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Röster om brukarmedverkan



Intresset och engagemanget för 
inflytande och medverkan växer. 
Vi har därför samlat lite olika röster med 
erfarenhet av att jobba med frågorna. 
Syftet är både att inspirera och ge 
kunskaper om hur man kan arbeta 
med att stärka brukarinflytande.

Vi beskriver fördelar, konkreta resultat 
och utmaningar på vägen. Här kan du 
också läsa om Verdandis metod för 
brukarstyrda brukarrevisioner och om 
vårt nystartade nationella resurs-
centrum Brukarkraft.



               GUNVI HAGGREN, VERDANDI

”Brukarmedverkan
      – problem och möjligheter”
Varför är det bra med brukarinflytande? 
Det korta svaret är att brukarinflytande gör 
alla parter till vinnare – brukare, personal 
och verksamhetsanordnare. Men med den 
skillnaden att vinsten ser olika ut för olika 
aktörer. Text: Gunvi Haggren

                   RAVEN PÅ BRUKARMEDVERKAN och brukar-
                    inflytande växer och orsakerna är flera, 
                   exempelvis: Brukarkrav på medverkan, 
vi vill vara med och säga vår åsikt och ge vår bild av 
hur det ser ut. Vi ser en ökad individualisering vilket 
också leder till krav på inflytande. Kraven på brukar-
medverkan stöds dessutom av lagstiftning och riktlin-
jer på området. Brukarnas erfarenhet har fått ett er-
kännande som en viktig kunskapskälla, vilket blir 
tydligt inte minst genom inriktningen på evidens-
baserad praktik som ger brukarmedverkan en 
viktig legitimitet och ett erkännande som kunskaps-
källa ur vetenskaplig och professionell synpunkt. 
Varför behövs brukarmedverkan? Brukarnas kun-
skaper är viktiga för kvaliteten i arbetet.     
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       Gunvi Haggren
        Jobbar: förbunds-
        sekreterare på 
        Verdandiförbundet
        Bor: Stockholm
        Varför är det 
        viktigt med 
        brukarinflytande?
        ”Vi vill stärka brukar-
        inflytandet, som 
        i grunden handlar 
        om allas våra möjlig
        heter och rättig-
        heter att ha in-
        flytande över våra 
        egna liv.”



Vi vill vara en självklar part i det som rör oss själva 
men också för att på ett generellt plan föra fram 
brukarnas frågor och tillföra kunskaper som inte 
annars kommer fram. Vi behövs som aktörer som är 
pådrivande i utvecklingsverksamhet och opinions-
bildning. Men det är viktigt att vidga frågan. Brukar-
medverkan och inflytande ger inte bara fördelar åt 
brukarna i form av bättre vård utan alla inblandade 
aktörer och i förlängningen gynnas vi alla av en bätt-
re samhällsdialog.
       
STÄRKER DEN SOCIALA SAMMANHÅLLNINGEN

Många av argumenten fokuserar på nyttan för den 
enskilde brukaren, medan vi i det här sammanhang-
et särskilt vill lyfta fram samhällets och verksamhet-
ens vinst. Framför allt den indirekta nytta för den 
sociala sammanhållningen i samhället då vi minskar 
klyftorna mellan dom och vi och ser oss som parter 
i en gemensam process med ett gemensamt mål om 
mesta möjliga vård och resursutnyttjande till nytta 
för den enskilde brukaren.
      På så sätt är brukarinflytandet en demokratisk 
fråga om allas rätt till delaktighet i sina egna liv och i 
samhället. En viktig fördel är även möjligheterna till 
feedback och att ta stöd av varandra när man vill dri-
va frågorna mot politikerna, eller mot verksamheten.
       Bara för att något kallas brukarinflytande och 
brukarmedverkan behöver det inte innebära inflyt-
ande i praktiken. Tvärtom kan etiketten dölja ett 
medvetet eller omedvetet sätt att manipulera, eller 
neutralisera brukare som det är viktigt att genom-
skåda. Det är viktigt att vara klar över på vems vill-
kor, och i vems intresse brukarmedverkan sker. Lite 
tillspetsat kan fråga sig om det handlar om möjlighe-
ten till påverkan eller till intet förpliktande tyckande. 
Man behöver skilja mellan brukarstyrt inflytande och 
inflytande eller tyckande på myndighetens eller verk-
samhetens villkor. Brukarstyrd brukarrevision är 

