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Abstract 

Very much of the knowledge about patients nursing and care is located to the 

the patient or people related to the patient. The Swedish government has 

identified this problem in a national rapport and every region is responsible 

to implement a strategy or model to increase participation from affected 

patients. The Region of Kalmar county has a model for this problem called 

Utvecklingsrådet. By using a qualitative text analysis with framing theory 

and argumentative analysis approach towards the implementer process of 

Region of Kalmar county´s model this paper will exam how well this model 

has succeeded.  

Utvecklingsrådet has grown to the extent that patients and relatives to 

patients is contributing in different management contexts and development 

work directly in the organizations. By the structure of utvecklingsrådet 

patients and relatives to patients contribute due to what the Swedish 

government asked for in the national report.     
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1 Inledning 

Inte sällan uttrycks det en brist på människors självbestämmande och 

integritet inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete. Hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten är överens gällande bestämmelserna om ökat 

inflytande av patienter, brukare och närstående i vården utifrån patientlagen 

(2014:821). Enligt regeringens proposition 2009/10:210 har patienter och 

närstående kunskaper kring risker i hälso- och sjukvården som medarbetare 

missar. I september 2013 antogs en struktur och modell för samverkan samt 

gemensam ledning och styrning i Kalmar län inom socialtjänst, och 

angränsande hälso- och sjukvård i Kalmar län för att bättre kommunicera 

mellan landstingets och kommunens omsorgsområden. I denna modell var, 

och är, målet att individer ska få rätt vård i rätt tid av rätt huvudman - 

kommun eller Region Kalmar län.   

Samverkansmodellen bygger på ett antal årligt återkommande forum där 

social- och omsorgschefer, Region Kalmar läns förvaltningschefer inom 

specialiserad somatisk vård, primärvård och psykiatri samt tjänstemän från 

Region Kalmar läns ledningsstab träffas för att samverka. Under senare år 

har även skolan lagts till i samverkansmodellen och därmed sitter även 

skolchefer med i länsgemensam ledningsgrupp. I samverkansmodellen ingick 

de första åren enbart högre uppsatta chefer och politiker för att samverka i 

utvecklingsarbeten.  

I de utvecklingsarbeten som rörde patienter, brukare och närstående fanns det 

ingen representant från deras synvinkel. Enligt regeringens proposition 

2009/10:210 framkommer det tydligt att de personer som har mest erfarenhet 

av vården och omsorgen inte ens satt med i rummet då det diskuteras kring 

deras vård och omsorg. I januari 2017 tillkom därför representanter för 

brukare, patienter och/eller närstående valda ur ett Utvecklingsråd till 

länsgemensam ledning.  
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Utvecklingsrådet startades i maj 2016 för att öka delaktigheten för brukare, 

patienter och/eller närstående inom vård och omsorg genom att 

länsgemensam ledning i samverkan tog beslutet att tillsätta en länsmodell för 

brukarmedverkan. Detta har efterfrågats enligt tidigare forskning (SOU 

2008:18, s 15). För att kunna ta hänsyn till patienters, brukares och 

närståendes bästa bör deras erfarenheter och synpunkter vägas in i 

utvecklingsarbeten. Marianne Westring Nordh på Kommunförbundet Kalmar 

län (KFKL) och Anna Olheden, Region Kalmar län samordnar för 

utvecklingsrådet och är starka förespråkare för detta synsätt. Anna och 

Marianne, påbörjade projektet med utvecklingsrådet i maj 2016. Syftet med 

utvecklingsrådet är att öka inflytande och delaktighet från patienter, brukare 

och närstående över utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, precis det 

som regeringen påpekat vara en brist i hela landet.  

Då det inte finns andra utvecklingsråd eller liknande projekt i övriga delar av 

Sverige kan det uppstå problem vid implementeringen av ett nytt projekt. Det 

finns inga tydliga riktlinjer från regeringen gällande implementering av ökat 

inflytande från brukare, patienter och närstående. Därför var det upp till 

Marianne och Anna tillsammans med KFKL och Region Kalmar län att ro 

detta projekt i land. Ett projekt som är beslutat på en politisk nivå och som 

tjänstemän ska lyckas att implementera. Denna uppsats kommer att utvärdera 

hur utvecklingsrådet har implementerats och vad som tyder på att brukare, 

patienter och närstående har fått ett ökat inflytande.  
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1.1 Problemdiskussion 

Detta ämne är högst relevant ur ett statsvetenskapligt perspektiv då 

forskningsproblemet är identifierat av regeringen och berör viktiga 

samhällsfrågor inom förvaltningspolitiken. Under 2018 kom 

Socialdepartementet ut med en rapport som redovisade att år 2015 hade 

enbart psykisk ohälsa, direkt och indirekt, kostat nästan 5 procent av 

Sveriges bruttonationalprodukt (SOU 2018:90, s 16). Detta bevisar att enbart 

den psykiska ohälsan i Sverige är en samhällskostnad som skulle kunna 

minskas med förebyggande åtgärder.  

Utvecklingsrådet kan i detta läget påverka den psykiska ohälsan genom att 

dela med sig om sina kunskaper till vårdpersonal. Patienter, brukare och 

närstående kan med delaktighet i utvecklingsfrågor öka kunskapen hos 

personalen utifrån patienters, brukares och närståendes perspektiv vilket kan 

medföra en bättre vård och i längden leda till bättre psykisk hälsa. Genom 

denna typ av delaktighet kan utvecklingsrådet påverka på samhällsnivå.  

Eftersom att modellen för länsgemensam ledning och utvecklingsrådet är en 

öppen strukturmodell som andra län kan inspireras av kan modellen för 

länsgemensam ledning och utvecklingsrådet även påverka hela nationen. Det 

finns liknande strukturer för samverkan mellan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst på flera andra ställen i landet, dock ingen som har så pass 

utvecklad brukarmedverkan som Kalmar län har.  

Området är även relevant på individnivå. Det rör individers egen hälsa och 

uppfattning av insatser och vård inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Genom Intressebanken kan alla som varit i kontakt med vården eller 

socialtjänsten anmäla sig till att delta i utvecklingsarbeten. Intressebanken 

beskrivs mer utförligt under rubrik 5.3 Intressebanken. Denna delaktighet 

från patienter, brukare och närstående är precis det som efterfrågas av 

regeringen och genom en struktur av intressebanken tillgodoses och 
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samordnas möjligheten för patienter, brukare och närstående att påverka 

vården utifrån patienter, brukare och närståendes perspektiv.   

Problemet är därmed intressant både ur ett personperspektiv men framförallt 

ur ett statsvetenskapligt perspektiv då samhällskostnaderna för den sociala 

vården är stora och problemet är uppmärksammat på en nationell nivå. Kan 

det vara så att utvecklingsrådet är en bit av lösningen på ett nationellt 

problem? Den frågan överlåter jag till andra forskare, däremot vill jag 

undersöka hur utvecklingsrådet har implementerats i Kalmar län.   

Riksrevisionen har granskat statens styrning av hur de nationella riktlinjerna 

inom en ökad brukarmedverkan effektivt kan främja en vård utformad utifrån 

patientens perspektiv. Rapporten visar att staten på ett mer effektivt sätt kan 

använda de nationella riktlinjerna för att främja en patientcentrerad vård 

(Riksrevisionen 2017). Riksrevisionen rekommenderade regeringen att ge i 

uppdrag till myndigheten för vård- och omsorgsanalys göra en uppföljning 

och granska detta område. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

rapporterar följande slutsats: 

”De nationella riktlinjerna är i dag inte utformade för att understödja en 

patientcentrerad vård. Ett kunskapsstöd som ska stärka patienternas och 

patientorganisationernas möjlighet till delaktighet och inflytande behöver 

vara mer heltäckande i sina rekommendationer inom ett område. Det behöver 

också stödja en samordnad vård genom att täcka in hela vårdprocesser, och 

understödja en mer individualiserad behandling som är anpassad efter 

patientens behov och förutsättningar. Dessutom behöver kunskapsstödet 

målgruppsanpassas, och patienterna och deras organisationer behöver 

involveras på ett ändamålsenligt sätt i arbetet med att ta fram, sprida, 

implementera och följa upp kunskapsstödets rekommendationer.” 

(vårdanalys, rapport 2015:7 s.81) 
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I detta citat presenteras ett tydligt problem inom den patientcentrerade 

vården, att riktlinjerna inte är utformade för att understödja patientcentrerad 

vård som är en del av patientlagen som trädde i kraft den första januari 2015 

(riksdagen 2014:821). Dessa riktlinjer grundar sig i riksrevisionens 

utredningar som påvisat en brist i patientlagen som trädde i kraft den 1/1-

2015. Regeringen ställer sig dock inte positiv till att styra hur myndigheter 

ska genomföra sitt arbete och ville inte anta förtydligande eller bindande 

riktlinjer i lagtext (riksrevisionen 2017).  

