
     KORTPROGRAM – DEMOKRATI OCH BRUKARINFLYTANDE



En viktig uppgift för samhället är 
att skapa möjligheter för alla att 
påverka samhällets utveckling. 
Samhället ska säkerställa rätten 
att få organisera sig i partier, fack-
föreningar, folkrörelser och andra 
föreningar. Den idéburna sektorn 
är en grundsten för demokratin 
i Sverige, och det är samhällets 
ansvar att ge förutsättningar för 
idéerna att blomstra.
Långt ifrån alla deltar i den demo-
kratiska samhällsgemensakpen. 
Många lever i en utsatt situation 
och har fullt upp med att överleva. 

Man nyttjar i mindre utsträckning 
gemensamma resurser som biblio-
tek, simhallar och medborgarkon-
tor. Därför säger Verdandi att demo-
kratin hotas om social rättvisa sak-
nas i samhället. Då blir det endast 
en gynnad minoritet som får verkli-
ga möjligheter till inflytande. Det är 
sannerligen inte demokratins idé.
Folkrörelserna och organisationerna 
är i demokratins tjänst. Vi får inte 
spara in på demokratins väktare. 
Tvärtom måste samhället skapa 
goda förutsättningar för förenings-
livet. Det gynnar alla medborgare 



och underlättar för stat, kommun 
och myndigheter att lyckas med 
sina uppdrag.

Brukarinflytande
Verdandi anser att brukarinflytande 
ska vara ett komplement till det 
medborgarinflytande som sker via 
partier, föreningar och folkrörelser. 
Det speciella med brukarinflytande 
är att det sker utifrån självupplevda 
kunskaper om en verksamhet eller 
insats. Brukare av sociala tjänster är 
en grupp som sällan är aktiva inom 
politiken eller föreningslivet. Med 
brukarinflytande blir fler röster hör-
da. Alla som påverkas av samhällets 
insatser har rätt till delaktighet och 
inflytande över den insatsen.
      Brukarinflytande kommer inte 
automatiskt. Det blir verklighet när 
det finns rättigheter på plats och 
tydliga riktilinjer och strukturer för 
hur det ska ske. Samhället måste 
inse att brukarinflytande är en del 
av demokratin och skjuta till de eko-
nomiska resurser som krävs. 
För Verdandi är det självklart att alla 
har inflytande över sina egna liv. 
Det gäller inte minst alla som under 
en period av livet får insatser av 
exempelvis socialtjänst, missbruks-
vård/beroendevård eller kriminal-
vård.

Verdandi har utvecklat flera verk-
tyg för brukarinflytande. Ett kallas 
för Brukarstyrd brukarrevision. 
Denna metod, eller andra liknande, 
ska alltid användas vid utvärdering 
av offentlig verksamhet. Då får 
brukarna ett inflytande på allvar.

Verdandis krav på samhället:

•   Ett stabilt och tillräckligt stöd till 
     folkrörelser och organisationer.
•   Forum på alla nivåer där folk-
     rörelser och organisationer
     får komma till tals.
•   Samhället skjuter till de resurser 
     som krävs för brukarinflytande.
•   Ett aktivt och fungerande brukar-
     inflytande blir en självklarhet.
•   Brukarinflytande ingår alltid vid 
     utvärdering av socialt arbete.
•   All offentlig verksamhet har me-
     toder för att utvärdera/förbätt-
     ra utifrån ett brukarperspektiv.
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