ARGUMENT 
FÖR BRUKAR-
MEDVERKAN

         Bättre underlag för kva-   
      litet och service – relevant 
      kunskap om bakgrund, 
      efterfrågan och behov.

         Ökad jämlikhet – mer
      likvärda parter också 
      viktigt för bättre bemö-
      tande, tilltro och makt-
      fördelning.

         Ömsesidig förståelse  
      för varandra – respekt.

         Empowerment – makt-
      löshet är en sjukfaktor, 
      inflytande och delaktig- 
      het är friskfaktorer.

          Demokrati och delak-
      tighet, viktigt för en sund 
      samhällsutveckling.

          Mer ”nöjda” parter –  
      på grund av delaktighet, 
      dialog, feedback, alla 
      mår bra av att få göra 
      rätt saker.

         Större trovärdighet – 
      budskapet blir starkare 
      när det bekräftas av flera.

          Strukturer för brukar-
      medverkan ger synlighet 
      och tillträde som man 
      annars inte skulle få som 
      enskild eller grupp.

          Bättre effektivitet, mål-
      uppfyllnad och möjlig-
      het att göra rätt direkt.
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exempel på det första och verksamhetens egenpro-
ducerade och distribuerade brukarenkäter är ex-
empel på det andra. Det är naturligtvis inte fel i att 
använda alla möjligheter till att låta brukare lämna 
synpunkter och kunna påverka. Men det är viktigt 
att vara medveten om hur stort eller litet brukar-
inflytandet verkligen är, och vilka begränsningar 
det för med sig. Erfarenhetsmässigt vet vi också att 
svarsfrekvensen oftast blir högre då brukare står 
för frågandet än om förvaltningen gör det. Bästa 
resultatet får man när rollerna är tydliga och alla 
parter ser fördelar med brukarinflytandet.
       Brukarinflytande och brukarmedverkan kan 
ske på många olika sätt. Det är viktigt att inse att 
inflytande måste finnas på olika nivåer: Individni-
vå, verksamhetsnivå/gruppnivå och systemnivå. 
Inflytandet kan ske individuellt eller kollektivt.
       Avslutningsvis: Ett väl fungerande brukarinfly-
tande förutsätter givetvis tillgång till inflytande på 
alla nivåer, de är inte utbytbara utan bör komplet-
tera varandra. Detta gäller inte minst för brukarre-
visioner i förhållande till brukarråd. De är två sidor 
av samma mynt och behöver varandra för att få 
bästa resultat. För brukarråden är brukarrevisioner 
en konkret och meningsfull arbetsuppgift att sam-
las kring och hämta näring ur för det påverkansar-
bete man bedriver. på samma sätt är brukarrådets 
arbete den logiska startpunkten och uppföljningen 
på en brukarrevision, ett sätt att ta tillvara de kun-
skaper man vinner genom brukarrevisionen. 
       Brukarinflytande har en stor nytta för indivi-
den men minst lika stor för samhället. Av rättvi-
seskäl, effektivitetsskäl och för att stärka den so-
ciala sammanhållningen i samhället är det därför 
viktigt att samhället tar ansvar för att möjliggöra 
verkligt brukarinflytande både genom att skapa 
strukturer men också resurser för att det ska vara 
möjligt att praktisera.

Faror och fällor

          Lojalitetskonflikter –
        kollegor istället för
        parter.