Dåvarande Regionförbundet i Kalmar län tog ett beslut om att utforma 

riktlinjer i form av en samverkansmodell för att öka patienters, brukares och 

närståendes inflytande över vården. Regionförbundet i Kalmar läns uppdrag 

har fördelats mellan nybildade Kommunförbundet Kalmar län och Region 

Kalmar län. Regionbildningen ägde rum den 1 januari 2019.  

Samverkansmodellen heter Länsgemensam ledning i samverkan inom 

socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt skolan och 

grundades i september 2013 och under 2016 startades utvecklingsrådet för att 

öka patienters, brukares och närståendes delaktighet i vården. Under januari 

2017 anslöt utvecklingsrådet till Länsgemensam samverkan med två 

representanter. 

Att nationen inte kan uppfylla de lagar som ligger till grund för vår välfärd 

kan snabbt bli ett samhällsproblem. Det är därför högst aktuellt ett 

forskningsområde inom statsvetenskap. Med den korta informationen kring 

den tidigare forskningen som ligger till grund för denna uppsats vill jag nu 

förtydliga problematiseringen utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv.  

Regeringen har uppmärksammat problem inom patientlagen när det rör den 

patientcentrerade vården genom utredningar från riksrevisionen och 

myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Regeringen vill dock inte skapa 

bindande riktlinjer utan det är upp till varje myndighet att skapa strukturer 
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för att uppnå patientcentrerad vård. I Kalmar län startade därför 

utvecklingsrådet för att öka delaktigheten för patienter, brukare och 

närstående i vårdarbetet. Genom strukturerat arbete som kommer förtydligas 

längre in i uppsatsen har utvecklingsrådet som mål att uppfylla de nationella 

målen för en patientcentrerad vård som anges i patientlagen.  

Men när det inte finns tydliga riktlinjer kring hur arbetet ska genomföras i 

ansvarig myndighet från regeringen kan det finnas bromsklossar och 

frågetecken i implementeringsprocessen. Problemformuleringen blir därför 

hur utvecklingsrådet lyckas med implementeringen av att öka delaktigheten 

för patienter, brukare och närstående då det saknas tydliga riktlinjer från 

regeringen att utgå från. Utan tydliga riktlinjer eller att kunna grunda sin 

struktur i tidigare bevisat fungerande modeller för angivet syfte kan det bli 

problematiskt att genomföra utvecklingsrådets ambitioner. För att förtydliga 

vill jag därmed problematisera den decentraliserade strukturen som Sveriges 

regering vill framhålla.  

Decentralisering i sig anses vara positivt av de flesta. Det låter idealiskt att 

alla beslut som tas ska vara så nära de berörda individerna som möjligt. Men 

detta kan skapa problem för kommunerna vid implementering. Bo Rothstein 

uttrycker i sin bok Politik som organisation att ”de centrala ämbetsverkens 

ställning försvagats” (Rothstein, 2014:248). I vissa lägen kan det krävas 

tydligare riktlinjer från regeringen som underlättar för kommuner. Då det 

saknas tydliga riktlinjer för problemet med att öka den patientcentrerade 

vården är det av intresse att undersöka hur man i Kalmar län har skapat 

strukturer och implementerat dessa i verksamheter.  

Problematiseringen som denna uppsats kommer att fokusera på blir därför 

hur relevanta aktörer i Kalmar län – länets kommuner och Region Kalmar län 

- har lyckats att skapa en strukturmodell och implementerat denna i ett 

decentraliserat samhälle. 
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1.2 Syfte och Frågeställning 

 

Denna uppsats kommer att skrivas som en utvärdering av ett befintligt arbete 

grundat i ett redan formulerat forskningsproblem. Syftet är att analysera hur 

patient-, brukar- och närståendemedverkan har implementerats i Kalmar län.  

Frågeställningar:  

Hur har patient-, brukar- och närståendemedverkan implementerats i 

förhållande till hur regeringen framställt problemet?  

Hur har patient-, brukar- och närståendemedverkan implementerats i Kalmar 

län i jämförelse med modeller i andra län? 

2 Teori 

För att kunna förstå och strukturera forskningsproblemet kommer denna 

uppsats att utgå från implementeringsteori. Utvecklingsrådets ambition är att 

implementera en del av en ny strategi för att öka brukares, patienters och 

närståendes inflytande över frågor kring socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Utifrån detta perspektiv kommer analysen att kompletteras med 

implementeringsteorins syn ur ett bottom-up-perspektiv och metastyrning 

(Rothstein, red 2014:190). Förslagen på förändring kommer underifrån och 

upp, alltså från brukare, patienter och närstående till social- och 

omsorgschefer, Region Kalmar läns förvaltningschefer inom specialiserad 

somatisk vård, primärvård och psykiatri samt tjänstemän från ledningsstaben. 

Genom att applicera implementeringsteorin till den insamlade informationen 

kan förståelsen för slutresultatets förutsättningar öka.  
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2.1 Implementeringsteori 

Implementering brukar delas in i tre delar kring hur implementeringen 

genomförs. Den första är vad som kan kallas för ett top-down-perspektiv 

vilket innebär att styrningen kommer direkt från politiker. Styrningen av 

implementeringen är centrerad och kontrollen samt hur implementeringen 

ska gå till kommer från politiker med färdiga strukturer och modeller. 

Implementeringsprocessen sker vertikalt helt under politikernas direkta styre 

(Rothstein, red 2014:189). Då det saknas styrningsdokument kring hur det 

uppmärksammade problemet från regeringen kring patientnära vård ska lösas 

är det inte av denna karaktär som implementeringsprocessen av 

utvecklingsrådet följer.  

Inte heller följer implementeringsprocessen till punkt och pricka den 

motsatta implementeringsteorin bottom-up-perspektiv. Detta perspektiv 

ställer sig skeptiskt till den centrala styrningen från exempelvis regeringen. 

Synen är att det är omöjligt för centrala beslutsfattare att styra 

implementeringsprocessen och samhällsutvecklingen då behoven av 

flexibilitet, samverkan och lokalanpassning krävs som inte kan styras från 

exempelvis regeringen (Rothstein, red 2014:189). Styrningen i ett bottom-up-

perspektiv är ett horisontellt förhandlingsspel mellan olika lokala aktörer, 

både politiker och privatpersoner, med väldigt begränsad styrning från 

centrala beslut (Rothstein, red 2014:190). På sätt och vis kan man uttrycka att 

utvecklingsrådet sker genom ett bottom-up-perspektiv då besluten som tas är 

decentraliserade och sker horisontellt. Däremot är besluten inte helt utan 

grund i den centrala styrningens ståndpunkter. Regeringen la ut ansvaret för 

hur den patientnära vården och inflytande från patienter, brukare och 

närstående skulle ökas till varje kommun och landsting att själva finna 

strukturer för.  

Därför kan inte bottom-up-perspektivet ensamt användas i analysen av 

implementeringsprocessen utan behöver en blandning. Den tredje delen av 
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implementeringsteorier passar därför bättre att använda i analysen då denna 

är en blandning av de två föregående, den så kallade metastyrningen. I denna 

teori sker implementering genom självorganisering och lokala aktörer inom 

ramarna som är satta av centrala beslutsfattare (Rothstein, red 2014:190). 

Ramarna är i detta fallet satta av regeringen på så vis att problemet är 

identifierat och det behöver göras upp strukturer och modeller för att lösa 

problemet. Strukturerna och modellerna får i sin tur varje kommun och 

landsting ansvara för att tillsätta. 

 

2.1.1 Svårigheter och möjligheter med att implementera utan 

tydlig programteori 

Enkelt sammanfattat skulle man kunna säga att implementeringen är hur 

åtgärderna på ett identifierat problem ska lösas i den aktuella verksamheten. 

Regeringen har identifierat att det saknas inflytande från patienter, brukare 

och närstående i vården och att kunskapen från dessa inte tas tillvara i 

utvecklingsarbeten. Hur detta problem ska lösas ger inte regeringen några 

strukturer för utan det är upp till varje kommun och landsting att ta fram 

strukturer och modeller för att lösa detta problem. Regeringen är väldigt 

otydlig i sin programteori. I deras programteori finns orsakerna till 

problemet, det saknas inflytande från patienter, brukare och närstående, men 

det saknas hur detta ska åtgärdas och vilka styrmedel som kan användas. På 

vilket sätt ska problemet ska angripas enligt regeringen finns det inga 

riktlinjer kring och det kan därför uppstå en osäkerhet kring 

implementeringen av åtgärderna (Rothstein, red 2014:193).  

