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Inledning 

Följande PM redovisar resultatet av en webbenkät som skickades ut i 

maj 2012 till socialtjänsten i Värmlands 16 kommuner och till 

verksamheter i angränsande hälso- och sjukvård. Resultatet från 

enkäten syftade till att få en första bild över vilka befintliga arbetssätt 

och metoder som används i Värmlands socialtjänster och 

näraliggande hälso- och sjukvård idag för att främja brukares 

delaktighet och inflytande över de insatser som ges.   

 

Arbetet med enkäten har skett inom plattformsarbetet för en 

evidensbaserad praktik vid FoU Välfärd Värmland, och då inom 

ramen för de aktiviteter som specifikt rör brukarmedverkan och 

brukarinflytande. Enkätmaterialet är på inget sätt heltäckande och 

gör inga anspråk på att ge en generell bild över vilka former för 

brukarinflytande och brukarmedverkan som används i kommunerna. 

Enkäten bör snarare betraktas som en pilotenkät där vi hoppas att 

resultaten ska kunna användas som underlag i fortsatta diskussioner 

kring hur verksamheterna kan utveckla metoder och arbetssätt för 

brukarmedverkan och brukarinflytande. Vår förhoppning är att 

enkäten ska utvecklas och i ett senare skede också få bättre spridning 

ute i socialtjänstens verksamheter och angränsande hälso- och 

sjukvård i Värmland. 

 

 

Bakgrund 

Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gjorde i 

januari 2010 en överenskommelse om att ge stöd till en 

evidensbaserad praktik (EBP) inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 

2011a).  

Bakgrunden till denna överenskommelse har sin utgångspunkt i 

Kerstin Wigzells utredning ”Evidensbaserad praktik inom 

socialtjänsten - till nytta för brukaren” (SoU 2008:18). I utredningen 

uppmärksammar Wigzell att det statliga stödet som getts till 

kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten ofta utformats i kortsiktiga 

och projektbaserade utvecklingssatsningar, och där det saknats 



samordning mellan forskning, praktik, utbildning och implemente-

ring (a.a s.10). Wigzells förslag om att ge långsiktiga stadsbidrag för 

att främja en evidensbaserad praktik mynnade alltså ut i att 

regeringen och SKL formade en överenskommelse om att skapa en 

nationell plattform för en evidensbaserad praktik 

(Socialdepartementet 2010). 

Det finns olika definitioner och åsikter kring vad som menas med en 

evidensbaserad praktik (EBP), men i regel menas en praktik där den 

professionella utgår från en sammanvägning av tre kunskapskällor. 

Dessa kunskapskällor är brukarens erfarenheter, förväntningar och 

önskemål, den egna professionella expertisen samt bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap om insatsers effekter (Socialstyrelsen 2011b; 

Oscarsson 2009). I sammanhanget så betonas också att den lokala 

situationen och omständigheter som till exempel organisatoriska 

förutsättningar inverkar (www.socialstyrelsen.se). Det framhålls 

också att EBP inte är en isolerad företeelse, utan bedrivs i en 

organisation som i sin tur finns i en omgivning och i ett samhälleligt 

sammanhang, vilket påverkar socialtjänstens möjligheter att arbeta 

evidensbaserat på olika sätt (www.fouvalfard.se). 

 

 

Brukarinflytande en viktig del i EBP 

I sammanfattningen till Socialstyrelsens kartläggning av ”Metoder för 

brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst 0ch psykiatri” 

(Socialstyrelsen 2011a) står det att en viktig del på vägen till en 

evidensbaserad praktik i socialtjänsten är att stärka brukares 

medverkan och inflytande över sina insatser. I en skrivelse från FoU 

Välfärds styrelse kring FoU miljöernas roll för en evidensbaserad 

socialtjänst betonas att ”utvecklingen av en evidensbaserad praktik 

förutsätter en tydlig prioritering av brukarperspektivet; att brukares 

möjligheter till inflytande stärks i arbetet med enskilda men också att 

metoder för brukarmedverkan utvecklas på verksamhetsnivå” 

(2010:4). Förutom att väga samman de tre kunskapskällorna i EBP 

för att kunna föreslå lämpliga insatser, så blir det därmed också 

viktigt att det inom verksamheterna också finns arbetssätt och 

metoder för att brukarna ska känna delaktighet och ha inflytande. 
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En fråga som är central i diskussionen om brukarinflytande och 

brukarmedverkan är alltså hur det görs när det ska omsättas i 

praktisk handling (Socialstyrelsen 2008). Goda exempel har lyfts 

inom till exempel psykiatriområdet (Ershammar (red.) 2007) och 

inom äldreomsorg (Socialstyrelsen 2008). I Socialstyrelsens (2011a) 

kartläggning av metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan 

inom socialtjänst och psykiatri beskrivs 16 metoder som i dagsläget 

identifieras inom olika verksamhetsområden. I den sistnämnda 

rapporten så konstateras att få metoder för brukarmedverkan 

förekommer i forskningslitteraturen och att få eller inga utvärde-

ringar av de aktuella metoderna gjorts. Anledningen tros vara att 

fokus idag handlar mer om processerna med brukarinflytande i sig, 

än att studera utfallet av det arbetet. Socialstyrelsen (a.a) konstaterar 

också att det verkar finnas ett stort behov av att sprida kunskap om 

förutsättningar och former för brukarmedverkan och brukar-

inflytande. 

 

 

Begrepp som används i diskussionerna om 

brukarinflytande och brukarmedverkan 

I följande avsnitt ges en kort beskrivning av de begrepp som är vanligt 

förekommande i diskussionen om brukarinflytande och brukar-

medverkan.  

 
 

Brukare 

Med benämningen brukare så avses i det här sammanhanget den 

kategori människor som får stöd och insatser av socialtjänstens 

verksamheter. Begreppet brukare är dock inte en benämning på en 

person utan syftar på en roll som intas i relation till en verksamhet 

(Ershammar (red.) 2007). Begreppet brukare ingår inte i 

socialstyrelsens termbank, och det är ett begrepp som har kritiserats. 

En anledning är att det råder oklarheter kring hur begreppet ska 

användas. Begreppet riskerar också att reducera individens identitet 

till att bara ses som brukare, men en del av kritiken har också handlat 

om att begreppet kan vara en exkluderande term, när personer som 



har behov av stöd inte får tillgång till det, och därmed inte inkluderas 

i kategorin (Socialstyrelsen 2011a). Idag finns dock inget annat 

begrepp som heltäckande representerar alla de personer som får 

insatser från socialtjänsten, varpå begreppet fortsätter att användas 

och ha giltighet (a.a). Inom socialtjänstens verksamhetsområde är 

också begreppet brukare ett vedertaget begrepp, och vissa menar att 

begreppet brukare, till skillnad från begreppen patient och klient 

betonar en starkare rätt till inflytande (Ershammar (red.) 2007).  

