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 Förord 
 
MiV (Medborgaren i välfärdssystemen) är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö 
vid Växjö universitet som samlar forskare från många traditionella discipliner 
(historia, sociologi, pedagogik, psykologi och statsvetenskap) men också nyare 
akademiska discipliner (medie- och kommunikationsvetenskap, socialt arbete, 
vårdvetenskap och polisvetenskap). Miv-gruppens ambition är att undersöka väl-
färd, hälsa och välbefinnande i relation till i vilken utsträckning professionella är 
mottagliga för medborgaren i dess olika roller - som klienter, patienters, kunder, 
elever etc. (se vidare http://www.vxu.se/ivosa/forskn/miv/) . 
 
Under 2006-2008 har ett tiotal pilotprojekt genomförts för att belysa gränssnittet 
mellan olika välfärdssystem och medborgares möjligheter att få del av service 
och göra sina röster hörda.  Avsikten är att dessa enskilda forskningsarbeten skall 
kunna befrukta varandra och sammantaget erbjuda en gemensam och utveck-
lingsbar kunskapsbas i forskningsmiljöns fortsatta arbete. I MiV:s kärna finns ett 
gemensamt intresse att analysera och studera olika relationer mellan individ och 
olika välfärdssystem i Sverige. Fokus ligger på människors egna upplevelser och 
erfarenheter, inte myndigheternas eller de professionellas perspektiv. Detta utgör 
ett tydligt perspektivval för forskningsmiljön. 
 
Ett av dessa projekt presenteras i denna skrift. Den kan ses som en viktig bygg-
sten i kunskap om relationer mellan medborgare och myndigheter. Skriften är en 
kunskapsöversikt som belyser senare års svenska studier rörande brukares delak-
tighet i olika välfärdssystem. Den kan förhoppningsvis tjäna som en utgångs-
punkt och stöd i kommande studier som avser fördjupa olika aspekter inom detta 
forskningsfält. Kunskapsöversikten har genomförts av doktorand Sara Hultqvist, 
socialt arbete vid Växjö universitet under handledning av fil dr Torbjörn Hjort 
och undertecknad. 
 
Tapio Salonen 
Professor 
Forskningsledare för MiV 
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1. Inledning 
”Øget brugerinflydelse og brugerindragelse har været modeord gennem det 
forløbne tiår” (Hoff 1993:75), hävdade redan i början av 1990-talet Jens Hoff, 
dansk professor i statsvetenskap. Några år senare konstaterade Hoffs svenska 
kollega Bo Rothstein (1997), utan att använda ordet brukare, att kraven på väl-
färdssystemen skulle komma att se annorlunda ut i framtiden. Samhällsmedlem-
marna i sina olika roller förväntades delta aktivt i välfärdsfrågorna och göra an-
språk på att som individer kunna vara med och påverka. Skolor, daghem, sevice-
hem, vårdcentraler och sjukhem skulle komma att ställas inför nya krav. Förmå-
gan att anpassa verksamheten efter medborgarnas önskemål förutspåddes bli vik-
tig framöver och den offentliga sektorns framtid skulle i hög grad bero på i vil-
ken grad den lyckades lösa individualisternas krav inom sina egna ramar (Roths-
tein 1997:27). Det är än så länge för tidigt att utvärdera Bo Rothsteins förutsä-
gelse. Vi kan knappast svara på frågan om i vilken utsträckning den offentliga 
sektorn lyckas lösa medborgarnas krav inom sina egna ramar. Däremot kan vi 
redan nu slå fast att Rothstein i artikeln ”Medborgaren och vår offentliga fram-
tid” (ibid) befann sig i en forskningsfåra som det senaste decenniet plogats allt 
bredare. Brukares delaktighet i relation till välfärdsstaten har varit ett flitigt dis-
kuterat ämne alltsedan dess och kan ses som ett uttryck för den offentliga sek-
torns försök att möta nya utmaningar. 
 
År 2000 överlämnade så den svenska demokratiutredningen sitt slutbetänkande 
En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet (SOU 2000:1). Betän-
kandet markerade slutet på ett arbete som initierats 1997. Utgångspunkten för 
den parlamentariska utredningen var varje medborgares rätt till full delaktighet i 
samhället (Dir. 1997:101). I ett tilläggsdirektiv (Dir. 1998:100) gav regeringen 
utredningen i uppdrag att särskilt ”utreda orsakerna till det sjunkande valdelta-
gandet och föreslå åtgärder för att öka medborgarnas delaktighet och engage-
mang i det demokratiska systemet”. En resumé av demokratiutredningen faller 
knappast inom ramarna för denna studie. Däremot kommer i det följande de drag 
som redogörs för under rubriken ”Medborgarnas deltagande, inflytande och del-
aktighet” i slutbetänkandet (SOU 2000:1) att sammanfattas. 
 
Kapitlets två huvudfrågor är: Hur ser medborgarnas deltagande, inflytande och 
delaktighet i samhällsutvecklingen ut? samt Vilka tendenser kan skönjas? En 
summering av de slutsatser som dras lyder som följer. Långsiktigt verkar det po-
litiska intresset öka. Såväl det egna politiska självförtroendet som tilltron till det 
politiska systemet framstår dock som sviktande. Det politiska deltagandet har 
ändrat karaktär. Aktiviteter som inte förutsätter något djupare engagemang eller 
kontinuerligt arbete är de vanligaste deltagandeformerna, medan till exempel 
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partiarbete attraherar färre. En stabil trend är att resursstarka högutbildade med-
borgare i högre utsträckning än lågutbildade skaffar sig möjligheter att göra sin 
röst hörd. Man konstaterar: 
 

”Vi kan ännu inte tala om att det existerar ett jämlikt 
medborgarskap i Sverige. Medborgarnas deltagande, 
inflytande och delaktighet skiljer sig åt mellan olika 
samhällsgrupper” (SOU 2000:1 s 224) 
 

Två grupper har genomgående lägre grad av deltagande och delaktighet än be-
folkningen i övrigt: invandrare och arbetslösa. De positiva tendenser som trots 
detta lyfts fram på deltagandefronten är att ojämlikheten mellan män och kvinnor 
minskat under de senaste 30 åren, skillnaderna mellan människor med olika ut-
bildningsnivå minskar, de motsättningar som finns mellan stad och land verkar 
inte påverka demokratin och samebefolkningens samhällsdeltagande bedöms ha 
ökat i och med sametingets inrättande.  
 