Det finns en tydlig målsättning och prioritering från regeringen men inte hur 

dessa mål ska realiseras. Även om det finns otydliga programteorier menar 

Nils Hertig i sitt kapitel om implementering i boken Politik som organisation 

att detta kan möjliggöra ”utrymme för att mobilisera resurser och flexibilitet 
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som är nödvändigt för en framgångsrik problemlösning” (Rothstein, red 

2014:194). Med denna tolkning finns det större chans till att 

problemlösningen och implementeringen blir mer lyckad utan en tydlig 

programteori från regeringen.  

Ytterligare en positiv vinkel med att inte ha en tydlig programteori från 

regeringen är att det är mindre risk för målförskjutning i 

implementeringsprocessen. Detta beror på att informationen inte ska färdas 

mellan så många myndigheter utan strukturen görs där den ska 

implementeras (Rothstein, red 2014:194). 

 

3 Forskningsdesign och metod 

Då länsmodellen för brukarmedverkan är en strategimodell med ambitionen 

att inspirera även andra län kommer forskningsdesignen att utgå från en 

teorikonsumerande design som kan ge extern validitet. Den 

teorikonsumerande designen sätter teorin i centrum och ska kunna 

generaliseras till andra liknande fall (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, 

Wängnerud 2017:89). Inom den teoriprövande designen finns det olika 

tillvägagångssätt att analysera sitt material, bland annat finns den jämförande 

designen, experimentell design och fallstudiedesign för att kunna jämföra 

och pröva teorier. Till denna studie används fallstudiedesign med Nils 

Herttings teorier kring implementeringsteorin som beskrivs i Rothsteins bok 

Politik som organisation (Rothstein, red 2014:185-208).  

I de flesta fallstudier så jämförs två eller flera olika analysenheter för att 

finna ett resultat (Esaiasson 2017:109). Då utvecklingsrådet i Kalmar län är 

det enda i Sverige med sin utformning går det inte att jämföra med andra 

utvecklingsråd. Vad som däremot finns i Sverige sedan tidigare är modeller 

brukarinflytande vilket kommer att vara den jämförande delen i analysen. 
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Genom att jämföra med andra, tidigare modeller för brukarmedverkan kan 

det finnas likheter och/eller skillnader i hur implementeringsprocessen har 

sett ut. Brukarinflytande är ett använt sätt att legitimera politisk verksamhet 

och dess resultat runt om i Sveriges verksamheter och organisationer. 

Uppsatsen kommer sedan att smalna av och bli mer preciserad till hur 

utvecklingsrådet är organiserat, hur de bedriver sin verksamhet och med 

vilket syfte då det är utvecklingsrådet som detaljerat ska undersökas. För att 

kunna göra dessa analyser krävs en genomtänkt metod så den mest relevanta 

informationen används. Då uppsatsen skrivs under en begränsad tid krävs det 

att metoden är genomförbar inom tidsramen. Intervjuer och 

enkätundersökningar kunna göras och ge hög validitet och reliabilitet, men 

det finns inte tillräckligt med tid för att göra en så omfattande studie.  

Det är därför motiverat att använda den kvalitativa textanalysen som metod 

(Esaiasson 2017:211). Genom att noga granska hur implementeringens 

struktur ser ut inom ramarna för utvecklingsrådets framing går det senare att 

göra en analys på huruvida implementeringen har lyckats eller inte.  

3.1 Kvalitativ textanalys 

Utvecklingsrådets arbete kommer att analyseras med hjälp av den kvalitativa 

textanalysen med verktyget framing och med en argumentationsanalytisk 

ansats. Med hjälp av framingverktyget och den argumentationsanalytiska 

ansatsen finns tydliga riktlinjer med frågeställningar så som hur problemet är 

inramat, vilka aktörer som finns med i inramningen, hur orsaken till 

problemet är inramat och hur lösningen till problemet är inramat (Esaiasson 

2017:218-219). Dessa frågeställningar skapar en strukturerad bild av hur 

utvecklingsrådet arbetar och vad de har för syfte. Detta är nödvändigt att få 

svar på för att kunna kontrollera frågeställningen för uppsatsen. Stort fokus 

kommer att ligga på den sista frågan - hur lösningen är inramat - då den 

kommer att genomsyra analysen av det insamlade materialet.  
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Det är av stor vikt att tolkningen av regeringens problematisering är tydlig 

samt att inramningen av utvecklingsrådet överensstämmer med lösningen på 

problemet. Eftersom det inte finns några riktlinjer från regeringen gällande 

implementeringen eller lösningen på hur den patientcentrerade vården ska 

öka, krävs djupare granskning av utvecklingsrådet för att analysera dess 

implementering. Mystiskt skulle man kunna uttrycka att den kvalitativa 

textanalysen går ut på att finna innehåll i texten som ligger dolt under ytan. 

Genom intensiv läsning och analytiska verktyg finns passager och stycken i 

texten som ger mening och förklaring till det problem vi vill ha svar på 

(Esaiasson 2017:211).  

Syftet med uppsatsen går att ta reda på genom att systematisera innehållet 

och kritiskt granska innehållet i texterna. Genom att systematisera innehållet 

lyfts meningen med texten fram och det som eftersöks blir belyst och 

idéstrukturen blir klargjord (Esaiasson 2017:213). I denna analys eftersöks 

idéstrukturen för implementeringsprocessen och därav kommer de väsentliga 

delarna i texter om utvecklingsrådet att belysa just de delar som handlar om 

dess implementering.  

Genom att använda en argumentationsanalytisk ansats och framinganalys 

ökar intersubjektiviteten och intrasubjektiviteten då eventuella missförstånd 

eller misstolkningar elimineras genom valda analysverktyg. Andra forskare 

ska kunna göra samma analys med samma analysverktyg och få samma 

resultat (Bergström, Boréus 2011:36).  

 

3.1.1 Argumentationsanalytisk ansats 

Efter att systematiskt funnit de väsentliga och relevanta delarna i 

informationen som krävs för att gå vidare i analysen fortsätter sedan analysen 

med att kritiskt granska den funna informationen. Detta görs med en 

argumentationsanalytisk ansats. För att finna beviskraft i utvecklingsrådets 
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idéstruktur kring implementeringsprocessen krävs en värdering av 

idéstrukturen (Esaiasson 2017:214). I Metodpraktikan (2017) på sidan 217 

exemplifieras sex stycken frågor som används som ett analytiskt verktyg 

inom kvalitativ textanalys. I analysdelen i denna uppsats kommer fyra av 

dessa att användas och därför citeras frågorna direkt från boken: 

1. Hur är ’problemet’ representerat? Med andra ord, vilken sorts 

problem representeras detta som, och för vem representeras detta vara 

ett problem? 

2. Vilka sorters subjekt (alltså aktörer) representeras? Med vilka 

karaktärsdrag, motiv och handlingskapaciteter representeras de? 

3. Hur är orsaken till problemet representerat? Vem eller vad 

representeras som problemets orsak? 

4. Hur är lösningen på problemet representerat? Vilka policyalternativ 

möjliggörs, givet hur problemet representeras? (Esaiasson 2017:217). 

Genom att ställa dessa frågor till den aktuella informationen kring 

utvecklingsrådet görs bilden tydlig av hur utvecklingsrådet har tolkat 

regeringens problematisering av den patientnära vårdens brister. Vid en 

analys ska det inte finnas utrymme för missförstånd eller att samma 

information tolkas olika. För att kunna göra en bra analys av 

utvecklingsrådets implementeringsprocess krävs det därför att min tolkning 

av regeringens efterfrågan på ett ökat inflytande från patienter, brukare och 

närstående överensstämmer med den tolkning som utvecklingsrådet har. Om 

det skulle skilja sig i tolkningen skulle resultatet av analysen bli felaktig. 

Därför påbörjas analysdelen sedan av att besvara dessa fyra frågor för att 

tydliggöra hur problemet representeras enligt utvecklingsrådets tolkning. 