 

 

Brukarinflytande, brukarmedverkan och delaktighet 

I diskussionerna om brukarinflytande och brukarmedverkan så görs 

ofta en distinktion mellan begreppen. Vissa menar att begreppet 

brukarmedverkan syftar till att beskriva möjligheten att vara med och 

delta i olika sammanhang och att vara delaktiga i en process, medan 

begreppet brukarinflytande istället synliggör brukarens rätt att vara 

med och fatta beslut, alltså att kunna påverka utformningen och 

styrningen av de verksamheter som ger insatserna (jfr Jarl 1999; 

Socialstyrelsen 2011a:10). Andra använder begreppen mer synonymt. 

En allmänt vedertagen definition av inflytande är ”medborgarnas 

möjlighet att såsom användare av offentlig service påverka 

tjänsternas utformning och kvalitet” (Civildepartementet 1991, 

refererad i Nordén 2008:21). 

 

Det är vanligt att brukarinflytande delas in i tre olika nivåer: 

 

 Individnivå 

 Verksamhetsnivå 

 Systemnivå  

 

På individnivå handlar det om att den enskilde har möjlighet att 

påverka sin livssituation och att kunna påverka det sätt som 

insatserna utförs. Med inflytande på verksamhetsnivå menas att den 

enskilde kan vara med och påverka beslut och processer som rör 

verksamheten. Med systemnivå avses inflytande som handlar om att 

påverka politiskt eller när det kommer till att utforma policys på 

organisationsnivå, något som i regel utförs av brukar- och 
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anhörigorganisationer (Ershammar (red.) 2007; Socialstyrelsen 

2011a)1. 

 

 

Varför arbeta med brukarmedverkan och brukarinflytande? 

I litteraturen anges flera olika skäl till att arbeta med brukar-

medverkan. Dessa brukar listas på ungefär på följande sätt: 

 

Serviceanpassning: här handlar det om att brukarinflytande och 

brukarmedverkan kan göra att de som beslutar om vård och stöd får 

mer kunskap om målgruppens behov och erfarenheter, vilket kan ge 

bättre kvalitet och service. 

 

Effektivitet: här avses att det är mer effektivt att utgå från 

målgruppens kunskaper om sina egna behov och resurser än behov 

tolkade av andra, vilket leder till bättre kvalitet och bättre effektivitet. 

 

Maktutjämning: här avses att brukarinflytande kan bidra till att 

utjämna den maktobalans som kan uppstå i relationen mellan 

brukare och profession. 

 

Legitimitet: att brukarinflytande kan leda till att personer som får 

insatser också får större förståelse och acceptans för hur vården och 

stödinsatser fungerar om de också kan vara med och påverka den. 

 

Empowerment: här beskrivs att medverkan och makt över beslut och 

handlingar som handlar om den egna livssituationen ökar 

självförtroendet, förändrar självbilden och är en viktig faktor i en 

återhämtnings- eller rehabiliteringsprocess. 

 

Demokrati: genom att brukare medverkar och har inflytande i såväl 

sina egna som i verksamhetsrelaterade processer, så får de också mer 

kunskap om demokratiprocessen. Här kan medverkan och inflytande 

                                                
1 Socialstyrelsens kartläggning av metoder för brukarinflytande beskriver främst metoder på individ 

och verksamhetsnivå (2011a), medan skriften Hitta rätt! Vägledning till brukarinflytande i psykiatrin 

och socialtjänsten (Ershammar (red.) 2007) främst handlar om brukarinflytande på verksamhets- och 

systemnivå. 
 



också motverka negativa attityder, stigmatisering och ofrivilligt 

utanförskap.  

 

(Socialstyrelsen 2011a:10; Nordén 2008:33).2 

 

Argumenten speglar dels synsättet att brukarna kan tillföra andra 

kunskaper för professionens (och forskningens) räkning, men 

framförallt för att brukarna ska få mer makt, kunskap och inflytande 

kring såväl den egna livssituationen som kring det stöd som erbjuds. 

Resurseffektiva argument och argument som poängterar att 

brukarnas kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara för att utveckla 

och förbättra verksamheternas kvalitet betonas också. 

 

 

Faktorer som främjar respektive hämmar arbetet med 

brukarmedverkan 

 

 

Främjande faktorer 

Att skapa strategier för att möjliggöra ett ökat brukarinflytande 

förutsätter några grundläggande och bärande delar. För det första 

framhålls i litteraturen att de attityder och värderingar som finns 

hos brukare, personal och i organisationens ledning har stor 

betydelse. Det måste alltså finnas en positiv inställning och en 

organisationskultur som möjliggör att brukarna får inflytande. För 

det andra så måste det finnas resurser, planering och utbildning. Det 

är också viktigt att det finns tillräckligt med information om 

pågående arbete samt någon som samordnar de olika aktiviteterna. 

Att flera metoder används samtidigt anses också viktigt. Det räcker 

inte med ett brukarråd, utan för att brukarinflytande ska bli 

meningsfullt så krävs det att flera metoder används parallellt 

(Ershammar (red.) 2007). 

                                                
2 I Ershammar (red.) (2007) samt i Nordén (2008) ramas argumenten för brukarmedverkan inom 

psykiatriområdet in med begreppen: Demokratiaspekten, Effektivitetsaspekten, 
Återhämningsaspekten samt Delaktighetsaspekten. Socialstyrelsen har hämtat sina argument från 
Dahlberg, M. & Vedung, E. (2001) Demokrati och brukarutvärdering. Studentlitteratur: Lund. I 
ovanstående beskrivning har de olika källorna skrivits samman för att få en större enhetlighet. 
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Att det finns företrädare och kunskapsbärare från oberoende brukar- 

och anhörigorganisationer ses också som en framgångsfaktor i 

brukarinflytande arbete. Samtidigt betonas i litteraturen att 

efterfrågan på representanter från brukarorganisationer också kan 

innebära att dessa kan behöva ett ökat stöd i rollen som 

brukarrepresentant för att genomföra sina uppdrag. I sammanhanget 

tas också utbildning till brukare och anhöriga kring landstingens och 

kommunernas organisation upp. Att få ökad kunskap kan också väcka 

engagemang och stärka självkänslan hos deltagarna. Att arvode ges 

till brukarrepresentanter ska ses som en självklarhet vid tidskrävande 

uppdrag. I dagsläget så är det vanligt att sådant arbete sker på ideell 

basis. Slutligen så beskrivs att uppföljning och utvärdering av 

brukarinflytande är nödvändigt för att se om arbetet har lett till 

positiva förändringar för både brukare och verksamhet (Ershammar 

(red.) 2007).  

 

 

Hämmande faktorer 

Brukarinflytande är ett ganska nytt arbetsområde, vilket gör att det 

ofta saknas erfarenhet och upparbetade rutiner för arbetet. Att det 

saknas en medveten strategi och mål för att arbeta med 

brukarinflytande hos många kommuner och landsting är ofta ett stort 

hinder för att uppnå brukarinflytande (Ershammar (red.) 2007). 

Litteraturen tar också upp andra faktorer som kan vara hindrande i 

ett sådant arbete. Det är vanligt att personal upplever att många 

brukare har ett bristande intresse av att engagera sig i till exempel ett 

brukarråd. Ofta kan det handla om att brukarna inte förstår att deras 

insats är betydelsefull och att deras medverkan kan leda till något. 

