Förbättringsarbete initieras,
genomförs och utvärderas primärt i kontexter brukare normalt inte har tillgång till, alltså den
sfär som Harnett et al. (2012) menar endast är avsedd för professionella aktörer. Denna
exkluderande kontext innebär starkt begränsade inflytandemöjligheter, inte minst utifrån
kunskapsaspekten vilken kan relateras till Barron (2001) som menar att avsaknad av
information effektivt hindrar människor från att utöva sina rättigheter. Fokus tycks därmed
generellt utgå från organisationen och personalens perspektiv, detta trots att coacherna
förväntas förflytta fokus till individen (Socialstyrelsen, 2014). Dessutom kan det konstateras att
en sådan perspektivförskjutning som Lindquist (2007) belyser, från att arbeta för brukarna,
vilket samtliga coacher menar att de gör, till att arbeta med brukarna inte verkar gällande i
förhållande till förbättringsarbete. Professionella aktörer behåller med andra ord ett markant
maktöverläge, vilket återspeglar den hierarkiska relation som anses hindra brukarinflytande.
Studien visar dock viss brukarinvolvering i förbättringsarbeten som initieras och genomförs i
brukarnas vardag, alltså den allmänna sfären (Harnett et al., 2012), vilket utgör en mer
inkluderande kontext. Brukarinflytandet är dock begränsat och på professionella aktörers
premisser, vilket belyser aktörernas fortsatta maktöverläge i relation till brukarna men också
deras maktunderläge i förhållande till organisationen. Brukare involveras i huvudsak i
förbättringsarbetets planerings- och/eller studerandefas och deras inflytande är primärt
individuellt och icke-formaliserat, även om också andra inflytandeformer kan förekomma. De
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inflytandeformer som beskrevs kan primärt förstås som tokenism, det vill säga skeninflytande
och symboliska åtgärder (Karlsson & Börjesson, 2011). Därmed påvisar studien en betydande
diskrepans mellan praktiken och den strävan efter brukarinvolvering som återfinns på
policynivå. Diskrepansen är av den grad att det är möjligt att ifrågasätta huruvida denna studie
ens behandlar brukarinflytande, vilket var syftet, eller om den primärt kommit att behandla
delaktighet eller medverkan som snarare avser att brukaren tar del av någonting än en reell
påverkansmöjlighet (Socialstyrelsen, 2011). Samtidigt är det svårt att bedöma gränsdragningen
mellan tokenism och icke-inflytande då gränsdragningen är beroende av intresset för brukarnas
kunskap och medverkan samt brukarnas förståelse för syftet (Hillborg & Rosenberg, 2012; RJL,
2017), vilket är svårbedömt utifrån intervjuerna. Inom funktionshinderomsorgen gavs dock
exempel på vad som enligt Arnstein (1969) kan förstås som reellt inflytande där brukare
involverats mer genomgående i processen. Dock är det även i detta fall svårt att med säkerhet
bedöma den faktiska inflytandeformen. Även medverkan/samverkan, vilket utgör en högre nivå
av tokenism (Arnstein, 1969), hade kunnat vara gällande då det kan ifrågasättas huruvida det
verkligen inte är professionella som har den fortsatta beslutsrätten, exempelvis då utökade
öppettider ställer krav på ekonomiska medel.
I sammanhanget väcks även frågan om reellt brukarinflytande primärt är kontextuellt avgränsat
till funktionshinderomsorgen. Dock är det inte möjligt att i föreliggande studie dra sådana
specifika slutsatser kring målgrupper eller verksamhetsområden. Detta kan innebära att studien
inte kan uppnå den höga grad av praktisk nytta som eftersträvades och därmed kan jag i
efterhand reflektera över huruvida ytterligare avgränsningar gällande urval hade varit
fördelaktigt. En kontextuell aspekt som påvisas i studien är dock att samtliga inflytandeformer,
i likhet med i Erikssons (2014) studie, handlar om inominstitutionella justeringar snarare än
mer omvälvande organisationsförändringar, vilket innebär att brukarnas inflytande inte bidrar
till någon radikal maktöverföring. Detta skulle kunna ha samband med att brukarinflytande
primärt kopplades till vardagskontexten och individnivån samt att det verkar saknas en naturlig
koppling till förbättringsarbete. Den kontextuella avgränsningen aktualiserar i förlängningen
frågan om ett omfattande hinder för brukarinflytande skulle kunna handla om professionellas
förståelse för fenomenet, vilket kan förstås diskursivt. I sådant fall skulle de barriärer som
påvisats delvis kunna förstås utifrån begreppet accounts, vilket Harnett (2010) använder för att
beskriva professionellas rättfärdiganden och ursäktande förklaringar för att hindra
brukarinflytande. I sammanhanget väcks även frågan huruvida ytterligare en betydande barriär
skulle kunna vara att omsorgspersonal har bristande kunskaper om brukarinflytandets innebörd
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och metoder för att tillämpa brukarinflytande. Detta exempelvis sett till den exkluderande
kontextuella förståelsen för fenomenet samt att ombudsfunktionen snarare upprätthåller den
hindrande makthierarkin än främjar reellt inflytande. Detta skulle då gå i linje med Widerlund
(2007) som påtalar att omsorgspersonal ofta är osäkra på innebörden och betydelsen av
delaktighet och självbestämmande. Den låga tillämpningen av brukarinflytande kan dock även
betraktas utifrån Haak (2006) samt Bastiaens et al. (2007) som belyser att brukarens syn på
självständighet och involvering med tiden får en mer passiv karaktär som ändå upplevs som
meningsfull av brukaren.
Sammantaget understryker studien att brukarinflytande i förbättringsarbete är ett komplext
fenomen vars premisser avgörs i ett samspel mellan diskurser, resurser och kontexter. Dessa tre
komponenter påverkar alltså varandra och vidare såväl tillämpningen av som premisserna för
brukarinflytande i förbättringsprocesser. Exempelvis kan coachernas bristande tillgång till
organisatoriska resurser, vilket förstås kontextuellt, bidra till att upprätthålla den hindrande
diskursen. Därmed finns inget enkelt sätt att betrakta frågan utan den avgörs i ett komplext
maktspel. I likhet med informanterna kan jag avslutningsvis även konstatera att mycket arbete
verkar återstå innan brukarinflytande har en given plats i förbättringsarbete. Min förhoppning
är att denna studie kan utgöra ett bidrag till detta. Trots att premisserna som påvisats i studien
inte skiljer sig från tidigare forskning om brukarinflytande inom kommunal omsorg utgör
studien ett kompletterande bidrag till forskningsfältet då den visar att faktorerna även anses
gällande i relation till förbättringsarbete. Även om ämnets komplexitet bör utforskas ytterligare
är förhoppningen att studien dessutom kan utgöra ett bidrag i praktiken genom att stimulera till
såväl reflektion som diskussion och förhoppningsvis även förbättringsarbeten för att öka
brukarinflytandet. Att väcka frågan inom kommunal omsorg kan förhoppningsvis utgöra ett led
i att förflytta fenomenet från policynivå till den kommunala omsorgens praktik, för som Ocloo
och Matthews (2016) påtalar är debatter om ämnet nödvändigt för att kunna uppnå det
eftersträvansvärda partnerskapet och nå bortom tokenism.
FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING

Då empirin antyder skillnader mellan äldre- och funktionshinderomsorg vore det intressant med
en mer uttalat jämförande studie. Det vore även intressant med ytterligare studier, som
exempelvis genom observationer, studerar hur förbättringsarbeten faktiskt går till och i vilken
utsträckning brukares perspektiv och önskemål tas tillvara till skillnad från denna studie som
utgår från coachernas perspektiv och skildringar. En observationsstudie kräver dock möjlighet
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att kunna följa förbättringsarbeten, som ofta pågår en längre tidsperiod, vilket inte var möjligt
i denna studie. Intresseväckande vore även att mer studera huruvida benämningen på den
individ som erhåller stöd har betydelse för inflytandefrågan, exempelvis kundbegreppet vilket
tangerar New Public Management. Sett till det stora fokus som riktades mot resurser vore det
också spännande att studera resursaspekten och brukarinflytande i förhållande till
utvecklingsmodeller såsom LEAN. Då studien visar sparsam tillämpning av brukarinflytande i
förbättringsarbete och då jag själv uppfattar att det saknas forskning om ämnet i relation till
kommunal omsorg vill jag dock uppmuntra samtliga studier som behandlar ämnet, oavsett
inriktning.
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BILAGOR
BILAGA 1 INTERVJUGUIDE