Kortfattat sammanfattar de fyra frågorna hur tolkningen av det initiala 

problemet sker.  
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3.1.2 Framinganalys 

För att kunna knyta an utvecklingsrådets tolkning till implementeringen 

krävs det att förstå hur utvecklingsrådet är inramat, vad de har för typ av 

profil. Efter att ha gjort en argumentationsanalytisk ansats och besvarat de 

fyra frågorna från ovanstående stycke har det tydliggjorts hur 

utvecklingsrådet har uppfattat problemet från regeringen. Nu återstår det att 

analysera hur utvecklingsrådet väljer att angripa problemet och vad de ser för 

lösningar. Dessa lösningar bildar inramningen av utvecklingsrådet. Med 

väldigt lika frågor analyseras utvecklingsrådets inramning: 

1. Hur är ’problemet’ inramat? Med andra ord, vilken sorts problem 

framas detta som, och för vem representeras detta vara ett problem? 

2. Vilka sorters subjekt (alltså aktörer) finns med i inramningen? Med 

vilka karaktärsdrag, motiv och handlingskapaciteter representeras de? 

3. Hur är orsaken till problemet inramat? Vem eller vad representeras 

som problemets orsak? 

4. Hur är lösningen på problemet inramat? Vilka handlingsalternativ 

möjliggörs, givet hur problemet representeras? (Esaiasson 2017:219). 

Frågorna är i stort sett identiska men med små förändringar. Vad som är det 

intressanta i detta är om frågorna överensstämmer mellan 

argumentationsanalysen och framinganalysen. Finns det nu ett tydligt 

samband eller skiljer sig resultaten åt? Överensstämmer tolkningen av 

problemet med inramningen av lösningen?  

Inramningen av lösningen är den bild som sänds ut till vad man kan kalla för 

”konsumenterna”, de personer som kommer att antingen använda sig av 

utvecklingsrådet och intressebanken eller vara delaktiga i intressebanken och 

utvecklingsarbeten. Visar inramningen av utvecklingsrådet deras 

grundläggande idéer och värderingar (Esaiasson 2017:216)? Inramningen av 

utvecklingsrådet tillhör även på sätt och vis ett av argumentationsanalysens 
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syften, att avgöra beviskraften i inramningen av utvecklingsrådet (Bergström 

2011:91).  

Genom att strukturera upp utvecklingsrådets argumentation till vad de har för 

tes och om argumentet är normativt eller preskriptivt kan sedan en 

hållbarhetsprövning av argumentet genomföras (Bergström 2011:96,134). 

Om argumentationen stödjer tesen och upplevs rimligt ökar detta 

beviskraften i argumentationen (Bergström 2011:134). Argumentationen av 

utvecklingsrådet består i hur utvecklingsrådet är inramat och framställs. På 

detta vis hör inramningen och argumentationsanalysen ihop.  

 

4 Utvecklingsrådet 

Som tidigare nämnt är utvecklingsrådet en del av samverkansstrukturen 

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande 

område hälso- och sjukvård samt skolan. Länsgemensam ledning startades i 

september 2013 för att utveckla en samverkansmodell mellan de olika 

aktörerna socialtjänst och angränsande område hälsosjukvård. Målen 

beskrivs på följande vis ur det regionala styrdokumentet 2019-2020 för 

länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande 

område hälso- och sjukvården och skola: 

”Målet är att använda resurser och kompetenser på bästa sätt för att klara av 

framtidens välfärd i länet genom en sammanhållen vård och omsorg där varje 

enskild individ får rätt vård och omsorg i rätt tid och på rätt vård/omsorgsnivå utan 

att behöva tänka på de olika aktörers organisationer eller ansvarsområden” 

(Regionalt styrdokument 2019:3) 

Förenklat kan detta förklaras med att detta styrdokument och citatet syftar till 

att undvika den typen av ”styprörsdialog” som varit inom Kalmar län 

tidigare. Om en patient lämnar sjukhuset där vården går under Region 
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Kalmar läns regi för att sedan få hemtjänst eller hemsjukvård som ligger på 

kommunens ansvarsområde så har samverkan mellan de olika 

organisationerna lämnat övrigt att önska. För att förbättra dialogen mellan 

Region Kalmar län och kommun skapades denna samverkansmodell så att 

patienten inte ska behöva tänka på att all information kring dess tillstånd 

följer med från Region Kalmar län till kommun. 

En del av de resurser och kompetenser som nämns i citatet ovan finns hos 

patienter, brukare och närstående. För att på bästa sätt få möjlighet att 

använda kompetenser från dem antogs i februari 2015 av länsgemensam 

ledning och dess presidium en modell för brukares, patienters och 

närståendes medverkan i Kalmar län ”Modell för brukares, patienters och 

närståendes medverkan i Kalmar län”- fram över kallad länsmodellen. 

Länsgemensam ledning har skapat en bild av sin struktur där 

utvecklingsrådet utgör en del av själva grunden till deras arbete 

(regionkalmar.se/Documents): 

 

I bilden ovan är det Brukarmedverkan i den blåa boxen botten som hänvisar 

till utvecklingsrådet. Precis som bilden visar så utgör brukarmedverkan en 

del av länsgemensam lednings arbete tillsammans med folkhälsa, Hab/Rehab 



 

 
 

21 

 

och informationsöverföring. Bilden nedan förtydligar ytterligare strukturen: 

(modell för utvecklingsrådet 2015:4):  

 

Det blir tydligt i denna sista bilden att utvecklingsrådet är ett råd som ska 

representera närståendeorganisationer, patientorganisationer eller 

motsvarande, brukarorganisationer eller motsvarande samt den enskilda 

individen som inte tillhör en specifik organisation. I utvecklingsrådet sker 

arbetet på generell nivå utifrån problem som berör många patienter, brukare 

eller anhöriga. Utvecklingsrådet blir en typ av samlingspunkt där synpunkter 

från den berörda patienten, brukaren eller den närståendes diskuteras och om 

problemet berör fler tas det upp i länsgemensam ledning. Detta kommer att 

förtydligas i kommande stycken.  

En representant från utvecklingsrådet eller intressebanken ska även 

medverka i de samordnande grupperna för äldre, barn och unga, psykisk 

hälsa och missbruk som visas på den första bilden. I dessa samordnande 

grupper medverkar även tre representanter från kommuner, tre representanter 

från Region Kalmar län, en representant för folkhälsa och en representant för 

hab/rehab (Uppdrag och beslut 2019:7).  Brukarrepresentanter finns även 
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med i utvecklingsarbete som bedrivs i tillfälliga arbetsgrupper och särskilda 

representanter från intressebanken kan utses att medverka på seminarier och 

konferenser 

 

4.1 Uppstart 

Med bakgrund till att patientlagen reviderades den 1/1-2015 kom ett nytt 

krav på att brukare, patienter och närstående ska medverka mer på olika sätt. 

Socialtjänsten hade påbörjat medverkan och inflytande från brukare och 

närstående i en evidensbaserad praktik samt att nya planer och strategier 

framtogs inom fler utvecklingsområden. Redan i förorden till ”Modell för 

brukares, patienters och närståendes medverkan i Kalmar län” står det hur 

den nationella riktningen är uttalad men att det saknas styrdokument för hur 

detta ska implementeras. Länsgemensam ledning tog därför beslutet år 2014 

att ta fram ett förslag på hur de kan öka medverkan från patienter, brukare 

och närstående.  

Under juni månad 2014 hölls en workshop för att tydligt söka reda på hur en 

brukarmedverkan ska se ut och under vilka förutsättningar brukarmedverkan 

ska fungera. Resultaten från workshopen presenterades under en 

presidiekonferens i februari 2015 där modellen för utvecklingsrådet fastslogs 

som ”Länsgemensam modell för brukare, patient och närståendemedverkan i 

Kalmar län” (modell för utvecklingsrådet 2015:2). Modellen utgår från att på 

ett systematiskt sätt kunna få brukare, patienter och närstående att medverka i 

olika ledningssammanhang och utvecklingsaktiviteter genom ett 

samordnande råd, utvecklingsrådet.  

Utvecklingsrådet är ett självständigt råd under länsgemensam ledning i 

samverkan som utgör utvecklingsrådets ledning och tar beslut (modell för 

utvecklingsrådet 2015:4). I utvecklingsrådet ska medlemmarna ha erfarenhet 

som patient, brukare eller närstående från vården eller socialtjänsten. 
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Gruppen ska vara en blandning av personer från olika delar av Kalmar län, 

olika åldrar, kön och bakgrund för att på bästa sätt kunna avspegla samhällets 

invånare. Det anses även vara bra med en tidsbegränsad period som medlem 

i utvecklingsrådet samt att det ska gå ut ersättning för de uppdrag som 

genomförs av medlemmarna (modell för utvecklingsrådet 2015:4). 