Frågor om hur representativa brukarrepresentanter egentligen är kan 

också bli aktuella. Det kan till exempel handla om att det finns 

synpunkter på att vissa representanter är för kritiska, anses vara för 

friska eller att representanterna inte speglar en hel grupps 

sammansättning. Rådet som ges i det här sammanhanget är att då 

använda metoder för brukarinflytande som involverar fler personer, 

och att försöka engagera grupper som är underrepresenterade. Det 

kan också uppstå en rad praktiska problem som att få ut information 

till de som inte har e-post, att hitta mötestider så att alla kan komma, 



eller hur arvode påverkar till exempel ersättningen från 

Försäkringskassan (Ershammar (red.) 2007). 

 

Ett vanligt hinder är också att det kan finnas motstånd från 

personalen i verksamheterna. Det behöver inte röra sig om ett aktivt 

motstånd, utan kan handla om till exempel likgiltighet, att personalen 

redan anser att brukarna har ett bra inflytande eller att motståndet 

handlar om att personalen upplever det egna handlingsutrymmet och 

möjligheterna att påverka som begränsade. Att personalen får 

kunskap och verktyg för att kunna arbeta med brukarinflytande samt 

att ledningen tydligt uttalar sitt stöd för ett sådant arbetssätt är därför 

helt avgörande för om brukarinflytande ska kunna bli en realitet 

(Ershammar (red.) 2007). 

 

 

Sammanfattning främjande och hämmande faktorer 

Framgångsfaktorer för brukarinflytande: 

 Värderingar och organisationskultur som stödjer brukarnas 
möjlighet till inflytande 

 Resurser, planering och utbildning 

 Starka oberoende brukar- och anhörigorganisationer 

 Flera metoder används samtidigt 

 Brukare och anhöriga ges möjlighet till utbildning 

 Brukarrepresentanter ges arvode för sina insatser 

 Kvalitet och resultat följs upp och utvärderas  
 
Hämmande faktorer för brukarinflytande: 
 

 Bristande intresse från brukarna 

 Frågor kring representativitet 

 Praktiska problem 

 Motstånd från personal och verksamhet 
(Ershammar (red.) 2007) 
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Metod  

En webbenkät skickades ut till Värmlands socialtjänster och till 

verksamheter i angränsande hälso- och sjukvård. Studien var 

explorativ och enkätsvaren syftade till att få en bild över vilka 

befintliga arbetssätt och metoder som används i Värmland för att 

främja brukares delaktighet och inflytande över de insatser som ges.  

 

 

Urval och genomförande 

Enkäten skickades i ett första steg ut till relevanta personer på FoU 

Välfärd Värmlands e-postsändlistor, till yrkeskategorier som 

exempelvis socialchefer, biståndsbedömare och handläggare. E-

posten innehöll en internetadresslänk till enkäten, ett missivbrev 

samt kontaktuppgifter vid eventuella frågor rörande studien. 

Mottagarna uppmanades att sprida enkäten vidare via sina egna 

maillistor. Urvalsförfarandes skedde således enligt en så kallad 

snöbollmetod (Bryman 2002). Vi önskade att nå så många som 

möjligt vilket vi ansåg främjades i och med den valda urvalsmetoden. 

Metoden används också då det kan vara svårt att hitta en tillgänglig 

urvalsram (a.a). Det fanns även en länk till enkäten på FoU Välfärd 

Värmlands hemsida. Enkäten fanns tillgänglig under tre veckor i maj 

och juni 2012.  

 

Enkäten besvarades av totalt 54 personer, varav 94,4% (51) arbetade 

inom socialtjänsten, 3,7% (2) inom landstinget, och 1,9% (1) svarade 

att de var privata utförare av vård- och stöd. Det inkom svar från 15 av 

16 Värmlands kommuner. De tre kommuner som störst andel 

svarande kom ifrån var Sunne kommun 24,1% (13), Kils kommun 

18,5% (10), Karlstad kommun 13,0% (7). Det var 3,7% som svarade att 

de arbetar länsövergripande. Se tabell 1 för en övergripande bild över 

vilken kommun personerna var verksamma i. 

 
  



Tabell 1: Översikt över de kommuner de svarande är verksamma i. 

Kommun Andel (antal) 

Arvika 3,7 (2) 

Eda 1,9 (1) 

Filipstad 3,7 (2)   

Forshaga 5,6 (3) 

Grums 1,9 (1) 

Hagfors 3,7 (2) 

Hammarö 3,7 (2) 
Karlstad 13,0 (7) 

Kil 18,5 (10) 

Kristinehamn 7,4 (4) 

Munkfors 3,7 (2) 

Storfors 1,9 (1) 

Sunne  24,1 (13) 

Säffle 1,9 (1) 

Torsby 1,9 (1) 

Vi är länsövergripande 3,7 (2) 

Total 100,0 (54) 

 

I tabell 2 finns en översikt över vilken funktion de svarande angav att 
de har i sin verksamhet. Störst andel svarande var andra linjens chef 
och myndighetsutövare, båda på 22,2% (12). Därefter kom första 
linjens chef 18,5 % (10), tillsammans med de som valde att specificera 
sin funktion under annat. Dessa funktioner ligger huvudsak på 
tjänstemannanivå och ledningsnivå.  
 
Tabell 2: Översikt över de svarandes funktion.  

Funktion 
Andel (antal) 

Första linjens chef 18,5 (10) 

Andra linjens chef 22,2 (12) 

Verksamhetsutvecklare 5,6 (3) 

Myndighetsutövare 22,2 (12) 

Baspersonal 9,3 (5) 

Legitimerad personal 3,7 (2) 

Annat 18,5 (10) 

Total 100,0 (54) 

 

Endast 9,3% (5) var baspersonal samt 3,7% (2) var legitimerad 

personal vilket kan tyda på att enkäten inte fått spridning ut i 
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organisationerna. De som svarade att de var första linjens chef angav 

att de var chef över ett eller flera verksamhetsområden. 

 

I tabell 3 framgår vilken målgrupp de svarande uppgav att 

verksamheten riktade sig till. Störst andel arbetar mot målgruppen 

äldre personer. 

 

Tabell 3: Översikt över de olika målgrupperna verksamheterna riktar sig till.  

Målgrupp Andel (antal) 

Äldre personer 29,6 (16) 

Personer med fysiska funktionsnedsättningar 1,9 (1) 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar 5,6 (3) 

Personer med utvecklingsstörning 5,6 (3) 

Personer med familjerelaterade problem 3,7 (2) 

Personer med arbetsmarknadsrelaterade problem 5,6 (3) 

Personer med en kombinerad problematik/situation 18,5 (10) 

Annat 29,6 (16) 

Total 100,0 (54) 

 

Men samtidigt så var det ungefär 30% som angav svarsalternativet 

annat. I regel angav dessa svarande att de arbetar med flera olika 

målgrupper. Andra definierade arbetsområdet genom att ange det 

lagrum de arbetar inom, till exempel Lagen om Stöd och Service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Några definierade målgruppen genom 

att beskriva personernas problematik som till exempel ”kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer samt deras barn”. Eftersom 30% hade 

valt svarskategorin annat, så kan uttydas att det finns en bred 

variation på hur kommunerna organiserar sina verksamheter samt att 

de svarande angav verksamhetsområde istället för målgrupp. 