Inom ramen för demokratiutredningen publicerades en rad forskarvolymer och 
andra skrifter. Flera av dessa bygger på vetenskapliga studier bedrivna vid 
svenska högskolor och universitet. På så sätt kom maktutredningen att på en och 
samma gång bli ett politiskt och ett vetenskapligt betydelsefullt dokument. Det 
har spelat en viktig roll i beslutsfattande på olika nivåer i den offentliga sektorn 
samtidigt som många av landets tongivande samhällsvetare på olika sätt varit in-
volverade i utredningen. Detta ger demokratiutredningen och tillhörande forsk-
ningsvolymer en central roll i föreliggande kunskapsöversikt. Demokratiutred-
ningen speglar stora delar av den akademiska debatten rörande medborgarnas 
förhållande till staten samtidigt som den är ett politiskt dokument och var tänkt 
att ange riktningen för landets demokratiutveckling i början av 2000-talet. 
 
Statsvetare Maria Jarls bidrag i en av forskarvolymerna; ”Brukardeltagande på 
gott ont” (Jarl 1999) kan sägas sammanfatta den politiska diskussionen om ökat 
brukardeltagande vid tiden för demokratiutredningen, samtidigt som den kritiskt 
påpekar att brukardelaktigheten också har baksidor. Jarl konstaterar att statsmak-
tens vedertagna definition av brukare är ”personer som nära och personligt be-
rörs av kommunal verksamhet och som i regel utnyttjar den under en relativt 
lång period”. Definitionen återfinns på flera ställen i statliga dokument (Prop. 
1986/87:91, Ds 1991:18). Med en sådan definition faller personer som akut söker 
vård, tillfälligt nyttjar Arbetsförmedlingens tjänster samt många försäkringstaga-
re inom Försäkringskassan utanför begreppet brukare. Jarl (1999) hävdar att det 
är viktigt att skilja mellan brukarmedverkan och brukarinflytande. Brukarmed-
verkan avser brukares medverkan i en verksamhets dagliga sysslor, medan bru-
karinflytande, synonymt med brukardeltagande, rör rätten att fatta beslut och på-
verka verksamhetens utformning. Brukardeltagande förutsätter således en långt-
gående maktförskjutning. Fyra typer av argument för brukardeltagande framhålls 
ofta i den offentliga debatt som tar ställning för ett ökat inslag av inflytande från 
brukarnas sida: 
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Kostnaderna för verksamheten antas minska genom att brukarna själva 
medverkar i driften av verksamheten. 
Kvaliteten förväntas bli bättre om de som själva berörs får inflytande 
över verksamheten. 
Legitimiteten tros öka när brukarna får en större förståelse för hur verk-
samheten styrs. Detta förmodas också stärka solidariteten med verk-
samheten. 
Ökat brukardeltagande antas stärka den lokala demokratin. 

 
Vad som slutligen är värt att notera är att med demokratiutredningen och de av 
riksdagen beslutade demokratimålen tog man från statligt håll tydligt ställning 
för en deltagardemokrati med deliberativa inslag (SOU 2000:1). Ett ökat brukar-
inflytande, där inflytandet snarare är av kollektiv än individuell natur skulle råda 
bot på de orättvisor som blottlagts genom utredningens arbete. Ställningstagan-
det för ökad brukardelaktighet har sina tydliga rötter i den deltagardemokratiska 
skolan, i vilken Carol Pateman och Benjamin Barber är centrala teoretiker (Ds 
2001:34). 
 
Idén om ökad delaktighet för brukaren är anno 2007 med andra ord fast förank-
rad i det svenska folkstyre, som trots allt i grunden vilar på ett representativt, 
parlamentariskt statsskick (Regeringsformen 1977, Dahlberg & Vedung 2001). 
Demokratiutredningen gav vind i seglen åt diskussion om brukarnas delaktighet i 
välfärdssystemen, även om den ingalunda markerade startpunkten. Utredningen 
bildar på så sätt ett naturligt ramverk för och central referens i en kunskapsöver-
sikt som greppar över det vida ämnet brukares delaktighet i olika välfärdssystem. 

1.1 Att bredda och fördjupa 
Sociologen Thomas Brante (2003, 2004) argumenterar för en vetenskaplig ut-
veckling där forskare från olika ämnen, utifrån sin speciella ämneskompetens, 
tillsammans beforskar angelägna områden. Han talar i egenskap av sociolog 
främst om gränsöverskridande forskning inom dagens samhällsvetenskapliga 
ämnen, men han ser för den delen inte några absoluta skiljelinjer som skulle 
hindra att resonemanget innefattade också naturvetenskap och humaniora.  
 