 

4.2 Arbetsformer och uppdrag  

Rådets fokus ska ligga i att diskutera frågor som berör och är viktiga för fler 

brukare, patienter och närstående. Arbetet i utvecklingsrådet ska alltså inte 

bedriva diskussioner kring enskilda fall som inte kan generaliseras eller vara 

en övergripande problematik. Frågorna som ska diskuteras i rådet kan 

antingen komma från medlem i rådet, brukar-, patient eller 

närståendeorganisationer eller från länsgemensam ledning på remissrunda. 

Diskussionerna går ut på att identifiera frågor och förbättringsområden inom 

kommuner och Region Kalmar län utifrån ett brukar-, patient- och 

närståendeperspektiv. Dessa frågor och förbättringsområden tas sedan upp i 

länsgemensam ledning.  

Det ska även finnas en samverkan med lokala brukar-, patient- och 

närståendeorganisationer för att kunna ta in frågor som diskuteras i den 

organisationen. Utvecklingsrådet ska fungera som kanalen mellan brukar-, 

patient- och närståendeorganisationer till länsgemensam ledning där frågorna 

i organisationerna ska kunna lyftas. Utvecklingsrådet har även ansvar för att 

rapportera tillbaka till organisationen om det har diskuterats frågor från den 

berörda organisationen i länsgemensam ledning. Utvecklingsrådet möjliggör 

att frågor som diskuteras i enskilda brukarorganisationer, 

patientorganisationer eller närståendeorganisationer på ett enklare sätt ska få 

upp frågorna i ledningssammanhang.  
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Länsgemensam ledning i samverkan har i dokumentet Modell för brukares, 

patienters och närståendes medverkan i Kalmar län 2015-02-13 på sidan 7 

följande bild för att förtydliga strukturen i kommunikationen mellan 

organisationer, utvecklingsrådet, landsting, kommuner och länsgemensam 

ledning: 

 

 

En del av att arbeta med utveckling är kompetensutveckling. Därför ansvarar 

utvecklingsrådet även för att identifiera kompetensutvecklingsbehov för 

medverkande och planera kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med 

länsgemensam ledning. Utöver kompetensutvecklingsbehoven ska 

utvecklingsrådet genom dokumentation årligen redovisa rådets arbete och 

lyfta fram områden som behöver prioriteras.  

Utvecklingsrådet har fyra permanenta träffar varje år och utöver det 

tillkommer det möten efter behov. Dessa möten ska protokollföras och 

dokumentation ska göras offentliga för invånare och berörda organisationer. 

Det är den utvalde ordföranden i utvecklingsrådet som ansvarar för 

sammankallande och fastställer dagordningen för mötena. Två utvalda 
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medlemmar sitter med i länsgemensam ledning i samverkan, en ledamot och 

en suppleant, där de har rösträtt i frågor som kräver omröstning. Ledamoten 

ansvarar för att frågorna från utvecklingsrådet lyfts och hanteras i möten med 

länsgemensam ledning i samverkan. För att underlätta kommunikationen 

mellan länsgemensam ledning och utvecklingsrådet samt att bidra med 

väsentlig information ingår även två tjänstepersoner från länsgemensam 

ledning i utvecklingsrådets möten. Dessa två har inte någon beslutsrätt i rådet 

utan finns där enbart som stöd och vägledning (modell för utvecklingsrådet 

2015:5-6). 

  

4.3 Intressebanken 

Intressebanken består av enskilda individer som frivilligt anmäler sig via 

Region Kalmar läns webbplats till intressebanken. Under år 2018 fanns det 

102 personer i intressebanken som stod till förfogande till att delta i 

utvecklingsarbeten (Regionalt styrdokument 2019-2020:7). Kravet för att 

kunna delta i utvecklingsarbeten genom intressebanken är att personen har 

erfarenheter som patient, brukare eller närstående. I den intresseanmälan som 

görs via hemsidan ställs frågor om personen har varit aktiv i någon 

brukar/patientorganisation och om hen har erfarenhet som patient, brukare 

eller närstående. Det finns även möjlighet att utförligt själv beskriva vad man 

har för erfarenheter och vad man är intresserad av att medverka i för 

utvecklingsarbeten. Det underlättar matchningen då det kommer in en 

förfrågan till utvecklingsrådet kring medverkan från patient, brukare eller 

närstående om hen har så utförligt som möjligt beskrivit sina erfarenheter 

och kunskaper och inom vilket område.  

Då det finns två typer av medverkandeperspektiv, medverkan i ledning av 

socialtjänst och hälso- och sjukvård och medverkan i utveckling av 

socialtjänst och hälso- och sjukvård är det extra viktigt att fylla i 
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intresseformuläret så noga som möjligt. Exempel på medverkan i 

ledningssammanhang kan vara remissförfarande, medverkan i 

ledningsgrupper på verksamhets- eller systemnivå, lärande nätverk osv. 

Exempel på medverkan i utveckling av socialtjänst och hälso- och sjukvård 

kan vara riskanalyser, brukarrevisioner, framtagande av enkäter, medverkan 

vid fokusgrupper eller genomförande av intervjuer. Skillnaden är att vid en 

medverkan i ledningssammanhang samarbetar man på verksamhets- eller 

systemnivå där synpunkter och kunskaper från brukare, patient eller 

närstående används i ledningsarbetet. Vid medverkan i utvecklingsarbeten 

sker insatsen på verksamhets- eller enhetsnivå tillsammans med medarbetare, 

patienter, brukare eller närstående. Arbetet kan då ske på en mottagning, ett 

boende, stödverksamhet eller en klinik inom landstinget (modell för 

utvecklingsrådet 2015:8). 

 

4.4 Ekonomisk ersättning 

För att skapa bättre förutsättningar till deltagande i både utvecklingsrådet och 

i intressebanken är det beslutat att det utgår ersättning till medverkande vid 

insatser och till rådets medlemmar vid möten (modell för utvecklingsrådet 

2015:5,9). Personer i intressebanken och medlemmar i utvecklingsrådet 

innehar ingen form av anställning utan erbjuds ersättning efter varje deltagen 

aktivitet. 

Budgeten som baseras på 2019 års prisbasbelopp är á 232:50 kr/tim. Det 

utgår arvode och reseersättning till personer som deltar i brukarmedverkan 

genom länsgemensam lednings utvecklingsrådträffar och deltagande vid 

presidiekonferenser. Finansieringen sker via statsbidrag (handlingsplan 

2019-2020:8) 
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5 Brukares, patienters och närståendes inflytande 

Uppsatsen andra frågeställning är att jämföra hur patient-, brukar- och 

närståendemedverkan har implementerats i Kalmar län i jämförelse med 

modeller i andra län. För att kunna genomföra dessa jämförelser kommer det 

därför nedan att presenteras fyra olika fall av brukarinflytande som har 

använts i Sverige innan utvecklingsrådet startades. Detta för att kunna se om 

det finns liknelser och/eller skillnader i processen av implementeringen. Två 

av dessa fyra kommer att analyseras djupare i analysdelen och de övriga två 

kommer ytligt att exemplifieras. Varför alla fyra exemplen tas upp i detta 

avsnitt motiveras för att kunna visa på den bredd och utveckling som 

brukarmedverkan har i övriga delar av landet. Det ska även tilläggas att dessa 

exempel är hämtade ur Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) handbok 

som kommer att presenteras mer utförligt nedan. Valet att använda samma 

exempel var då exemplen redan var undersökta av SKR och därmed 

relevanta att stå i jämförelse i denna analys.   

Under åren 2012 till 2015 var medskapande för patienter och brukare ett 

prioriterat område för Sveriges Kommuner och Landsting, idag Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). SKR:s uppdrag var att belysa hur styrning 

och ledning var tvunget att utformas för att nya strukturer ska kunna uppstå. 

De gav ut handboken När brukare och patienter blir medskapare - En 

lönsam historia (03-2015) som skulle utgöra ett stöd för de kommuner och 

regioner som ville skapa strukturer för att öka inflytande och delaktighet från 

brukare och patienter. Nedan sker hänvisningar till denna publikation som 

handboken.  

I denna handbok nämns Kalmar läns modell för brukarmedverkan där 

utvecklingsrådet spelar en stor roll för brukare och patienters möjligheter att 

bli medskapare (03-2015:39). Kalmar län samt Norrbottens landsting och 12 

kommuner var de enda som då utvecklat en strategi som genomsyrar 

organisationens centrala styrning. Andra kommuner och regioner i landet 
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hade skapat modeller för att öka den patientcentrerade vården som inte var 

lika omfattande som Kalmar eller Norrbottens modell.  