 

 

Enkätkonstruktion 

Enkäten inleddes med ett antal bakgrundsfrågor. Enkätens resterande 

frågor utformades mot bakgrund av Socialstyrelsens rapport 

angående kartläggning av metoder för brukarinflytande och 

medverkan inom socialtjänst och psykiatri (2011a) samt skriften Hitta 

rätt som är en vägledning till brukarinflytande i psykiatrin och 

socialtjänsten (Ershammar (red.) 2007). Texterna tematiserades 



utifrån begreppen brukarmedverkan och brukarinflytande. Ett steg 

var att sortera in olika aktiviteter i ett försök att ringa in de 

arbetsmetoder och sätt som det finns kännedom om i dagsläget. 

Sammanställningen resulterade i 20 olika påståenden. Eftersom 

studien var explorativ var det också viktigt med ett öppet 

svarsalternativ. Detta för att uppmärksamma om det fanns andra 

arbetsmetoder för brukarmedverkan eller brukarinflytande i 

socialtjänster och angränsande hälso- och sjukvård i länet.  

 

Sammanställnigen resulterade även i nio andra frågor vilka syftade till 

att få en bild av hur ett eventuellt arbete med brukarinflytande 

organiseras. Ett exempel på en följdfråga var: ”Finns det en 

samordnande funktion/tjänst som arbetar med brukarinflytande i er 

organisation?”. Det formulerades även två frågor angående upp-

levelsen av hindrande respektive främjande faktorer gällande arbetet 

med brukarmedverkan/brukarinflytande. Vid flertalet frågor fanns 

också möjligheten att lämna kommentarer eller specificera andra 

svarsalternativ än de förutbestämda. Enkäten avslutades med en 

möjlighet att lämna kontaktuppgifter för fortsatt dialog med FoU 

Välfärd Värmland angående arbete med brukarmedverkan och 

brukarinflytande. För att se enkäten i sin helhet se bilaga 1.  

 

 

Databearbetning 

Enkäterna bearbetades i statistikprogrammet SPSS i form av EDA: 

explorativ dataanalys, frekvensstatistik och deskriptiv statistik (Field, 

2006). Korstabuleringar genomfördes för att undersöka relationer 

mellan olika kategoriska variabler. Det genomfördes även 

korrelationstest för att undersöka eventuella samvariationer mellan 

variabler. Spearmans rangkorrelationstest valdes då data var icke-

parametriskt (a.a).   
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Resultat 

För att få en uppfattning om vilka arbetssätt som används i 

kommunerna, så formulerades 20 påståenden mot bakgrund av 

tidigare nämnda skrifter (Socialstyrelsen 2011a; Ershammar (red.) 

2007). Av 54 svarande så var det 53 som på något sätt besvarade 

frågan. Från de kommuner som är dominerande bland de svarande är 

det stor spridning i svaren från olika verksamhetsområden inom 

samma kommun. Det vill säga att de svarande inte arbetar på samma 

arbetsplats. En indelning gjordes, där vi försökte placera de olika 

svarsalternativen i olika kategorier som kan tänkas spegla olika 

grader av brukarinflytande och brukarmedverkan på olika nivåer. 

Denna kategorisering ska inte ses som något absolut, och där en 

specifik insats/aktivitet inte nödvändigtvis måste förekomma på den 

angivna nivån. Tabell 4 speglar insatser eller arbetssätt som i 

huvudsak rör sig på individnivå. 

 

Tabell 4: Arbetsformer på individnivå (n=53). 

Aktivitet 
Andel 

(antal) 

Vi gör uppföljningar av de insatser som ges 84,9 (45) 

Vi ger information till brukare om innehållet i deras 
stöd/insatser/vård/behandling 

83,0 (44) 

Vi ger information och vägledning för brukare kring rättigheter och 
möjligheter till stöd/insatser/vård/behandling 

83,0 (44) 

Vi ger information till brukare om verksamhetsrelaterade frågor  54,7 (29) 

Vi erbjuder konsultationssamtal med brukare kring innehållet i deras 
stöd/insatser/vård/behandling 

32,1 (17) 

Brukare medverkar i våra personalutbildningar
a 22,6 (12) 

Vi erbjuder utbildning för brukare 15,1  (8) 

Vi arrangerar självhjälpsgrupper/studiecirklar för brukare 5,7 (3) 

a 
Att brukare medverkar på personalutbildningar kan också ha inverkan på verksamhetsnivå. 

 

 

 

 

 

  



Den andra nivån speglar aktiviteter och arbetssätt för 

brukarmedverkan/brukarinflytande på verksamhets- och systemnivå 

(tabell 5).  
 

Tabell 5: Brukarinflytande/brukarmedverkan på verksamhets- och systemnivå (n=53).  

Aktivitet Andel (antal) 

Vi genomför brukarundersökningar 52,8 (28) 

Vi har brukarråd där brukare av våra insatser kan påverka i frågor kring 

verksamheten 22,6 (12) 

Vi har arbetsgrupper med både personal och brukare 13,2 (7) 

Verksamheten är brukarstyrd 11,3 (6) 

Vi anlitar personer med egen erfarenhet för att konsultera i verksamheten 9,4 (5) 

Vi använder oss av fokusgrupper och brukarpaneler för att tillvarata brukares 

kunskaper i verksamhetsutvecklingen 7,5 (4) 

Vi arrangerar dialogcaféer för personal och brukare 3,8 (2) 

Vi arrangerar utbildning för brukare kring inflytandefrågor 1,9 (1) 

Vi använder oss av brukarstyrda brukarrevisioner 1,9 (1) 

 

Det som kunde utläsas av svaren från tabell 4 och 5 var att 

arbetsformer som rör sig på individnivå var mest förekommande. Det 

gällde i första hand uppföljning av insatser, information om insatser 

och om information kring rättigheter och möjligheter till 

stöd/insatser. Arbetsformer som kan möjliggöra brukarinflytande på 

verksamhets- och systemnivå förekom inte i lika stor utsträckning. 

Drygt hälften, 52,8% (28), genomförde dock brukarundersökningar i 

sin/a verksamhet/er vilket rörde sig inom verksamhetsnivån. Nästan 

en fjärdedel av de 53 svarande angav också att det fanns brukarråd 

som syftar till att brukare kan påverka i frågor rörande verksamheten. 

 

Av de 10 svarande som arbetar med personer som har en kombinerad 

problematik uppgav fem svarande att de arbetade med 

studiecirklar/självhjälpsgrupper, fyra arbetade med 

studiecirklar/självhjälpsgrupper inom äldreomsorgen. Av de totalt 

antal svarande angav 18,9% (10) att det fanns brukarråd i 

verksamheten där brukarorganisationer är representerade. Dock kan 

inget specifikt sägas när det kommer till vilka målgruppsområden där 

brukarråd är mest förekommande. 
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Första linjens chefer ansåg i högre utsträckning att de gav information 

till brukare (sex svarande) än andra linjens chefer, där sjönk antalet 

som ansåg detta till fyra svarande. Detta gällde om cheferna ansåg att 

verksamheten gav information på alla tre sätt, det vill säga 

information om; stödet/insatsen/vård/behandling, om verksamhets-

relaterade relaterade frågor, om rättigheter och möjligheter till 

stöd/insats/vård/behandling. Det borde dock vara svårt för chefer att 

veta om, hur och på vilket sätt information ges till brukare i praktiken. 