Mångvetenskapliga ansatser med målsätt-
ningen att systematiskt kartlägga möjliga 
kausala mekanismer samt jämföra och testa 
olika förklaringsmodeller genom empiriska 
undersökningar torde vara den naturliga 
vägen att […] komma vidare i forskning-
en… (Brante 2004:12) 

 
Att samla in, ordna och reflektera över tidigare gjorda studier som på olika sätt 
utifrån olika ståndpunkter behandlar brukares delaktighet i olika välfärssystem är 
ett sätt att verka i den riktning som förespråkas ovan. Kunskap som tett sig frag-
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mentarisk och snarast liknat information blir förädlad och fördjupad. Kunskaps-
översikten kan uppfattas som ett inslag i en utveckling där akademien prioriterar 
nyfikenhet framför tradition och riskerar uppluckring av befintliga strukturer 
med gränser upprättade mellan olika ämnen. Föreliggande översikt spänner över 
ett brett fält av samhällsvetenskaplig forskning. Utgångspunkten har varit kon-
kreta välfärdssystem, var forskningen bedrivits har varit av underordnad betydel-
se. Ambitionen har varit att så förbehållslöst som möjligt söka efter studier som 
belyser frågor om klienters, patienters, elevers och brukares inflytande, påverkan 
och delaktighet i olika välfärdssystem, såsom skola, socialtjänst och sjukvård, för 
att på så sätt få mönster som tidigare varit svåra att skönja att framträda.  

1.2 Urval, syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande kunskapsöversikt är att belysa det forskningslandskap 
som utgörs av studier rörande brukares delaktighet i olika välfärdssystem. 
Svenska empiriska studier som reser frågor rörande brukardelaktighet inom väl-
färdsstatliga system sammanställs. Kunskapsöversiktens empiriska del begränsas 
till studier gjorda i Sverige mellan 1995 och 2007. Översiktens sista kapitel ut-
görs av en annoterad förteckning, där samtliga studier presenteras i summerad 
form. Den annoterade förteckningen består av de sammanställda studierna, sorte-
rade efter välfärdssystem.  
 
Utöver raden av empiriska undersökningar ingår också annan litteratur; litteratur 
som behandlar brukardelaktighet ur ett övergripande perspektiv. Här rör det sig 
inte sällan om teoretiskt resonerande, icke-empiriska texter. Detta kunskapsöver-
siktens andra texturval ska ses som ett försök att syntetisera forskningen om bru-
kares delaktighet i välfärdssystemen. Frågor rörande vad som förenar och sär-
skiljer forskning om brukardelaktighet i olika svenska välfärdssystem, med hjälp 
av vilka koncept den empiriska forskningen kan göras begriplig, och vad som ut-
gör den idémässiga basen i resonemangen, har varit vägledande i arbetet med det 
andra texturvalet. 

 
Här belyses genomgående teman och röda trådar som länkar samman brukardel-
aktigheten, som den diskuteras inom de olika välfärdssystemen. Denna del om-
fattas inte av de urvalskriterier som nämndes ovan. Här har en omvänd princip 
rått i sökprocessen. Texter som har haft bäring på de ingående empiriska studier-
na har tagits med, oavsett publiceringsår och utgivningsland. Huvudsakligen har 
det kommit att röra sig om anglosaxisk litteratur. Enstaka texter från andra nor-
diska länder, samt tyska och franska referenser har använts. Skälet till att endast 
en bråkdel av all relevant litteratur har kunnat komma i fråga är språklig be-
gränsning.  
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För att uppfylla ovanstående syfte har följande frågeställningar fungerat som 
riktlinjer och styrt insamlingen av de empiriska studierna: 

I vilka välfärdssystem är brukardelaktighet beforskat? 

Hur beskrivs brukardelaktighet i respektive välfärdssystem? 

Vilka metoder har använts vid undersökningarna? 

Inom vilka discipliner har brukardelaktighet beforskats? 

 
I insamlingen av de studier som utgör kunskapsöversiktens andra texturval har 
följande frågeställningar varit vägledande: 

Vilka drag förenar forskning om brukardelaktighet i olika svenska väl-
färdssystem? 

Finns skillnader mellan de olika systemen och vari består i så fall dessa 
skillnader? 

Varifrån härstammar diskussionen om brukardelaktighet?  

1.3 Metodologiska utgångspunkter
Enligt ett synsätt med rötter i den medicinska forskningen utgör en tydlig på för-
hand formulerad frågeställning en förutsättning för skapandet av en kunskaps-
översikt (Källestål & Hedin, 2004). Kunskapsöversikten kallas ofta systematisk. 
Tongivande inom denna tradition är Cochrane Collaboration, en frivillig organi-
sation bestående av forskare och praktiker som sedan början av 1990-talet pro-
ducerar systematiska kunskapsöversikter. Kritik har riktats mot Cochrane Colla-
borations verksamhet, bland annat har påpekats att vissa typer av forskningsme-
toder prioriteras framför andra (Glasby & Beresford, 2006). De kvantitativt präg-
lade systematiska översikterna tenderar därmed förbise relevant kunskap. Bety-
delsefulla nyansskillnader försummas och dragna slutsatser baseras på en föga 
omfattande empiri, när studier enkom på grund av sin design eller angivna sök-
ord diskvalificeras. I föreliggande kunskapsöversikt ingår s k grå litteratur; FoU-
rapporter, utvärderingar och publikationer i tidskrifter, utöver den aktuella aka-
demiska forskningen (Hedin & Källestål 2002). Uppsatser och rapporter utförda 
av studenter på grundutbildningar har inte tagits med i översikten. En sådan av-
gränsning har inneburit att examensarbeten på exempelvis c- och d-nivå bortsetts 
från. 
 
Ansatsen har varit medvetet metodpluralistisk och inga studier har förbisetts på 
grund av att en särskild metod använts. Tvärtom har min strävan varit att belysa 
fenomenet ur så många perspektiv som möjligt. En potentiell risk med att på det 
här sättet förhållandevis förutsättningslöst försöka teckna konturerna av ett 
forskningslandskap är att studier missas. Med stor sannolikhet existerar också 
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undersökningar som på ett eller annat sätt rör brukardelaktighet i välfärdssyste-
met, som inte återfinns i denna översikt. En strikt och på förhand gjord gräns-
dragning skulle ha gjort urvalsprocessen mer transparent. Å andra sidan hade en 
sådan ansats med säkerhet uteslutit studier som kanske inte innehåller orden bru-
kare eller delaktighet, med vid närmare betraktelse just behandlar essensen av 
diskussionen om brukardelaktighet.  