        Oklara avsändare
        av budskap och
        ställningstaganden.

        Gisslan – legitimering.

        Neutralisering –
        avledning.

        Fel nivå – på 
        frågorna, på 
        representationen.

        Fel frågor –
        privatisera.

        Underläge –
        kulturkrock.

        Oklara roller,
         regler och 
         ansvarsfördelning.



           EWA KJELL, MISSBRUKSENHETEN, BORLÄNGE

”Brukarorganisationerna
– ska förankras och vara jämlika parter

Ewa Kjell är verksamhetschef på missbruksenheten 
i Borlänge. Borlänge är en av de orter där utveck-
lingsverksamhet med brukarrevisioner bedrivits på 
ett framgångsrikt sätt. Här ger Ewa Kjell sina bästa 
råd för en lyckosam brukarmedverkan.

                   EN AV DE VIKTIGASTE FRÅGORNA för en väl 
         fungerande brukarrevision är att brukar-
organisationerna betraktas som jämlika parter av själ-
va verksamheten. Det är inte alltid en självklarhet – 
även om det borde vara det! Verksamheten i fråga 
måste våga lämna över ansvaret så att brukarstyrning-
en är på riktigt. Det gemensamma målet är den en-
skilde brukarens behov och rätt till hjälp, och att strä-
va mot att ständigt förbättra verksamheten utifrån det 
målet. 
     – Att den brukarstyrda revsionen förankras hos per-
sonalen vid verksamheten är viktigt. Personalen kan 
på det sättet se brukarorganisationen som en resurs 
och ett stöd – en jämlik part. Personalen är en viktig 
länk som kan motivera brukarna att delta i revisionen, 

”
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Text: Camilla Svenonius

          EWA KJELL
        Jobbar: missbruks-
        enheten, Borlänge
        Bor: Borlänge
        Varför är det viktigt
        med brukarinflytande?:
        ”Resultatet av en
        brukarrevision är
        extra trovärdig
        och ger en särskild  
        tyngd.”



svara på frågor på ett korrekt sätt. En hög grad av medver-
kan och korrekt ifyllda enkäter ger hög validitet till under-
sökningen. 
       – Själva verksamhetens roll är också att ge det praktiska 
stödet för genomförandet av en revision, som till exempel ett 
funktionellt utrymme att vara i vid revisionen.
       
BRUKARREVISIONER GER TROVÄRDIGHET OCH TYNGD

– Resultatet av en brukarstyrd revision av verksamheten är 
extra trovärdig och ger en särskild tyngd. Det som framkom-
mer vid revisionen får en viktig funktion i utveckling- och 
förändringsarbetet då brister i verksamheten kan urskiljas på 
ett klarare och mer trovärdigt sätt. Resultatet i en brukarre-
vision kan också användas som påverkansmedel som bidrar 
till att få stöd för politiska prioriteringar. Det är lättare att 
påverka politiker om förslag kommer direkt som ett utslag av 
en brukarenkät – det ger tyngd till argumentation för olika 
satsningar. 
       – Den information som framkommer i och med revision-
en fungerar förutom som stöd för politiska prioriteringar 
också som stöd för utvecklingssatsningar när det gäller sam-
arbete med andra enheter inom missbruksvården. En nog 
så viktig konkret effekt för personalen vid verksamheten är 
att en brukarrevision kan bidra till att positiva reaktioner på 
verksamhet och bemötande når fram till personalen. Det är 
annars vanligt att bara negativ feedback framförs.

Resultatet av en brukarstyrd 
revision av verksamheten 
är extra trovärdig och ger 

en särskild tyngd.”