Inledning
•
•
•
•

Tacka informanten för att denna ställer upp i studien.
Muntlig genomgång av informationsbrevet. Frågor och förtydliganden.
Utbildningsbakgrund, yrke/arbetsuppgifter, antal år i yrket.
Antal år i Esthernätverket

Intervjufrågor
Begreppet brukarinflytande
•
•
•

Hur definierar du begreppet brukarinflytande?
Vad betyder brukarinflytande för dig?
Hur skulle du beskriva syftet med brukarinflytande?

Att arbeta som coach
•
•
•
•

Vad innebär det för dig att vara en Esthercoach, kan du beskriva ditt uppdrag?
Hur upplever du att vara både coach och personal?
Påverkar yrkesrollen förmågan att använda coaching? Isåfall på vilket sätt och hur
hanterar du det?
Hur tror du brukarna uppfattar dina dubbla roller?

Brukarinflytande och förbättringsarbete
•
•
•
•
•

Kan du berätta för mig om det/de förbättringsarbeten du genomfört?
Kan du berätta vem som beslutar vilka förbättringsarbeten du ska arbeta med?
Vad avgör vilka förbättringsarbeten som ska prioriteras?
Hur ser brukarnas inflytande ut i den processen? När kommer brukarna in i processen?
Skulle du kunna ge exempel på hur brukarna haft inflytande i:
Planeringsfasen (P)
Genomförandefasen (D)
Studerandefasen (S)
Agerandefasen (A)
i ditt/dina förbättringsarbeten?
Vilka möjligheter ges till brukarinflytande i de olika faserna och vad avgör detta?
Hur tänker du kring för- och nackdelar gällande brukarinflytande i förbättringsarbete?
Hur uppfattar du förutsättningarna för brukarna att utöva inflytande i förbättringsarbete?
Vad kan främja respektive hindra möjligheterna till brukarinflytande?

•
•
•
•
Övrigt
•
•
•

Någonting informanter vill tillägga, förtydliga etc?
Informera att transkriberingen skickas för ev. förtydliganden eller tillägg.
Vid behov, är det möjligt att återkomma för förtydligande.
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BILAGA 2 INFORMATIONSBREV

Hej!

Mitt namn är Caroline Ärleskog och jag studerar på Magisterprogrammet i Socialt arbete på
Jönköping University. Under vårterminen år 2017 kommer jag skriva min magisteruppsats och
jag är då intresserad av att studera brukarmedverkan i förbättringsarbeten. Då du i din roll som
Esthercoach genomför förbättringsarbeten med och för brukarna kontaktar jag dig med en
förfrågan om du kan tänka dig att delta i en intervjustudie.
Deltagandet innebär att du medverkar i en enskild intervju på ca: 45-60 minuter. Om vi träffas
för en intervju vill jag gärna använda diktafon, dvs spela in intervjun, för att kunna återge dina
svar på ett korrekt sätt. Inspelningarna raderas när uppsatsen blivit godkänd och under
uppsatsskrivandet kommer allt material förvaras så att endast jag och min handledare, Staffan
Bengtsson, har tillgång till det. Materialet kommer genomgående att behandlas konfidentiellt,
vilket innebär att både du och den information du ger avidentifieras.
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande
utan närmare motivering. När uppsatsen är färdig betraktas den som en offentlig handling och
kommer finnas tillgänglig på databasen DiVA.
Om du samtycker till att delta i denna studie ber jag dig att svara på detta mail senast 8/3 så
kommer vi tillsammans att bestämma tid och plats för intervjun. Om du har frågor angående
studien eller ditt deltagande är du givetvis också välkommen att kontakta mig eller min
handledare.