1.3.1 Sökstrategi 
Sökstrategin för att på ett metodiskt sätt identifiera kunskapsöversiktens empiri 
har vilat på två ben: 

1. sökmotorer, företrädesvis svenska bibliotekskataloger, där LIBRIS har 
varit det naturliga navet  

2. kontakt med experter runt om i landet 

Sökstrategin via sökmotorer beskrivs utförligare nedan. Kontakten med experter 
har bestått av mejl- och telefonkontakt med forskare vid landets lärosäten och 
andra som på olika sätt besitter kunskap om forskning och lagstiftning på områ-
det. Ett upprop har sänts till ett femtontal högre lärosäten, på vilka det har be-
dömts vara troligt att frågor om brukares delaktighet beforskats. 
 
Dessa två ben har i sin tur lett vidare till ett tillvägagångssätt präglat av snöbolls-
principen (Repstad 1999 & Nilsson, Lahti-Edmark 2003). Enligt denna princip 
växer materialet successivt fram och via en träff i en sökmotor eller ett referens-
tips från någon tillkommer nytt material och empirin sväller undan för undan. 
 
Studier rörande följande välfärdsstatliga system söktes till en början: skola och 
barnomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri, handikappomsorg, äldreomsorg, in-
divid- och familjeomsorg, Kriminalvården, Migrationsverket, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen. Dessa ord kombinerades i sökandet med orden delaktighet, 
inflytande, demokrati och påverkan, samt medborgare, brukare, användare, kli-
ent, patient, barn, försäkrad osv. Också söksträngarna har präglats av snöbolls-
principen. Undan för undan har det utkristalliserats vilka ord som används syno-
nymt med brukare inom vilka välfärdssystem. Nedan följer en tabell över vilka 
välfärdsinrättningar som kombinerades med vilka medborgarroller. I samtliga 
fall användes som ett tredje led i söksträngarna substantiven delaktighet, infly-
tande, demokrati och påverkan. 
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Välfärdsinrättning Medborgarroll 
Skola barn, elev, förälder, brukare 
Barnomsorg barn, förälder, brukare 
Hälso- och sjukvård patient, brukare 
Handikappomsorg omsorgstagare, anhörig, funktionshindrad, 

boende, brukare 
Äldreomsorg omsorgstagare, äldre, anhörig, boende, bru-

kare 
Individ- och familjeomsorg klient, barn, brukare 
Kriminalvården intagen, brukare 
Migrationsverket asylsökande, invandrare, brukare 
Försäkringskassan försäkrad, kund, brukare 
Arbetsförmedlingen arbetssökande, brukare 
 
Då relevanta studier som berörde brukardelaktighet i relation till de fyra sist-
nämnda välfärdsinrättningarna lyste med sin frånvaro raderades de från den ur-
sprungliga listan. Bristen på studier inom just dessa välfärdsinrättningar är ett in-
tressant resultat i sig. Under ”2.1 Landskapet från ovan” görs några reflektioner 
över detta icke-resultat.  
 
Någonstans måste en gräns dras för vilka empiriska studier som ska ingå i över-
sikten. Trots att kriterier formulerats, som att texten ska vara publicerad tidigast i 
mitten på 1990-talet och senast år 2007 samt gälla svenska välfärdssystem (även 
de vid det här laget preciserade), uppstår ändå avvägningar. Vissa studier hör inte 
självklart hemma i sammanhanget, men verkar likväl ha viss relevans. Ska de in-
nefattas eller uteslutas? Brukarundersökningar är ett sådant exempel. I ett antal 
studier som genomförts de senaste åren har patienter, klienter och elever själva 
deltagit i, eller själva tagit initiativ till, exempelvis utvärderingar. Dessa texter 
har uteslutits från kunskapsöversikten, men hade kunnat ingå. Det avgörande ar-
gumentet för att lämna dem åt sidan har varit översiktens syfte. Jag har sökt stu-
dier som behandlar fenomenet brukardelaktighet. Brukarutvärderingar och andra 
undersökningar genomförda av och med brukare skulle förmodligen i vissa fall 
kunna sägas vara resultat av strävan efter ökad brukardelaktighet. Brukarunder-
sökningarna skulle med andra ord kunna uppfattas som lyckade exempel på det 
vidgade brukarinflytande som efterfrågats i flera statliga dokument under de se-
naste decennierna (Ds 1991:18, SOU 1996:22, SOU 1997:154) 
 
BIKVA (brugerindragelse i kvalitetsvurdering) och KUBI (kvalitetsutvikling 
gennem brugerindflydelse) är två nyckelord för den som är intresserad av bru-
karstyrd forskning. BIKVA och BUKU är två metoder som utvecklats för utvär-
dering i den sociala sektorn i Danmark och som har inspirerat en stor del av de 
undersökningar och utvärderingar som genomförts av brukare i Sverige (Krog-
strup 2003). En sammanställning av befintliga brukarundersökningar skulle all-
deles säkert kunna bringa viss ordning i ett blomstrande forskningsfält. Denna 
sammanställning lämnar jag emellertid åt någon annan att genomföra.  
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1.3.2 Sortering och strukturering 
Ett end-note-bibliotek för respektive system upprättades och fylldes efterhand 
med referenser. När de referenser jag tipsats om eller funnit via sökmotorer i hög 
grad visade sig sammanfalla med redan insamlade studier, satte jag punkt för sö-
kandet och betraktade empirin som mättad. Därefter sammanfattades varje stu-
die, välfärdssystem för välfärdssystem. Min ambition var att dessa sammanfatt-
ningar kort ska redogöra för syftet med respektive studie, vilken typ av metod 
som använts och vilka de huvudsakliga resultaten varit. I vissa fall har syftet va-
rit flerfaldigt och innefattat frågor rörande delaktighet, men också helt andra äm-
nen. Jag har i de fallen valt att belysa endast de delar av studien som varit rele-
vanta för denna översikts syfte. 
 