”



         ANN-MARI WULFSTRAND, VERDANDI ÖREBRO

”ÖREBRO har modeller
för goda revisioner”
I Örebro län har man under många år 
arbetat med brukarinflytande och det 
finns brukarråd både på landstingets 
beroendeenhet och i Örebro kommun.
Brukarråden har jobbat fram beprövade
modeller för inflytande. Ann-Mari Wulfstrand
på Verdandi i Örebro har varit aktiv i arbetet
under en rad år. Här listar hon framgångs-
faktorerna som gjort Örebro till en förebild
för brukarinflytande i hela landet.

                   ÅTERKOMMANDE BRUKARREVISIONER är en 
                   av nycklarna som förbättrar verksam-
heten – ur patienternas perspektiv. Vår teknik är 
att vi har allmän brainstorming kring vilka frågor 
vi ska ta upp. Vi tar hjälp av experter på Regionför-
bundet med att formulera frågor i enkäterna så att 
de blir lätta att svara på. Det blir förstås en kostnad 
för deras arbetstid som vi numera lägger i budgeten 
för revisionerna. Vi tjänar i legitimitet genom att 
kontrollera med dem att våra enkätverktyg är av hög 
kvalitet. Det handlar inte om att de tar över frågeställ-

”

          ANN-MARI WULFSTRAND
        Jobbar: ombudsman
        för Verdandi Örebro.
        Ann-Mari har jobbat
        med brukarfrågor 
        i tolv år.
        Bor: Julita
        Varför är det viktigt
        med brukarinflytande?
        ”Inflytande för mig är
        att verksamheter inom
        socialtjänst, missbruk
        och psykiatri ger ett 
        inflytande för dem 
        som använder sig av
        deras verksamheter.
        Det ger en möjlighet
        att utveckla demokra-
        tin för de grupper som
        är beroende av sam-
        hällets insatser. Deras
        kunskaper och erfaren-
        heter tas tillvara, och 
        därmed stärks också
        deras medborgerliga
        roll i samhället och
        utvecklar demokratin.”

Text: Camilla Svenonius



ningarna, eftersom vi står 
för de slutliga formuleringarna. Men det är viktigt att 
språket blir anpassant till målgruppen. 
       Grupperna som gör brukarrevisioner är en viktig 
faktor för att det ska bli bra. Den grupp vi hade sist var 
extremt bra. En del har varit med tidigare, en del nya 
har tillkommit. Jag tror att samtalsklimatet i gruppen 
har stor betydelse. Att projektledningen tilltror dem 
med att ha kunskaper. De revisorer som var med i den 
senaste gruppen hade en bra förmåga att inte låta sig 
drivas av enbart frågor som var viktiga för dem per-
sonligen. De bärs av ett engagemang att sätta fingret 
på saker som de vill förbättra – det är väldigt få i den 
här gruppen som har drivits bara av sina egna frågor.

PIONJÄRARBETE PÅ BEROENDECENTRUM I ÖREBRO

– Det här med att äga initiativet till vilka frågor som 
ska ställas är grundläggande. Vi törs ställa frågor i bru-
karrevisionsgrupperna som professionella enkätgörare 
inte skulle ställa. Frågor som bygger på egna erfaren-
heter av hur man blir hanterad.
       – Framgångsfaktorerna för brukarinflytande i stort 
ligger i linje med den här principen om att det är bru-
karna som har initiativet. Jag vill utgå från det pion-
järarbete som chefen på Beroendecentrum i Örebro, 
Tommy Strandberg gjorde. Det var betydelsefullt 
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” De revisorer som var med i den

senaste gruppen hade en bra
förmåga att inte låta sig drivas

av enbart frågor som var viktiga 
för dem personligen.”



med en chef som lyfte frågorna, som gjorde det till 
en naturlig del av klinikens arbete. Det som hände här 
var att vi fick känna att vi blev tagna på allvar – vi har 
gett en bild av att vi har kunskap och erfarenhet av våra 
medlemmar och den erfarenheten måste verksamheten 
ta på allvar. Det har blivit likadant på brukarrådet i 
kommunen.
       – Men det har varit en process. Innan man startar 
inflytandearbetet behöver man diskutera olika förvänt-
ningar – så att varken vi eller verksamheten tar över. 
Att man har rena spelregler: Vilka frågor vill vi diskute-
ra. Att det blir tydligt. Vi kan till exempel inte diskutera 
enskilda ärenden eller personalärenden, men väl vara 
med när någon ska anställas – att vi deltar i rekryte-
ringsprocessen.     
  