 

5.1 Nynäshamn - Brukarinflytande i Socialtjänstens enhet för 

försörjningsstöd 

I Nynäshamn finns ett inflytanderåd som träffas en gång i månaden 

bestående av ett dussintal personer (03-2015:29). Efter att ha sökt efter 

inflytanderådet i Nynäshamn finnes inga direkta webbplatser, däremot står 

det om inflytanderåd på Sollentuna kommuns hemsida. Informationen kring 

inflytanderådet överensstämmer med det som beskrivs i handboken. På 

Sollentuna kommuns hemsida beskrivs att rådet har gjort två 

brukarrevisioner och varit delaktiga i arbetsgrupper, referensdagar, relevanta 

utbildningar och temadagar samt föreläser och granskar socialtjänstens 

broschyrer och blanketter i förbättringssyfte. Rådet består av personer med 

olika livserfarenheter som har möte med kommunernas ansvariga tjänstemän 

minst fyra gånger om året. I dessa möten är rådet en kommunikativ länk 

mellan kommunens brukare och närstående och ansvariga. Under mötena har 

rådet möjlighet att ge synpunkter på förändringar inom socialtjänsten i 

kommunen till kommunens ansvariga tjänstemän (sollentuna.se).  

 

5.2 Esther i Region Jönköpings län 

Esther är en symbolisk patient på 82 år i behov av vård från hemsjukvård, 

primärvård, sjukhus och omsorg. Esther ska representera patienter som är i 

behov av integrerad vård som kräver samordning. Tanken med Esther är att 

personalen som arbetar med dessa patienter ska ha en handlingsplan att utgå 

från för att på bästa sätt ge vård till patienterna. Esther är en handlingsplan 

som påbörjades 1997 och har varje år uppdaterats på den årliga 
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strategidagen. Under denna strategidag medverkar socialchefer, politiker, 

Esthercoacher och personer från Esthers ledningsgrupp.  

Under 2014 togs en länsgemensam handlingsplan fram för att Esther ska få 

jämlik vård i hela landet samt att bygga nya mötesplatser för Esther 

(plus.rjl.se). Esther är inte ett brukarråd i den bemärkelsen att personer med 

egna erfarenheter får dela med sig av sin kunskap utan här är det i stället 

Esthercoacher som utbildas för att förbättra sin arbetsplats. Region 

Jönköpings län har som målsättning att det ska finnas en till två anställda 

Esthercoacher på varje enhet inom kommunerna och även hos de privata 

vårdgivarna. Esthercoacherna ska samverka för att Esthers visioner ska 

fortleva och kunna vara som stöd till team i utvecklingsarbeten (plus.rjl.se-

coach).  

 

5.3 Linköpings kommun - Politiker möter brukare och patienter 

I Linköping inom omsorgsnämnden samtalar politiker direkt med brukare 

och patienter. Dessa politiker kallas för kontaktpolitiker. Kontaktpolitikerna 

har möten med brukare och patienter utan att verksamhetens anställda finns 

med och enbart en tjänsteman från verksamheten är delaktig enbart för att 

dokumentera. Det är av största vikt att brukarna och patienterna får berätta 

sin syn och sina åsikter på verksamheten och ska inte påverkas av anställda 

eller övriga i boendet, den dagliga verksamheten eller 

ungdomsmottagningen.  

Efter att kontaktpolitikern haft sitt möte i omsorgsverksamheten 

sammanställer denne materialet och gör en rapport till nämnden. Rapporten 

kan resultera i uppföljningsarbeten eller andra uppdrag som det framkommit 

behov av genom mötet mellan kontaktpolitikern och brukaren/patienten. 

Även om det inte blir någon uppföljning eller något uppdrag bidrar dessa 

möten till en ökad förståelse till verksamhetens brukare och patienter. Ofta är 
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kontaktpolitikerna närvarande vid anhörigträffar i verksamheten för att ta del 

av de närståendes åsikter (03-2015:34).   

 

5.4 Anställda erfarenhetsexperter på Ryhovs sjukhus, Jönköping 

I vissa lägen behöver patienter och brukare möta någon som befunnit sig i 

samma situation som kan relatera och förstå på ett annat sätt än läkare och 

övrig vårdpersonal. Detta är något som Ryhovs sjukhus i Region Jönköpings 

län hade tagit fasta på. De hade nämligen anställt en före detta patient på 

självdialysenheten och som genomgått en njurtransplantation. Genom att 

själv ha genomgått omfattande behandlingar och lever med en kronisk 

sjukdom är det lättare att vara stöd till andra i samma situation, och nya 

patienter kan ställa frågor och ventilera sina känslor med någon som har 

befunnit sig i sjukdomen under en lång tid. Det kan vara känslomässiga 

frågor som vårdpersonalen inte kan svara på utan enbart någon som redan 

gått genom sjukdomen eller behandlingen kan relatera till och svara på. Just 

denna kunskapen kan vårdpersonalen också ta nytta av i utvecklingsarbeten i 

sitt bemötande till patienterna.  

SKL uttrycker i handboken att anställa en patientstödjare kan ge en annan 

dimension av förståelsen till sjukdomar och behandlingar (03-2015:35). 

Andra områden där man använder sig av metoden att anställa 

erfarenhetsexperter är exempelvis inom missbruksvården och 

vuxenpsykiatrin. Inom dessa områden blir erfarenhetsexperten en slags 

mentor för patienterna och brukarna den träffar. Erfarenhetsexperten är ett 

bevis på att man kan må bättre och lyckas ta sig genom den kampen som 

pågår i patientens liv just då (03-2015:36). 
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6 Analys 

Utifrån de valda teoretiska perspektiven kommer nu följningsvis redovisat 

material att analyseras. I ett första stycke kommer den jämförande delen att 

presenteras för att öka förståelsen för hur utvecklingsrådet skiljer sig i sin 

struktur och modell från befintligt organiserade brukarmedverkan i övriga 

delar av Sverige. Fortsättningsvis analyseras utvecklingsrådet utifrån en 

argumentationsanalytisk ansats och en framinganalys för att förtydliga hur 

utvecklingsrådet framstår.  

 

6.1 Utvecklingsrådet i jämförande till tidigare brukarinflytande 

Genom att jämföra brukarmedverkan med modeller för brukarmedverkan 

eller brukarinflytande i andra delar av Sverige kan en fingervisning ges i hur 

väl brukarmedverkan i Kalmar län har implementerats. I jämförelse med 

andra modeller för brukarmedverkan eller andra sätt att samla in brukare, 

patienters eller närståendes erfarenheter går det att se skillnader i jämförelse 

till utvecklingsrådet med koppling till struktur och hur utvecklad modellen 

för brukarmedverkan är.   

Under rubrik 3 Forskningsdesign och metod så beskrivs att det ofta krävs en 

jämförande del i en fallstudie. Vidare i efterföljande rubrik 5 brukare, 

patienters och närståendes inflytande så tas olika exempel av 

brukarmedverkan upp. Det finns liknelser och skillnader i samtliga exempel 

och nedan beskrivs ett exempel mer utförligt. Valet att enbart analysera ett av 

exemplen djupare är för att de övriga exemplen på brukarinflytanden går att 

analysera mer generellt.  

Genom att ta upp alla fyra exempel tidigare i uppsatsen gör det även tydligt 

hur utvecklingsrådet i Kalmar län har en starkare förankring i en struktur och 

modell i jämförelse till alla fyra exemplen. Alla utom Ryhovs sjukhus i 
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Region Jönköpings län har någon form av koppling mellan brukarmedverkan 

och politiker eller ansvariga tjänstemän i kommunen. Vad som skiljer sig 

stort är att det inte finns någon omfattande struktur för hur brukarmedverkan 

ska fungera. Till viss del finns det i Esther-modellen som nu kommer att 

diskuteras djupare. 

 

6.1.1 Utvecklingsrådet VS Esther i Region Jönköpings län 

Esther kan inte anses vara medverkande patienter, brukare eller närstående i 

utvecklingsarbeten eller ens inflytande över vård och omsorgsarbeten. Detta 

på grund av att Esthermodellen består av utbildade coacher som ska 

representera den symboliska Esther för att behålla, förbättra och utveckla 

omsorgen inom äldrevården. Men strukturen av att implementera en modell 

inom förbättringsarbeten som kallas Esther har samma målsättning oavsett 

om det är utbildade coacher eller personer med personlig erfarenhet som 

medverkar. Målsättningen är att förbättra tillvaron för den berörda individen, 

precis som utvecklingsrådets brukarmedverkan. Esther har coacher och 

utvecklingsrådet har personer med egna erfarenheter inom ett område.  