I arbetet med den annoterade förteckningen har jag dessutom strävat efter att 
summera textnära. Konkret har detta inneburit att jag i möjligaste mån i samman-
fattandet använt mig av samma begreppsapparat som författaren. Bakom denna 
strävan ligger en förvissning om att ordvalet i sig är betydelsebärande. Språk är 
inte bara ett kommunikationsmedel, utan en västenlig del av vårt sociala liv 
(Heffernan 2006). Denna föresats har ibland tvingats till kompromiss med grund-
idén att sammanfattningen ska vara just kortfattad. När den annoterade förteck-
ningen stod klar gjordes ännu en sammanfattning, denna gång välfärdssystem för 
välfärdssystem, för att teckna konturerna av forskningslandskapet inom respekti-
ve system.  
 
För att ytterligare bearbeta och begripliggöra de rådande tankeströmningarna i 
diskussionen om brukardelaktighet i välfärdssystemen kontrasterades de genom-
gångna svenska, empiriska studierna mot teoretisk litteratur som på olika sätt bi-
drar med förståelse. Dessa teoretiska texter ingår som naturliga referenser i flera 
av de empiriska studierna. Emellertid används de sällan för att korsbefrukta var-
andra. Istället får de skilda från varandra stå som teoretisk fond i separata studier. 
Exempelvis används ofta makroinriktad demokratiteori i studier rörande elevers 
och föräldrar påverkansmöjligheter i skolan (ex Almgren 2006, Lindbom 1995), 
medan äldres inflytande inom äldreomsorgen utforskas mot bakgrund av teorier 
som rör mellanmänskligt beteende (ex Janlöv 2006, Wikström 2005). Olika teo-
retiska perspektiv och skilda analytiska nivåer förblir på så sätt åtskilda från var-
andra. I kapitel tre presenteras funna teoretiska, röda trådar under tre olika rubri-
ker.  

1.3 Definitioner 
Varken brukare, delaktighet, välfärd eller system är självklara och entydiga be-
grepp. Brukares delaktighet i olika välfärdssystem skulle kunna brytas ned till 
minst fyra delar, av vilka varje del i sig tillskrivs en mängd olika innebörder. 
Istället för att göra en djupgående begreppsanalys av vart och ett av orden kom-
mer jag att ge en konkret bestämning av vad som här avses med välfärdssystem, 
medan jag lämnar begreppen brukare och delaktighet tämligen öppna. De be-
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greppsbestämningar jag inledningsvis presenterar är de statliga definitionerna, 
som ofta fritt tolkade utgör referenser i de genomgångna studierna.  
 
Ordet brukare lånades in från danskan och försvenskades redan för ett kvartsse-
kel sedan (Montin 1998:44). Brukare betecknar personer som ingår i en långva-
rig relation med en särskild välfärdsinrättning. Som exempel på brukare nämns 
barnen inom barnomsorgen, eleverna i skolan, boende vid servicehus, personer 
som erhåller hemtjänst och människor som regelbundet besöker dagcentraler. 
Inom hälso- och sjukvården avses med brukare främst patienter inom långtids-
sjukvården och vid psykiatriska kliniker (Ds 1991:18). Med inflytande avses 
möjligheter att påverka tjänsternas utformning och kvalitet genom deltagande i 
beslutsprocessen på verkställighetsnivå. Brukarinflytande förutsätts ske i kollek-
tiv form (Ds 1991:18, Jarl 2001, Möller 1998). Medverkan är detsamma som del-
tagande i verksamheten. Den senare påverkansformen är indirekt och oreglerad, 
men bidrar till den ömsesidiga förståelsen mellan personal och användare. Käns-
lan av delaktighet förstärks härmed (ibid).  
 
En mycket pragmatisk uppspjälkning av de svenska, välfärdsstatlig system som 
ingår i kunskapsöversikten ger följande lista på fem inrättningar, som i offentlig 
regi drivs för att reglera välfärden:  
 

Skola och förskola 
Hälso- och sjukvård 
Individ- och familjeomsorg 
Handikappomsorg 
Äldreomsorg 

 
I Välfärdsbokslut för 1990-talet (SOU 2001:79) beskrivs försörjningssystem och 
välfärdstjänster som institutioner, vilka på olika sätt syftar till att ”påverka nivån 
och fördelningen av välfärd i vid mening” (ibid s 95) och i Vidga brukarinflytan-
det! En väg till ökad delaktighet och bättre service (Ds 1991:18) förväntas bru-
karinflytande komma till uttryck i inom ovanstående områden, samt inom fri-
tidsverksamheten. Skola, vård och omsorg har också på annat håll definierats 
som de statliga välfärdstjänsterna (Trydegård 2001). De kommunala välfärdsom-
rådena skola, barn- och äldreomsorg innehåller dessutom klientnära insatser och 
berör många medborgares vardagsliv (Gynnerstedt 2000:115). Ordet delaktighet 
har sin motsvarighet i det engelska och franska participation. Stammen härrör 
från latinets participare. I en mycket allmänt hållen mening är delaktighet det-
samma som att ha del i ett handlande eller en akt (Paldanius 1999:19). Inflytande 
och delaktighet kan vidare uppfattas som både mål och medel och ges olika in-
nebörder av olika involverade parter (Gynnerstedt 2000:112). 
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1.5 Disposition 
Kunskapsöversikten är uppdelad i fyra delar. Tanken är att läsaren kan välja att 
läsa den från början till slut; del för del; eller på tvärs och då enkom välja ut de 
stycken som rör specifikt det välfärdssystem som intresserar just henne eller ho-
nom.  
 