ETT TILLÅTANDE KLIMAT

– Det är också en framgångsfaktor att föreningarna i 
rådet har respekt och tilltro till varandra – vi har olika 
erfarenheter, målgrupper och analyser. Innan vi inledde 
det här arbetet att jobba ihop i brukarråden, så pratades 
det väldigt mycket om varandras organisationer, istället 
för att samarbeta och prata med varandra. Man tryckte 
på skillnader och konflikter, inte på samarbete och för-
delen med att stå för en mångfald. Det gällde också när 
vi sökte pengar för våra verksamheter: tidigare konkur-
rerade vi negativt med varandra, vilket vi nu insett att vi 
inte behöver göra. Det gäller också i samtal med kom-
muner och landsting – vi talar inte illa om varandra.
       – Vi har hittat ett tillåtande klimat. Och vi har vun-
nit respekt. Jag känner att vårt arbete för brukarmed-
verkan och inflytande idag tas på allvar i de förvaltningar 
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som vi idag har kontakt med. Vi som organisationer 
måste omvänt ha respekt för hur verksamheterna och 
förvaltningarna arbetar. Nu efterfrågar de verkligen våra 
erfarenheter och kunskaper. Chefen på beroendecen-
trum har formulerat sitt uppdrag till ett enda: Att göra 
bästa möjliga vård av de skattepengar de har. Och i det 
arbetet ser han som självklart att ha dialog med dem 
som använder verksamheten. En bra utgångspunkt!
       – I en del kommunala sammanhang har det ibland 
varit svårare att få gehör. Det har tagit tid att förankra 
organisationernas delaktighet i hur verksamheten ska 
utvecklas. Tjänstemännen har ibland undrat över vår 
roll. Hos oss i Örebro gäller det särskilt anhöriga och 
deras roll i vården.
       – Men vi har hittat rätt nu, vi har respekt och för-
troende för varandra, även om det tog lite tid. Förvalt-
ningarna behövde inse att för att kunna förändra verk-
samheten utifrån ett brukarperspektiv måste man få in 
erfarenheterna från föreningslivet. Det är hos förening-
arna som kommunerna hittar rätt samarbetspartner 
när de vill utveckla vården.

Beroendecentrum har formulerat
sitt uppdrag till ett enda: Att göra

bästa möjliga vård av de skattepengar
de har. Och i det arbetet ser han som
självklart att ha dialog med dem som

använder verksamheten.”

”



Kontakta gärna oss om  
du vill ha mer information 

En verksamhet inom Verdandi med stöd av Allmänna arvsfonden

Brukarkraft är Verdandis resurscentrum för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling 
genom brukarstyrda brukarrevisioner och brukarmedverkan. Vi arbetar för att stärka och 
möjliggöra brukarmedverkan genom bland annat information, avtalsmallar, utbildning och 
handledning för beställare och utförare av brukarstyrda brukarrevisioner. En viktig uppgift är 
att bidra till tydliga spelregler i den enskilda revisionsprocessen. 

Gunvi Haggren, projektchef
gunvi.haggren@verdandi.se
Mobil 070-454 83 05

Camilla Svenonius, projektledare
camilla.svenonius@verdandi.se
Mobil 0700-900 944

Viveka Holmberg, administratör
viveka.holmberg@verdandi.se
Telefon 08-642 28 80 

Marja Koivisto, kommunikatör
marja.koivisto@verdandi.se
Mobil 070-070 76 50

E-post info@brukarkraft.se