För personal på myndighetsutövarnivån ingår det dock i uppdraget 

att ge information. Det var endast sex svarande av de 12 

myndighetsutövarna som gav information som täckte alla tre 

aspekterna. Det var framför allt verksamhetsrelaterad information 

som inte gavs i lika stor utsträckning. 

 

Av det totala antalet svarande uppgav 64,2% (34) att de inte har en 

samordnande funktions/tjänst som arbetar med brukarinflytande-

frågor, och 20,8% (11) visste inte om en sådan tjänst/funktion fanns i 

organisationen. Har en person inte kännedom om en sådan funktion 

kan de heller inte utnyttja de typer av resurser som eventuellt kan 

finnas i organisationen. Det var 15,1% (8) som uppgav att det fanns en 

samordnande funktion/tjänst i organisationen.  

 

Det var 46,3 % (25) av det totala antalet svarande som uppgav att det 

inte fanns några utarbetade tillvägagångssätt eller strategier för hur 

de skulle arbeta med brukarmedverkan i verksamheten. Dock var det 

27,8% (15) som angav att det fanns. Det var 7.4 % (4) som uppgav att 

de både hade en samordnande funktion/tjänst och ett 

tillvägagångssätt eller strategi för hur de skulle arbeta. 

 

När det gällde samverkan med andra aktörer kring brukarinflytande-

frågor angav 32,1% (17) av de svarande att de samverkade med andra 

aktörer. Det fanns också möjlighet för personerna som besvarade 

frågan att beskriva vilka aktörer detta gällde. Främst angav de att 

samverkan skedde med brukar- och intresseorganisationer. Dessutom 

uppgav några att de samverkade över verksamhetsgränser.  

 



Vad gällde fastställda mål att arbeta med 

brukarmedverkan/brukarinflytande i verksamheten svarade 33,3% 

(18) att det inte fanns mål, medan 27,8 % angav att de inte visste om 

det fanns uppsatta mål kring brukarinflytande.  

 

Huruvida verksamheten använde någon specifik metod uppgav 29,6% 

(16) att de hade en specifik metod som de använde eller utgick ifrån. 

Samtidigt så uppgav nästan hälften 45,3 % (24) att de inte hade det. 

Av de personer som svarade ”ja” på frågan så var det vanligaste 

angivna metoderna genomförandeplaner och levnadsberättelser. 

Någon nämnde husmöten samt fokusgrupper. Att levnadsberättelser 

angavs ofta bekräftar att det till stor andel var personal inom 

äldreomsorg som hade svarat på enkäten. 

 

Av de som uppgav att de använde någon specifik metod sa åtta 

personer av 16 att det också fanns vetenskapligt stöd för 

metoden/erna de använde. Det var sex av de svarande som använde 

en specifik metod som inte visste om det fanns något vetenskapligt 

stöd för metoden/erna de använde sig utav, två svarande uppgav att 

det inte fanns något stöd.  

 

Huruvida brukare fick ekonomisk ersättning för arbete som utförs 

inom organisationerna så svarade 15, 1 % (8) av det totala antalet 

svarande att brukare fick ersättning för arbete som utförs. Vid en 

närmare titt på när de hade specificerat den ersättning brukare hade 

fått så syns det att endast en svarande skrev att brukarna får lön + 

reseersättning för utfört arbete, och där nästan alla personer som 

svarat ja istället kopplade frågan till den ersättning som brukaren fick 

till följd av sin situation, till exempel försörjningsstöd eller 

habiliteringsersättning. Det är också värt att kommentera att det var 

34,0% (18) av de totalt antal svarande som inte vet om brukare blir 

avlönade vid insatser. 

 

Vad gäller uppföljning eller utvärdering av brukarinflytandearbete 

svarade 18,9% (10) av de totalt antal svarande att de gjorde det medan 

49,1% (26) inte visste och 32,1% (17) sa att de inte gjorde det. Bland 

de preciserade svaren syns att två svarande angav att uppföljning 

skedde genom informationsmöten med till exempel kommunala 
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pensionärsråd eller genom ständig dialog, månadsmöten eller genom 

idélåda till brukarna, medan de andra åtta svaranden istället kopplade 

till individuell uppföljning av genomförandeplaner och insatser.  

 
I tabell 6 finns en översikt över vad de svarande ansåg var hindrande 
faktorer när det gällde arbete med 
brukarmedverkan/brukarinflytande. 
 
Tabell 6: Upplevelsen av hindrande faktorer för brukarmedverkan/brukarinflytande 
enligt de svarande (n=53). Det fanns möjlighet att välja flera svarsalternativ.    

Hindrande faktor 
Andel 

(antal) 

Det saknas personer som aktivt arbetar med 
brukarmedverkan/brukarinflytande 

39,6 (21) 

Det finns inte personalresurser 28,3 (15) 

Vi vet inte vilka metoder/former som finns 20,8 (11) 

Nej, det finns inga 20,8 (11) 

Det finns inte ekonomiska resurser 15,1  (8) 

Annat 15,1  (8) 

Bristande intresse hos brukare 11,3  (6) 

Bristande intresse hos ledningen 3,8  (2) 

Bristande intresse hos personalgrupper 3,8  (2) 

 

Av tabellen framgår att den faktor som störst andel, 39,6% (21), 

svarande upplevde som hindrande faktor var att det saknas personer 

som aktivt arbetade med brukarinflytande/brukarmedverkan. 

Därefter ansåg 28,3% (15) att en hindrande faktor var att det saknas 

personalresurser. Av de 53 svarande ansåg 20,8% (11) att de inte 

visste vilka metoder eller former som fanns. Däremot ansåg lika stor 

andel 20,8% att de inte upplevde några hindrande faktorer. De 

svarande uppmanades också att specificera om det fanns andra 

hindrande faktorer än de förutbestämda svarsalternativen. Där 

angavs bland annat att det kunde vara svårt när personen arbetade 

med brukare som hade sänkt autonomi, att verksamheten inte 

arbetade aktivt med brukarinflytandefrågor mer än med kommunala 

råd från brukarorganisationer. Någon menade att det var mer en 

fråga om att ta initiativ till att få med brukarna i diskussioner och att 

ge löpande information. Två svarande skrev uttryckligen att de heller 

inte arbetade aktivt med brukarmedverkan och brukarinflytande och 

därför inte upplevde några hindrande faktorer.  



I tabell 7 finns en översikt på huruvida de svarande upplevde att det 
fanns främjande faktorer i arbetet med 
brukarmedverkan/brukarinflytande. 
 