Kapitel ett är tänkt som en inledning i vilken jag som författare skisserar den 
statliga kontext, som till stor del sätter ramarna för och delvis utgör navet i dis-
kussionen om brukardelaktighet, såsom den förs i såväl offentliga som veten-
skapliga sammanhang. Här ger jag också min syn på kunskapsöversikten som fö-
reteelse.  
 
Efter inledningen presenteras empirin. I 2 Brukarnas delaktighet, välfärdssystem 
för välfärdssystem sammanfattas och analyseras de empiriska studierna som in-
går. Här lyfts karakteristiska drag för diskussionen inom respektive system fram. 
Det refereras frekvent till titlar i den annoterade förteckningen längst bak.  
 
Nästa kapitel ägnas åt återkommande tankestråk och kontroverser som speglar 
kärnan i det insamlade materialet. Kapitlet heter 3 Empirin på tvärs, teoretiska 
perspektiv. Efter att ha granskat välfärdssystemen separerade från varandra, tas 
nu ett helhetsgrepp på den genomgångna forskningen. Här redogörs för över-
gripande resonemang och teoretiska infallsvinklar på fenomenet brukardelaktig-
het. Del fyra slutligen utgörs av en annoterad förteckning över de empiriska stu-
dier som ingått i kunskapsöversikten.  
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2. Brukarnas delaktighet, 
välfärdssystem för 

välfärdssystem
Syftet var alltså att kartlägga brukardelaktighet i välfärdssystemen, detta genom 
att undersöka befintlig forskning. En hypotes inför empiriinsamlingen var att det 
existerar forskning som på ett eller annat sätt behandlar frågor om brukardelak-
tighet inom skola, förskola, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, 
handikappomsorg, äldreomsorg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migra-
tions- och Integrationsverket samt Kriminalvården. Mina resultat tyder på att så 
inte är fallet. Medan studier som rör brukardelaktighet inom skola, förskola, äld-
reomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg samt hälso- och sjuk-
vård är vanligt förekommande, verkar frågorna inte vara särskilt väl beforskade 
inom Migrations- och Integrationsverket. De texter som hittats (Integrationsver-
ket 2001, 2002, 2004, 2005) är samtliga mindre undersökningar, utgivna i integ-
rationsverkets egen stencil- och rapportserie. När det gäller Kriminalvården, Ar-
betsförmedlingen och Försäkringskassan har jag inte hittat en enda studie.  
 
Utan att dra några vidare slutsatser konstateras att det existerar en hel del forsk-
ning om brukardelaktighet inom de kommunala och landstingskommunala väl-
färdsinrättningarna. När det gäller de statliga myndigheter som tillika är väl-
färdssystem verkar läget vara annorlunda. Enstaka rapporter som tangerar bru-
kardelaktighet och som är gjorda av respektive myndighet i syfte att utvärdera 
den egna verksamheten finns dock. Till exempel har såväl Arbetsförmedlingen 
som Försäkringskassan interna verksamheter för hantering av kundernas åsikter 
(www.forsakringskassan.se 070610, www.amv.se 070610). 
 
Att forskning om brukardelaktighet lyser med sin frånvaro inom vissa välfärds-
system behöver inte betyda att brukarna inte har något inflytande eller några på-
verkansmöjligheter. Däremot tyder den retorik som används av de statliga myn-
digheterna på att en marknadsmässig logik verkar ha fått större genomslag här än 
inom kommunal verksamhet. Tydligast är kanske detta inom Försäkringskassan1. 
 

––––––––– 
1 Det förekommer en intern debatt inom Försäkringskassan rörande just kundbegreppet, se ex. Hans 

Goines inlägg i Dagens Socialförsäkring i april 2007. Här argumenteras för ett återinförande av be-
teckningen försäkrad. 
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Nedan följer en sammanfattning av forskningsläget inom respektive område. 
Vad som till en början var tänkt att innehålla rubriker för samtliga ovan nämnda 
välfärdssystem består nu av fem stycken, vart och ett summerandes de områden 
inom vilka forskning återfunnits. 

2.1 Skola och förskola 
Från elevinflytande till föräldradelaktighet? 
1940-talets skolutredningar brukar ses som starten på de demokratiska skolre-
formerna (Selberg 1999). Det finns uppenbara samband mellan begrepp som 
elevdemokrati och senare års tal om brukardelaktighet. Emellertid har senare tids 
reformer, i synnerhet 1990-talets lagändringar, betonat föräldrars snarare än ele-
vers delaktighet. Ett tydligt exempel är försöksverksamheten med lokala styrel-
ser med föräldramajoritet i grundskolan och den obligatoriska särskolan (SFS 
1996:605). De lokala styrelserna med föräldramajoritet i grundskolan har under-
sökts närmare i en rad studier de senaste åren (ex Jarl 2004, Kristoffersson 2002) 
 
En övergripande genomgång av de senaste femton årens skolforskning rörande 
brukardelaktighet ger vid handen att två strömningar utgör huvudfårorna i den 
bedrivna forskningen:  
 

1. Statsvetare och pedagoger problematiserar frågan om 
delaktighet utifrån ett generellt perspektiv. Demokrati-
aspekter för samtliga medborgare som på ett eller annat 
sätt använder sig av skolans tjänster är av intresse (ex. 
Almgren 2006, Lindbom 1995, Möller 1996). Med andra 
ord innefattas såväl elever som föräldrar. Studierna berör 
ämnen som i korthet kan sammanfattas med frågorna Är 
skolan en skola i demokrati? och Leder ökat engagemang 
i den lilla demokratin till ökat engagemang i den stora 
demokratin? 