Med vänlig hälsning
Caroline Ärleskog
E-post: arca15mb@student.ju.se
Telefonnummer: 073-8375996
Handledare: Staffan Bengtsson
E-post: Staffan.Bengtsson@ju.se
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BILAGA 3 TRANSKRIBER ING

”Kan du se några faktorer som kan främja eller hindra brukarinflytande i
förbättringsarbete?
Ja det, vi är ju olika som personal. Alla frågar inte - Hur vill du ha det? Och.. liksom så, det är
så himla olika, en del bara kör på liksom. Det är bara ett jobb för dom, så..
Hur kommer man runt det?
Det går nästan inte, jag vet inte vad man ska göra, det är ju väldigt känsligt så.. Jag kan ju inte
säga till nån kollega att - Alltså ursäkta men jag tycker faktiskt att du.. Jag tycker det är
jättejobbigt.
Kan du se nått annat som kan främja eller hindra?
(Tystnad) Nej men, det är väl det här med tid och pengar och.. Och att undersköterskeyrket är
ett.. alltså det är ju inte riktigt, det har ju inte så hög status (Skrattar till)”
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BILAGA 4 MENINGSKONC ENTRERING

Alltså så.. här är
det ju Jättesvårt
eftersom dom är
dementa, dom
flesta kan ju
liksom inte…
alltså vi har väl
nån som man kan
fråga egentligen
och få
förhoppningsvis
någorlunda
hyffsade svar,
men annars är
det jättesvårt

Det är jättesvårt
med dementa för
dom flesta kan
inte. Vi har nån
som vi kan fråga
och få hyffsade
svar.

Dementa bedöms ha
försämrade
förutsättningar att
utöva inflytande

Den resursbaserade och
villkorsskapande
kategoriseringen

De premisskapande
resurserna
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BILAGA 5 LITTERATURS ÖKNING

Ämnesrelaterade sökningar genomfördes i databaserna DiVA, SwePub, Libris och Primo.
Aktuella sökord var: funktionshinder, funktionsnedsättning, äldre*, vård, omsorg, socialt
arbete, brukarinflytande, brukardelaktighet, brukarmedverkan, inflytande, delaktighet,
medverkan,

PDSA,

förändringsarbete,

utvecklingsarbete,

kvalitetsutveckling,

förbättringsarbete samt coach*. Sökorden användes i olika kombinationer och med engelska
motsvarigheter. Inklusionskriterierna var förgranskade vetenskapliga publikationer och
avhandlingar på svenska eller engelska som publicerats mellan år 2000-2017. Det var önskvärt
att publikationerna fanns tillgängliga online. Publikationer som behandlade närliggande
begrepp, exempelvis delaktighet, inkluderades om de uppfattades relevanta i sammanhanget.
Dessutom inkluderades i vissa fall publikationer som behandlade sjukvård i relation till
brukarinflytande och förbättringsarbete då det verkar finnas brist på forskning i relation till
kommunal omsorg. Vid databassökningarna sorterades sökträffarna utifrån relevans och de 200
första sökträffarna granskades. Manuella sökningar genomfördes via referenslistor, tidigare
kurslitteratur och rekommendationer från ämnesinsatta personer. De manuella sökningarna
medförde några undantag från inklusionskriterierna. Sökningarna fokuserade primärt på den
svenska kontexten, vilket motiveras med att det är denna kontext som behandlas i studien.
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