Tabell 7: Upplevelsen av främjande faktorer för brukarinflytande/brukarmedverkan 
enligt de svarande (n=53). Det fanns möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Främjande faktor 
Andel 

(antal) 

Det finns intresse hos personalgrupper 41,5 (22) 

Det finns intresse hos ledningen 32,1 (17) 

Nej, det finns inga 28,3 (15) 

Det finns intresse hos brukare 24,5 (13) 

Det finns personalresurser 7,5  (4) 

Det finns personer som aktivt arbetar med 
brukarmedverkan/brukarinflytande 

7,5  (4) 

Annat 7,5  (4) 

De metoder/former för brukarmedverkan/ 
brukarinflytande som vi använder är bra 

3,8  (2) 

Det finns ekonomiska resurser 1,9  (1) 

 

Av tabell 7 framgår att den faktor som störst andel svarande upplevde 

som främjande när det gällde brukarmedverkan/brukarinflytande var 

att det fanns intresse hos personalgrupper 41,5% (22), därefter ansåg 

32,1% (17) att en främjande faktor var att det finns intresse hos 

ledningen. Av de 53 svarande ansåg 24,5% (13) att en främjande 

faktor var att det finns intresse hos brukarna. Däremot uppgav 28,3% 

(15) att det inte fanns några främjande faktorer. En intressant 

iakttagelse var att en verksamhet som beskrev sig vara brukarstyrd 

upplevde att det inte fanns några främjande faktorer för 

brukarmedverkan/brukarinflytande. Detta väcker frågor om vad som 

möjliggör en brukarstyrd verksamhet om inga främjande faktorer 

finns för ett sådant arbetssätt, samt hur de svarande definierar 

brukarstyrda verksamheter.  

 

Ett sammansatt mått bildades över omfattningen av 

brukarmedverkan/brukarinflytande på verksamhets och 

organisationsnivå, se tabell 8.  
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Tabell 8: Omfattning av aktiviteter för brukarmedverkan/brukarinflytande på 
verksamhetsnivå och organisationsnivå (n=54). Omfattningen kan variera från 0 till 11 
stycken aktiviteter.     

Antal 
aktiviteter 

Andel 
(antal) 

0 29,6 (16) 

1 33,3 (18) 

2 11,1  (6) 

3 16,7  (9) 

4 5,6  (3) 

5 3,7  (2) 

 

Ett korrelationstest utfördes. Resultatet visade att det fanns en 

korrelation mellan antal främjande faktorer och omfattningen av 

brukarinflytande på verksamhets och organisationsnivå (rs= 0,359, 

p=0,008 (two-tailed)). Så tillvida att ju fler främjande faktorer de 

svarande uppgav desto större omfattning av arbetssätt som möjliggör 

inflytande på verksamhets- och organisationsnivå fanns det.  

 

Det fanns olika faktorer som de svarande ansåg att de skulle behöva i 

sin verksamhet för att i större utsträckning kunna arbeta med 

brukarmedverkan/brukarinflytande. Utifrån de inkomna svaren gick 

det att urskilja två huvudkategorier, den ena huvudkategorin speglade 

kunskapsrelaterade faktorer, så som mer information, kunskap om 

metoder, former för att i högre utsträckning kunna arbeta aktivt med 

brukarinflytande. Den andra huvudkategorin speglade faktorer som 

alla berörde organisatoriska förutsättningar, så som ekonomi, att det 

fanns personal som arbetar aktivt med frågorna, tid och att det 

formas strategier och planer för hur verksamheterna ska arbeta med 

brukarmedverkan/brukarinflytande. 

 

  



Diskussion 

Diskussionen kommer att inledas med reflektioner kring delar av 

resultatet som presenterades i föregående kapitel. Avslutningsvis 

kommer enkätens konstruktion att diskuteras och där 

förbättringsområden kommer att föreslås inför en ny mätning. 

 

Utifrån resultaten så blir det synligt att arbetsformer på individnivå är 

mest förekommande bland de svarande. Det gäller i första hand 

uppföljning av insatser, information om insatser och om information 

kring rättigheter och möjligheter till stöd/insatser. Vad gäller 

informationsaspekten blir det aktuellt att reflektera över i vilka 

sammanhang som information ges, och om informationen gäller de 

egna insatserna, verksamheten och huruvida den information som ges 

blir relevant för brukaren. Vid ett kortsiktigt mottagande av 

ekonomiskt bistånd kanske information om verksamheten inte är 

relevant för brukaren, medan en person som bor på ett boende med 

särskilt stöd, kanske finner det mer angeläget för att kunna påverka 

saker som rör den egna boendesituationen. Att delges information 

brukar beskrivas som den lägsta graden av inflytande, där brukarna 

informeras men inte har någon påverkansmöjlighet (jfr Karlsson & 

Börjesson 2011), och utifrån enkätsvaren så kan inget sägas kring 

huruvida brukare upplever inflytande när de delges information eller i 

uppföljning av de insatser som ges. Det lyfter också frågan om vad 

insatser på individnivå egentligen är och inte i relation till 

brukarinflytande och brukarmedverkan. Vid uppföljning av insatser 

blir det också relevant att reflektera över i vilken utsträckning 

brukaren har möjlighet att påverka fortsatta insatser. Arbetsformer 

som kan möjliggöra brukarinflytande på verksamhets- och 

systemnivå förekommer inte i lika stor utsträckning bland de 

svarande, vilket indikerar att de verksamheter som representeras i 

materialet i hög utsträckning inte arbetar på ett systematiserat sätt 

med brukarinflytande. Resultatet kan sättas i relation till FoU 

Välfärds (2010:4) skrivelse där behovet att utveckla metoder på 

verksamhets- och systemnivå synliggörs, samt till Socialstyrelsens 

(2011a) konstaterande att det verkar finnas ett stort behov av att 

sprida kunskap om förutsättningar och former för brukarmedverkan 

och brukarinflytande.  
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Ershammar (2007) skriver att bristen på mål och strategier kring 

brukarinflytande och brukarmedverkan är ett stort hinder. Knappt två 

tredjedelar av de svarande i enkäten anger endera att det inte finns 

mål eller att personen inte vet huruvida mål finns för att arbeta med 

brukarinflytande. I litteraturen (a.a) beskrivs att det är av vikt att det 

finns en plan för hur verksamheten arbetar med brukarinflytande, att 

personalen är medvetna om detta, samt att det finns strategier för hur 

målen om brukarinflytande och brukarmedverkan ska uppnås. Tillika 

beskrivs en samordnande funktion för brukarinflytanderbete som 

viktigt. Av de svarande i enkäten anger var tredje person att det finns 

strategier för brukarinflytandearbete, medan enbart var sjätte anger 

att det finns personer som är samordnare av brukarinflytandearbete. 

Endast var trettonde person anger att verksamheten/erna har både 

strategier för brukarinflytandearbete och en person som är 

samordnande av det arbetet.  

 

Den faktor som störst andel svarande upplever som hindrande är att 

det saknas personer som aktivt arbetar med 

brukarinflytande/brukarmedverkan. Därefter anser de svarande att 

en hindrande faktor är att det saknas personalresurser. Positivt är att 

många av de svarande i enkäten menar att det finns intresse hos 

personal och ledningen, vilket också lyfts upp i litteraturen 

(Ershammar 2007; Socialstyrelsen 2011a) och få svarande anser att 

det finns ett bristande intresse. Däremot går det att se att de svarande 

i högre grad anser att det finns ett bristande intresse hos brukare än 

hos ledning och personal. 