 
2. Specialpedagoger, psykologer och forskare i handikapp-

vetenskap belyser delaktighet utifrån specifika gruppers 
perspektiv och kontrasterar ofta delaktighet med resone-
mang om utanförskap (ex. Eriksson 2006, Molin 2004, 
Nordström 2002). Inklusion och exklusion är ett frekvent 
använt begreppspar. Den skolpolitiska visionen om en 
skola för alla skärskådas. Dessa forskare påpekar också 
att skolans mål gällande delaktighet för alla, i alltför liten 
utsträckning diskuteras i allmänna skolsammanhang. 
Istället är det ofta specialpedagoger som ägnar sig speci-
fikt åt särskolefrågor, som belyser frågan (Göransson 
2006). 

 
Frågorna under punkt två ägnas särkskild uppmärksamhet i ett nu pågående pro-
jekt vid Mälardalens högskola; CHILD. CHILD är ett flervetenskapligt forsk-
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ningsprojekt, i vilket bl a kunskapsöversikter har tagits fram 
(http://www.mdh.se/isb/child/sys_litt.shtml, 2007-10-29). Delaktighet för perso-
ner med funktionshinder, i och utanför skolan, är ett tema som under de senaste 
åren ägnats flera kunskapsöversikter. Förutom ovan nämnda projekt har Special-
pedagogiska institutet sammanställt forskning på området. Man vill ju vara som 
alla andra (Göransson 2007) heter rapporten från deras delaktighetsprojekt.  
 
Någonstans mellan dessa två huvudfåror återfinns forskning om delaktighet på 
en mer verksamhetsnära nivå. Här ställs frågor om det som kallas elevinflytande 
och faktiska möjligheter att inom vissa givna ramar påverka den egna vardagen. I 
denna mittfåra återfinns några avhandlingar och flera lokalt förankrade rapporter 
som syftar till att blottlägga hinder för ett ökat elevinflytande. Här finns också 
skolforskning som tar avstamp i didaktiska frågeställningar. Det handlar exem-
pelvis om hur inlärning och inflytande i undervisningsfrågor hänger samman (ex 
Arnér 2006, Colnerud 2001, Ståhle 2000). 
 
Ett återkommande drag inom den forskning om brukardeltagande i skolans värld 
som bedrivits under 1990-talet och 2000-talets första år är en otydlighet beträf-
fande vem som är brukare i skolan. I vissa undersökningar definieras klart huru-
vida eleven, föräldern eller bådadera utgör brukare. I andra behandlas inte frågan 
explicit, utan vem som tillfrågats i studien avslöjar om det är eleven eller föräl-
dern som ses som brukare av skolverksamheten. Något som också blir tydligt i 
en genomgång av befintlig forskning är att elevinflytande har diskuterats under 
minst ett halvsekel, medan brukarinflytande är ett tema som behandlats de senas-
te tio åren.  
 
Hur brukarbegreppet förhåller sig till elevbegreppet, framstår som en relevant 
fråga i sammanhanget. Ordet elev är tydligt avgränsat och inga oklarheter råder 
om vem som åsyftas. Brukare innefattar ofta såväl elev som förälder - som om 
elevers och föräldrars intressen alltid skulle vara sammanfallande. Sällan pro-
blematiseras detta. Tar vi i beaktande begreppet barnperspektiv blir det uppen-
bart att ett sådant förgivettagande är en förenkling av verkligheten. Elevens in-
tresse kan inte förutsättas vara detsamma som förälderns. Brukarperspektivet 
skulle alltså kunna utgöra ett hot mot elevperspektivet (som ofta är detsamma 
som barnperspektivet). Om brukarperspektivet vinner mark inom skolforskning-
en, på bekostnad av elevperspektivet, riskerar barn överröstas av vuxna med 
hänvisning till ett ökat brukarinflytande. 
 
Tydligast blir intressesammanblandningen i fråga om förskolan. Talet om bru-
kardelaktighet rör i detta sammanhang närmast uteslutande föräldrarnas påver-
kansmöjligheter. ”Barnens inflytande utgår från deras ålder […]” (Ds 2003:46 s 
92). I praktiken innebär detta att barn i förskoleåldern sällan betraktas som bru-
kare i den studerade forskningen rörande brukardelaktighet i förskolsamman-
hang.  
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2.2 Hälso- och sjukvård 
Om patienträtt och personlig upplevelse av delaktighet  
Brukardeltagande inom hälso- och sjukvården har till stor del beforskats av 
vårdvetare. Den här genomgångna forskningen har i hög utsträckning en feno-
menologisk inriktning (ex. Björk Brännberg 2004, Eldh 2006, Kiessling & Kjell-
gren 2004) och belyser vårdpersonals och patienters upplevelse av delaktighet, 
inflytande och självbestämmande. Ett mindre antal studier belyser delaktighet 
inom vården med utgångspunkt i de senaste årtiondenas samhällsutveckling och 
krav på ökat inflytande för individen. Med betoning på patienträttigheter före-
språkas här en ny, starkare patientroll där rätten att själv få välja är ledstjärna (ex 
Thorngren Hansson 1999, Winbladh Spångberg 2003). 
 
I den forskningsinriktning som uppehåller sig vid frågor om patienträttigheter är 
retoriken tydligt inspirerad av liberalismens grundtankar om individens frihet. 
Socialfilosofiska resonemang paras med ekonomiska grundteser om hur effekti-
vitet uppnås på en planerad marknad (von Otter 1996). Marknadstänkandets in-
tåg i sjukvården och patientens förändrade position är också temat för en av de 
här genomgångna studierna, Lennart Nordgrens avhandling från 2003.  
 