En stor skillnad mellan hur brukarmedverkan är organiserad genom 

utvecklingsrådet i Kalmar län och Esther-modellen är att enligt Esther-

modellen eftersträvas att minst två medarbetare på varje verksamhet ska ha 

genomfört Esthercoachutbildning. Det är inte personer med egen erfarenhet 

av vården som patient, brukare eller närstående som går en utbildning till att 

bli Esthercoach utan det är redan anställd personal på verksamheten. 

Utvecklingsrådet och den brukarmedverkan som erbjuds via intressebankens 

anmälda är en tillfällig insats i ett utvecklingsarbete, det erbjuds ingen 

anställning i någon verksamhet. Medverkande från intressebanken erbjuds en 

ersättning om denne har antagit erbjudande om en aktuell insats. 

Ersättningen utgår då enbart till de timmar som personen från intressebanken 

har medverkat. Esthermodellen erbjuder anställning som Esthercoach med en 
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målsättning att ha två anställda Esthercoacher i varje verksamhet medan 

utvecklingsrådet enbart arbetar med att erbjuda ersättning vid en tillfällig 

insats i ett utvecklingsarbete. 

 

6.2 Kvalitativ textanalys av utvecklingsrådet 

Genom att systematiskt granska handlingsplaner, styrdokument och modeller 

utgivna av Länsgemensam ledning är nu intentionen att finna 

implementeringsprocessens kärna och slutligen kunna dra slutsatser kring hur 

väl denna samverkansmodell med utvecklingsrådet som fokus har lyckats. 

Genom att få fram hur utvecklingsrådet har tolkat regeringens krav på ökat 

inflytande från patienter, brukare och närstående med hjälp av 

analysverktygen går det senare att dra slutsatser kring hur väl 

utvecklingsrådet på ett systematiskt vis lyckats att öka inflytande från 

patienter, brukare och närstående.  

 

6.2.1 Utvecklingsrådet med en argumentationsanalytisk ansats 

Först och främst måste det tydliggöras hur Länsgemensam ledning har tolkat 

regeringens krav på ökat inflytande från patienter, brukare och närstående. 

Genom denna tolkning har utvecklingsrådet vuxit fram för att kunna 

tillgodose detta krav från regeringen. För att kunna tydliggöra denna tolkning 

utgår denna analys från fyra direkta frågor som presenterades under rubrik 4 

Forskningsdesign och metod.  

Första frågan gäller hur regeringen har valt att presentera ’problemet’ enligt 

Länsgemensam ledning. I samma fråga ingår även för vem som regeringen 

har valt att presentera detta problem.   

I Länsgemensam lednings styrdokument framgår det tydligt att de valt att 

fokusera på följande: 
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”Målet är att använda resurser och kompetenser på bästa sätt för att klara av 

framtidens välfärd i länet genom en sammanhållen vård och omsorg där varje 

enskild individ får rätt vård och omsorg i rätt tid och på rätt vård/omsorgsnivå utan 

att behöva tänka på de olika aktörers organisationer eller ansvarsområden” 

(Regionalt styrdokument 2019:3) 

Detta citat är basen till Länsgemensam Ledning i samverkan då deras 

ambitioner är att motverka ”stuprörseffekten” som visat sig i 

kommunikationen mellan kommunens och Region Kalmar läns 

omsorgsområden. Första raden i detta citat är det som format basen till 

utvecklingsrådet. Med ett mål av att ta tillvara på de resurser och 

kompetenser som finns på bästa sätt är att öka delaktigheten från patienter, 

brukare och närstående. Detta förtydligas då det uttrycks i regeringens 

proposition 2009/10:210 att de personer som har mest erfarenhet av vården 

är just patienter, brukare och närstående inte ens befann sig i samma rum 

som beslutsfattarna. Problemet formuleras som en brist på inflytande från 

patienter, brukare och närstående och det är upp till varje län att ansvara för 

implementering av en lösning.  

Detta leder oss vidare till svaret på den andra frågan, vilka aktörer som 

representeras. Regeringen presenterar två olika typer av aktörer, dels den 

som ska ansvara för implementeringen av lösningen på problemet samt vilka 

aktörer som är själva lösningen. Personerna som är lösningen på problemet är 

patienter, brukare och närstående då det är deras erfarenheter och kunskaper 

som saknas enligt tolkningen av regeringen direktiv. Aktörerna som ska 

ansvara för implementeringen är enligt regeringens proposition inte helt 

tydligt då det saknas styrdokument. Länsgemensam Ledning i samverkan 

gjorde sig själva till ansvariga aktörer då de antog modellen för 

utvecklingsrådet under 2015. 

Vad som är problemets orsak framkommer som en avsaknad av organiserat 

inflytande från patienter, brukare och närstående. Då det saknas en struktur 
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eller modell för att ge möjlighet till brukarmedverkan i ledningssammanhang 

och utvecklingsarbeten är det strukturen eller modellen som identifieras som 

problemets orsak.  

Lösningen på problemet presenteras inte av regeringen då det saknas 

vägledning för implementering. Länsgemensam Ledning i samverkan tog 

beslutet att genomföra en workshop under sommaren 2014 för att utvärdera 

möjligheterna av ett utvecklingsråd. Efter att resultaten presenterats på 

presidiekonferens år 2015 antogs ”Länsgemensam modell för brukare, 

patient och närståendemedverkan i Kalmar län” som lösningen på 

regeringens krav om ökat inflytande från patienter, brukare och närstående.  

 

6.2.2 Framinganalys av Utvecklingsrådet 

Nu är Länsgemensam Ledning i samverkans tolkning av regeringens direktiv 

färdigställda och vi ska ge oss i kast med hur Utvecklingsrådet presenteras. 

Med i stort sett identiska frågor kommer nu utvecklingsrådet att analyseras 

för att tydliggöra hur detta råd presenteras utåt. 

1. Hur är ’problemet’ inramat? Med andra ord, vilken sorts problem 

framas detta som, och för vem representeras detta vara ett problem 

(Esaiasson 2017:219)? 

Utvecklingsrådet ramar in problemet kopplat till hur länsgemensam ledning i 

samverkan har tolkat regeringens direktiv. Det framgår tidigt i de 

analyserade texterna att verksamheter inte tar del av den kunskap som finns 

hos brukare, patienter och närstående på ett strukturerat eller organiserat vis. 

För vem eller vilka som detta representeras vara ett problem är av dubbel 

mening. Dels blir verksamheter lidande då de går miste om kunskap från 

patienter, brukare och närstående men även patienter, brukare och närstående 

blir lidande då deras kunskap kan vara till hjälp för att kunna få en bättre 
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vård. Detta blir tydligt i denna mening direkt citerad ur Modell för Brukares, 

patienters och närståendes medverkan i Kalmar län: 

 ”Genom sina samlade erfarenheter ska rådet bidra till en utveckling som möter 

varje enskild brukare, patient och närståendes behov under hela omsorgs- och 

vårdprocessen.” (modell för utvecklingsrådet 2015:5).  

 

2. Vilka sorters subjekt (alltså aktörer) finns med i inramningen? Med 

vilka karaktärsdrag, motiv och handlingskapaciteter representeras de 

(Esaiasson 2017:219)? 

De subjekt som i detta fallet är personer som finns med i inramningen är 

både Utvecklingsrådet och intressebanken. Till viss del även Länsgemensam 

Ledning i samverkan då det är från denna grupp som modellen för 

utvecklingsrådet har vuxit fram. Utvecklingsrådet består av representanter 

från brukare- patient- eller närståendeorganisationer men även enskild 

patient, brukare eller närstående och intressebanken som består av frivilliga 

enskilda patienter, brukare och närstående. Dessa tillsammans utgör 

inramningen av de berörda aktörerna. Deras handlingskapacitet grundar sig i 

den erfarenhet de själva har av vården och omsorgen antingen utifrån ett 

patient- brukar- eller närståendeperspektiv. Deras erfarenheter ska kunna 

generaliseras och inte enbart röra deras egen historia. Det framgår tydligt i 

handlingsplanen för utvecklingsrådet att kunskaperna och erfarenheterna i 

utvecklingsrådet ska kunna behandla övergripande frågor och att enskilda 

ärenden inte ska drivas i rådet.  

 

3. Hur är orsaken till problemet inramat? Vem eller vad representeras 

som problemets orsak (Esaiasson 2017:219)? 
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För att få fram vad som är orsaken till problemet krävs en noggrann läsning 

då det inte framgår tydligt i de dokument som finns kring utvecklingsrådet. 