 

Ershammar (2007) skriver att brukarinflytande kräver ett 

helhetsgrepp. Om en engångssatsning genomförs, exempelvis ett 

brukarråd, så menar författaren att chanserna är små att arbetet ger 

effekt. Om arbetet däremot innebär insatser på olika nivåer och har 

en långsiktighet så kan satsningen bli en framgång. Ershammar 

skriver också att arbetet med brukarinflytande bygger på goda 

förutsättningar med resurser, planering och utbildning. I skriften så 

betonas att detta område bör betraktas som vilket arbetsområde som 

helst, att det helt enkelt tar tid och någon måste planera och göra 

jobbet (2007:18). Inflytandet ska utgöra en formell del av 

verksamheten och bygga på systematiska metoder. Då blir det 



tydligare vad som förväntas av alla inblandade (Ershammar (red.) a.a: 

11). 

 

Resultatet visar två olika huvudkategorier av faktorer som de 

svarande anser att de skulle behöva i sin verksamhet för att i större 

utsträckning kunna arbeta med brukarmedverkan/brukarinflytande. 

En kategori speglar kunskapsrelaterade faktorer vilket också är i linje 

med FoU:s uppdrag att bidra till en kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten. Den andra kategorin rör organisatoriska förut-

sättningar, till exempel ekonomi och resurser vilket är faktorer som 

verksamheterna själva behöver ansvara för. En annan del av dessa 

organisatoriska förutsättningar handlar om att forma strategier och 

planer för hur verksamheterna ska arbeta med 

brukarmedverkan/brukarinflytande. För att förankara arbetet i 

verksamheten torde det vara en fördel att de som ska arbeta aktivt 

med frågorna också är de som utformar strategierna och planerna. De 

har också kännedom om verksamheten och hur den är uppbyggd. 

Med andra ord är det viktigt att människorna från verksamheten 

ansvarar för utformningen. Det utesluter dock inte FoU Välfärd 

Värmland som ett stöd under en sådan process. 

 

Av de svarande som uppger att de följer upp eller utvärderar arbetet 

med brukarinflytande och brukarmedverkan kan två av de tio 

preciserade svaren indikera att de syftar på uppföljning av 

brukarinflytande. Däremot uppger resterande åtta personer att 

uppföljning av genomförandeplaner och insatser är brukarinflytande-

arbete. Frågan som väcks är om information ses av de svarande som 

inflytande eller om det inte istället ska ses som en grundläggande 

rättighet? Brukarinflytande kan betyda olika saker och därför är 

tydligheten kring drivkraften bakom ett ökat brukarinflytande viktigt 

(Ershammar (red.) 2007:18). Arbetet måste vara synligt och också 

genomsyra verksamheten för att ett reellt brukarinflytande ska bli 

möjligt. Arbetet bör finnas med som en naturlig del i en organisation. 

Dessutom är det viktigt att det genomförs aktiva satsningar inom 

området och på bred front. 

 

För att komma till stånd med att aktivt arbeta med 

brukarmedverkan/brukarinflytande krävs det att både brukare och 
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personal omvärderar sina roller. Dels bör 

brukarmedverkan/brukarinflytande medföra att maktrelationen 

förändras, dels kan det som brukare vara svårt att erövra makt när 

personen är van att vara passiv i sin roll som brukare. Arbete med 

brukarmedverkan/brukarinflytande väcker också frågan om alla 

brukare kan få ha inflytande, när och på vilken nivå? Hur involveras 

personer med nedsatt autonomi eller svåra funktionsnedsättningar? I 

detta sammanhang blir vägar för kommunikation en angelägen fråga.  

Det finns också gränser för vart brukare kan och får ha inflytande, till 

exempel regleras vissa faktorer genom olika lagrum i socialtjänstlagen 

(SoL) och hälso- och sjukvård (HSL) samt i tvångslagstiftningar som 

lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT).    

 

Resultaten ger en första bild av hur arbetet med 

brukarmedverkan/brukarinflytande ser ut i några verksamheter i 

Värmland. Mycket av det som litteraturen tar upp som främjande 

faktorer samt på vilket sätt verksamheter bör arbeta på saknas i 

dagsläget hos många av de verksamheter som deltagit i 

undersökningen. Genom de nationella satsningar som görs av 

regeringen och SKL inom området så finns dock skäl att tro att detta 

kommer att fokuseras och prioriteras på ett sätt som gör det möjlighet 

för verksamheterna att i större utsträckning arbeta med frågan. Vissa 

områden måste verksamheterna själva utveckla, men där FoU Välfärd 

Värmland kan utgöra ett regionalt stöd i detta arbete om 

verksamheterna så önskar.   

 

 

Själva enkäten 

När det kommer till hur vi valt att benämna olika funktioner, så 

valdes ett språkbruk där vi använder första och andra linjens chef som 

begrepp. Tre personer som valt att skriva in yrkestillhörighet under 

annat, borde egentligen kunnat skriva i andra linjens chef. Detta gör 

att vi anar en osäkerhet i hur de svarande har tolkat begreppen, och 

där vi i kommande enkät bör fundera över omformuleringar eller 

förtydliganden som bättre passar in på de funktioner som finns inom 

socialtjänstens område. 



Vid enkätkonstruktionen så fann vi det också problematiskt att 

beskriva målgrupper inom verksamheterna, och där möjligheten att 

välja både målgrupp och verksamhet bör diskuteras inför kommande 

enkät. 

 

Den största bristen i enkätens konstruktion är att det saknas en 

distinktion mellan generella arbetsformer och direkta 

arbetsformer/metoder som syftar till brukarmedverkan och brukar-

inflytande. Vid tolkning och sammanställning av resultaten har vi haft 

många diskussioner kring vad som egentligen är brukarinflytande och 

vad som inte är det, samt hur de svar som inkommit kan tolkas. På 

individnivå finns påståenden som speglar generella insatser och 

arbetsformer som ingår i det vanliga arbetet och där graden av 

brukarmedverkan och brukarinflytande blir beroende av hur arbetet 

utförs. På verksamhetsnivå kan dock arbetsformerna mer specifikt 

kopplas till metoder och arbetssätt som direkt syftar till att uppnå 

detta. Vid fråga sex (se bilaga 1) anser vi därför att de inledande 

påståendena som avser exempelvis information om insatser, 

uppföljning av insatser et cetera bör särskiljas och eventuellt anges 

vid bakgrundsfrågorna istället. Vi anser också att påståendena och 

frågorna bör kategorieras på ett sätt som gör det lättare att tydligare 

kunna mäta graden av brukarmedverkan och brukarinflytande. 

 

Vidare så har vi uppmärksammat en felaktighet i den elektroniska 

konstruktionen av enkäten. I nuvarande konstruktion så har till 

exempel alla svarande haft möjligheten att besvara frågan om det 

finns det vetenskapligt stöd för de metoder som används. I nästa 

utformning bör naturligtvis bara de svarande som tidigare anger att 

de använder specifika metoder för brukarinflytande och 

brukarmedverkan att länkas till denna fråga.  