Problemet som är identifierat är att kunskapen från patienter, brukare och 

närstående inte når verksamheten. Orsaken till problemet blir därför att det 

saknas en samordnande länk, eller en form av kanal som kan överföra 

information från patient- brukare- och närståendeorganisationer till 

verkställande tjänstemän och politiker. Detta går att tyda genom att analytiskt 

granska uppdragen för utvecklingsrådet som radas upp i handlingsplanen. 

Nedan redovisas två exempel som förtydligar att ”kanalen” är orsaken till 

problemet: 

Utvecklingsrådet; 

Identifierar frågor och förbättringsområden som utifrån ett brukare, patient, och 

närståendeperspektiv är viktiga för kommuner och landsting att arbeta med. Dessa 

frågor lyfts till Länsgemensam ledning i samverkan för hantering. 

Samverkar med lokala brukare, patient, och närstående/anhörig-organisationer 

eller nätverk och kanalisera frågor och information mellan dessa organisationer 

och Länsgemensam ledning i samverkan. (modell för utvecklingsrådet 2015:5). 

Genom dessa två uppdrag framkommer en specifik uppgift för 

utvecklingsrådet att agera som en överföringslänk av information från 

patienter, brukare och närstående till Länsgemensam Ledning i samverkan.  

Genom att det presenteras en lösning så blir också orsaken identifierad utan 

att orsaken i sin helhet egentligen blir bekräftad.  

 

4. Hur är lösningen på problemet inramat? Vilka handlingsalternativ 

möjliggörs, givet hur problemet representeras? (Esaiasson 2017:219). 
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Så sista frågan i det framinganalytiska verktyget kring hur lösningen på 

problemet presenteras är kopplat till orsaken till problemet. Vidare i 

lösningen presenteras även vilka handlingsalternativ som utvecklingsrådet 

ansvarar för. Dessa handlingar består av de ovan angivna uppgifter som 

utvecklingsrådet har för att vara den kommunikativa länken mellan patienter, 

brukare och närstående till Länsgemensam Ledning i samverkan. Samt att en 

representant från utvecklingsrådet ska medverka i var och en av de 

samordnande grupperna - äldre, barn och unga, psykisk hälsa samt missbruk 

och beroende.        

7 Slutsats 

Så, hur har patient-, brukar- och närståendemedverkan implementerats i 

förhållande till hur regeringen framställt problemet? Och hur har patient-, 

brukar- och närståendemedverkan implementerats i Kalmar län i jämförelse 

med modeller i andra län? Detta är uppsatsen frågeställningar som nu ska 

besvaras och bidra till att uppfylla syftet.  

 

7.1 Slutsatser av utvecklingsrådet kopplat till forskningsfrågorna 

Under analysdelen redogjordes hur tolkningen av regeringens direktiv var 

gjorda av Länsgemensam Ledning i samverkan samt hur utvecklingsrådet 

framställs. Enligt analysen som är gjord genom en kvantitativ textanalys med 

framingverktyget och en argumentationsanalytisk ansats blir slutsatsen att 

implementeringen har följt den tolkning som Länsgemensam Ledning i 

samverkan har gjort av regeringens direktiv. Genom att skapa en modell och 

struktur för att öka inflytande från patienter, brukare och närstående på både 

verksamhetsnivå och i ledningssammanhang har de nått de direktiv som 

regeringen angivit. Intressebanken är ytterligare ett steg i riktningen mot att 

öka inflytandet från fler invånare i Region Kalmar län och dess kommuner. 
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Det finns tydliga styrningsdokument och handlingsplaner som anger hur 

inflytande från patienter, brukare och närstående ska tillgodoses både i 

utvecklingsrådet, samordnande grupper och i Länsgemensam Ledning i 

samverkansmöten och presidiekonferenser. Genom intressebanken sker 

inflytandet från patienter, brukare och närstående direkt till berörda 

verksamheter genom att bjuda in passande personer från intressebanken till 

stödboende, mottagningar eller klinik inom Region Kalmar län. 

Vid jämförelsen av hur brukarmedverkan har implementerats jämfört med 

andra modeller för brukarinflytande i landet syns en skillnad tydligt. 

Länsgemensam Ledning i samverkans modell för brukare, patienter och 

närstående har en mycket mer utvecklad modell som innefattar fler områden 

och fler individer. De fyra exempel som tagits upp i denna uppsats riktar sig 

mot specifika områden så som äldreomsorgen och socialtjänstens enhet för 

försörjningsstöd.  

När politiker möter patienter och brukare tas länken mellan patienter, brukare 

och närstående helt bort och politiker undersöker själva verksamheter i 

utvecklingssyften. Även om det kan vara av positiv karaktär att politiker 

befinner sig i verksamheter och med egna ögon får se hur deras 

bestämmelser verkställs och implementeras kan det även finnas negativa 

sidor. Denna typ av medborgardialog är relativt omdiskuterad när det 

kommer till huruvida det är positivt eller negativt. Vissa menar att 

medborgardialoger mellan politiker och medborgare är ett sätt för politiker 

att skaffa information och legitimitet vilket kan leda till ökat stöd för 

politikern. Andra menar att medborgardialoger kan ses som ett slags utbyte, 

politikerna får information och brukarna får inflytande över politiken som 

berör dem. Medborgardialoger eller samverkansnät kan alltså enligt vissa 

stärka den representativa demokratin och andra menar att denna typ av dialog 

mellan politiker och medborgare hotar centrala demokratiska värden 

(Rothstein 2014:203-204).  
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De andra två exempel var hur så kallade kontaktpolitiker besökte 

verksamheter för att granska utvecklingsbehoven och att Ryhovs sjukhus i 

Region Jönköpings län anställde patienter som en erfarenhet till 

verksamheten för att dela med sig av sin kunskap till personal och ge 

trygghet till besökande patienter. Alla dessa fyra är en form av inflytande 

från patienter, brukare och närstående till verksamheter och ledning/politiker.  

Vad som skiljer dessa exempel från utvecklingsrådet är omfattningen av dess 

struktur. Dessa fyra exempel är begränsade medan brukarmedverkan i 

Kalmar län ständigt expanderar i form av intressebanken. Utvecklingsrådet 

medverkar även i olika ledningssammanhang så som möten med 

Länsgemensam Ledning i samverkan och presidiekonferenser med politiker. 

Representanter från utvecklingsrådet medverkar i samtliga samordnande 

grupper där de har inflytande över beslutsgrundande frågor. Den strukturen 

har inte något av de fyra exempel vilket påvisar den positiva utvecklingen av 

implementeringen av utvecklingsrådet.    

 

7.2 Tankar kring vidare forskning 

Under avsnittet Metod och Forskningsdesign diskuterades möjligheterna 

kring att det med fördel borde göras enkätundersökningar och intervjuer för 

att konstatera en lyckad implementering i verksamheter. I denna uppsats har 

endast själva implementeringen av regeringens direktiv gällande ökat 

inflytande av patienter, brukare och närstående studerats. Vidare forskning 

skulle därför med fördel vara att komplettera med intervjuer och 

enkätundersökningar för att kontrollera hur uppfattningen av 

brukarmedverkan ser ut i verksamheterna.  

Om de verksamheter som använt intressebanken fick positiva resultat av den 

typen av medverkan skulle kunna vara en forskningsfråga. Att analysera om 

besökare på en mottagning märker skillnad sedan en insats från 
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intressebanken har gjorts skulle även det vara en angelägen undersökning. 

Genom att göra denna typen av undersökningar skulle ge en bredare 

uppfattning kring hur väl brukarmedverkan i Kalmar län fungerar i praktiken.  

Ytterligare en intressant vinkel som kan vara till ämne för vidare forskning är 

om utvecklingsrådet har bidragit något till de förebyggande insatserna. Som 

det nämndes i början av denna uppsatsen så kostar enbart psykisk ohälsa 

landet en större summa pengar som skulle kunna minska med bättre 

förebyggande åtgärder. Dessa förebyggande åtgärder skulle utvecklingsrådet 

och intressebanken kunna medverka i då det kan finnas specifika kunskaper 

inom området. För att lyfta utvecklingsrådets insatser till en i alla fall 

regional nivå hade det varit av intresse att undersöka huruvida kostnaderna 

har förändrats inom de områden som utvecklingsrådet och intressebanken 

haft insatser i.   

Det är enligt denna uppsatsen bekräftat att brukarmedverkan och 

intressebanken växer och tar plats i beslutsfattande möten, vidare forskning 

bör undersöka vilken påverkan denna medverkan har i praktiken. 
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