 

Vi ser det som angeläget att vid ett kommande utskick att få ett större 

urval, både när det gäller antal svarande, men som också 

representerar svarande från fler yrkeskategorier på olika nivåer, 

exempelvis baspersonal. Detta skulle innebära en möjlighet att dela in 

och göra jämförelser på gruppnivå, både avseende målgrupper, men 

även gällande yrkeskategorier. I detta resultat är äldreomsorgen 

överrepresenterade. För att i framtiden kunna dra generella slutsatser 
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så måste vi ha ett större empiriskt underlag. Möjligheten finns också 

att göra riktade utskick, det vill säga att undersöka olika verksamheter 

inom en specifik målgrupp.  
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Bilaga 1. Enkät angående 

brukarmedverkan/brukarinflytande 

 

1. Namnet på er Enhet/Avdelning/Verksamhet: 

 

2. Vilken huvudman tillhör ni? 

 Socialtjänsten 

 Landstinget 

 Privat vård- eller stödgivare 

3. I vilken kommun är ni verksamma? 

 Arvika 

 Eda 

 Filipstad 

 Forshaga 

 Grums 

 Hagfors 

 Hammarö 

 Karlstad 

 Kil 

 Kristinehamn 

 Munkfors 

 Storfors 

 Sunne 

 Säffle 

 Torsby 

 Årjäng 

 Vi är länsövergripande 

  



4. Vilken målgrupp riktar sig er verksamhet främst till? 

 Äldre personer 

 Personer med fysiska funktionsnedsättningar 

 Personer med psykiska funktionsnedsättningar 

 Personer med utvecklingsstörning 

 Personer med missbruks- och beroendeproblematik 

 Personer med familjerelaterade problem 

 Personer med arbetsmarknadsrelaterade problem 

 Personer med en kombinerad problematik/situation 

 Om annat, specificera:  

5. Vilken funktion har du som besvarar enkäten? 

 Första linjens chef 

 Andra linjens chef 

 Verksamhetsutvecklare 

 Myndighetsutövare 

 Baspersonal 

 Legitimerad personal 

 Om annat, specificera: 

6. Stämmer något eller några av följande alternativ in på hur ni arbetar i er 

verksamhet? Flera alternativ är möjliga. 

 Vi ger information till brukare om innehållet i deras 

stöd/insatser/vård/behandling 

 Vi ger information till brukare om verksamhetsrelaterade frågor 

 Vi ger information och vägledning för brukare kring rättigheter och 

möjligheter till stöd/insatser/vård/behandling 

 Vi erbjuder konsultationssamtal med brukare kring innehållet i deras 

stöd/insatser/vård/behandling 

 Vi gör uppföljningar av de insatser som ges 

 Vi genomför brukarundersökningar 

 Vi arrangerar utbildning för brukare kring inflytandefrågor 

 Vi använder oss av brukarstyrda brukarrevisioner 
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 Vi har brukarråd där brukare av våra insatser kan påverka i frågor kring 

verksamheten 

 Vi har brukarråd där brukarorganisationer är representerade 

 Brukare medverkar i våra personalutbildningar 

 Vi har arbetsgrupper med både personal och brukare 

 Verksamheten är brukarstyrd 

 Vi använder oss av fokusgrupper och brukarpaneler för att tillvarata 

brukares kunskaper i verksamhetsutvecklingen 

 Vi anlitar personer med egen erfarenhet för att konsultera i 

verksamheten 

 Vi arrangerar självhjälpsgrupper/studiecirklar för brukare 

 Vi arrangerar dialogcaféer för personal och brukare 

 Vi erbjuder utbildning för brukare 

 Vi erbjuder utbildning för närstående 

 Vi ger föreningsstöd till brukarorganisationer 

 Om annat, specificera 

7. Frågorna 8 - 19 riktar sig till er som kryssat i något/några av alternativen i fråga 

6. Om inte så kommer ni att slussas vidare till fråga 20.  Svara därför ja eller nej 

här nedan. 

 Ja, jag har svarat på fråga 6, fortsätter med fråga 8. 

 Nej, jag har inte svarat på fråga 6, hoppar till fråga 20. 

8. Finns en samordnande funktion/tjänst som arbetar med brukarinflytande i er 

organisation? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

  



9. Finns samverkan med andra aktörer när det gäller brukarinflytandefrågor? Om 

ja, ange vilken/vilka i kommentarsrutan. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

 

10. Finns det fastställda mål om att arbeta med brukarmedverkan/brukarinflytande i 

er verksamhet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

11. Finns det utarbetade tillvägagångssätt eller strategier för hur ni ska arbeta med 

brukarmedverkan/brukarinflytande? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

12. Dokumenteras arbetsprocessen när det gäller brukarinflytandefrågor? (t.ex 

mötesanteckningar/mötesprotokoll) 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

13. Utgår ni från någon specifik metod i arbetet med brukarinflytande? T. ex: ”Att 

lära av fosterbarn, Shared descision making, Linköpingsmodellen, 

levnadsberättelser, brukarrevisioner etc”. Om ja, ange vilken/vilka i 

kommentarsrutan nedan. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 
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14. Finns vetenskapligt stöd för metoden ni använder? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

15. Ges ekonomisk ersättning till brukare som utför arbete i er 

verksamhet/organisation? Om ja, ange på vilket sätt/i vilket sammanhang i 

kommentarsrutan. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

 

16. Har arbetet med brukarinflytande utvärderats/ följts upp på något sätt, t.ex. 

genom utvärdering, uppföljning eller annat? Om ja, ange på vilket sätt i 

kommentarsrutan nedan. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

 

17. Upplever ni hindrande faktorer i arbetet med 

brukarmedverkan/brukarinflytande? Flera alternativ är möjliga. 

 Ja, det finns inte ekonomiska resurser 

 Ja, det finns inte personalresurser 

 Ja, det saknas personer som aktivt arbetar med 

brukarinflytande/brukarmedverkan 

 Ja, bristande intresse hos ledningen 

 Ja, bristande intresse hos personalgrupper 

 Ja, bristande intresse hos brukare 

 Ja, vi vet inte vilka metoder/former som finns 

 Nej 

 Om annat, specificera 



18. Upplever ni främjande faktorer för att arbeta med 

brukarmedverkan/brukarinflytande? Flera alternativ är möjliga. 

 Ja, det finns ekonomiska resurser 

 Ja, det finns personalresurser  

 Ja, vi har personer som aktivt arbetar med 

brukarmedverkan/brukarinflytande 

 Ja, det finns intresse hos ledningen 

 Ja, det finns intresse hos personalgrupper 

 Ja, det finns intresse hos brukare 

 Ja, de metoder/former för brukarmedverkan/brukarinflytande som vi 

använder är bra 

 Nej 

 Om annat, specificera: 

 

19. Vad skulle ni behöva i er verksamhet för att i större utsträckning kunna arbeta 

med brukarmedverkan/brukarinflytande/brukarsamverkan? 
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