Vad som tydligt framgår av litteraturen inom hälso- och sjukvårdsområdet är att 
det här oftast talas om brukardelaktighet som enskilda individers rätt att själva 
påverka och delta i processer som direkt eller indirekt rör dem själva. Med andra 
ord stämmer den statliga definitionen av brukardelaktighet som en i huvudsak 
kollektiv handling dåligt överens med hur brukardelaktighet beskrivs inom häl-
so- och sjukvården. Samma slutsats drogs i den forskningsöversikt (Ds 2001:34) 
som företogs på statligt initiativ för några år sedan. Satsningar på brukardelta-
gande inom hälso- och sjukvården har handlat om att förbättra patienternas indi-
viduella inflytande, snarare än det kollektiva (ibid s 108). Också när man vidgar 
betydelsen till gälla just enskilda individers påverkan och inflytande noteras att 
just inom hälso- och sjukvården finns utrymme för förbättringar i riktning mot 
ökad demokrati. I en omfattande nyligen genomförd undersökning visade det sig 
att upplevelsen av att vara lyssnad på är högre inom till exempel barnomsorgen, 
än inom hälso- och sjukvården (Andersen & Rossteutscher 2007). 
 
Hållningen att inte kategoriskt utgå från att deltagande per se är något som i 
samtliga avseenden och för alla individer är önskvärt eller ens möjligt är något 
som skiljer de vårdvetenskapliga studierna om patientinflytande från studier av 
brukardeltagande inom andra välfärdsområden. Frågan blir då inte hur större del-
aktighet ska åstadkommas generellt för patienter. Den enskilda individens egen 
önskan att vara delaktig är istället vad som studeras. Trots att ställningstagandet 
för ökad brukardelaktighet allt som oftast skrivs ut också här, nyanseras diskus-
sionen ibland till att röra frågor som rätten att inte vara delaktig och olika grader 
av delaktighet (ex Eldh 2006, Runesson 2002). 
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2.3 Individ- och familjeomsorg 
Välfärdsstatens janusansikte  
Antalet funna studier om brukares delaktighet i kommunens individ- och famil-
jeomsorg är få, i jämförelse med närliggande verksamheter, som äldre- respekti-
ve handikappomsorgen, men också i jämförelse med skolområdet samt hälso- 
och sjukvården. I en rapport (Socialstyrelsen 2003) rörande brukarutvärdering av 
socialtjänsten framkommer också att brukarnas åsikter inte kontinuerligt efter-
frågas inom individ- och familjeomsorgen. Befintliga studier är huvudsakligen 
publicerade inom ramen för universitetsämnet socialt arbete.  
 
Ann-Charlotte Landelius avhandling från 1996 och Anne Hermodssons från 
1998 tar båda avstamp i socialtjänstlagens (SoL) portalparagraf, i vilken slås fast 
att personalen inom socialtjänsten har en skyldighet att respektera omsorgsmot-
tagarens integritet och rätt till självbestämmande (SoL 1§). Målet med 1982-års 
socialtjänstreform var att i grunden förändra ett selektivt välfärdssystem till ett 
offensivt instrument i en generell socialpolitik, ett instrument vars grundidé var 
demokratisk och hävdade alla människors lika värde (Hermodsson 1998:52). 
Svårigheterna med att förverkliga en sådan vision framträder i både Landelius 
och Hermodssons studier och fortfarande 25 år senare kvarstår hinder för att vi-
sionen ska realiseras. Detta faktum bekräftas i majoriteten av de studier som in-
går i kunskapsöversikten. Äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och fa-
miljeomsorg i kommunal regi är samtliga välfärdsområden som ytterst vilar på 
socialtjänstlagens portalparagraf. Direkt eller indirekt är det just den där lagstad-
gade rätten till integritet och självbestämmande för brukare som sätts under lup-
pen i de granskade studierna.  
 
Diskussioner som för ett tiotal år sedan hänvisade till klientinflytande inom soci-
altjänstens individ- och familjeomsorg refererar idag till det vidare brukardelak-
tighet. Förskjutningen existerar inom samtliga välfärdssystem. Mest uppenbar är 
den kanske när det gäller de individer som på grund av fattigdom eller missbruk 
hänvisas till kommunens socialtjänst. Denna form av socialhjälp har alltsedan 
välfärdsstatens födelse varit stigmatiserande (Meeuwisse & Sunesson 1998). 
Tydligast visar sig den ojämlika relationen mellan individ och socialtjänst i de 
fall tvångslagstiftning tillämpas. Ord som medbestämmande och inflytande står 
snarast i ett motsatsförhållande till tvång. Välfärdssystemens dubbla syften; att 
verka kontrollerande och frigörande på en och samma gång inkarneras i de insat-
ser som rättfärdigas med hänvisning till tvångslagarna och brukardelaktighet 
framstår i sammanhanget som svåruppnåeligt (Beresford & Croft 2004). Detta är 
förmodligen ett av skälen till att retoriken om brukarnas delaktighet fått fäste just 
här. Sedan 60- och 70-talens debatt om en reviderad socialvård har klientbegrep-
pet setts som problematiskt. Brukare skulle kunna ses som ett svar på kritiken 
mot det klientskap som socialtjänsten kritiserats för att skapa. Det är också inom 
individ- och familjeomsorgen som begreppsdiskussionen kanske varit som allra 
livligast. Medan beteckningen på individerna har skiftat här, framstår exempelvis 
patientbegreppet inom sjukvården som etablerat.  
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Barn och brukarinflytande inom socialtjänsten 
Några studier ägnas särskilt åt barns juridiska talerätt och faktiska möjligheter att 
själva aktivt delta som subjekt i den sociala barnavården (ex. Hermodsson & 
Hansson 2005, Rasmusson & Hyvönen 2004, Åkerlundh 2006). I fråga om barns 
legala rättigheter uppfattas de skandinaviska länderna ofta ligga i framkant 
(Björk Eydal & Satka 2006, Hallet 1998), samtidigt inbegriper frågan om bru-
kardelaktighet när det gäller barn inom socialvården oundvikligen komplexa 
samband mellan skyldigheter och rättigheter från föräldrarnas sida, barnets rät-
tigheter och behov samt hur staten och övriga välfärdsaktörer ska förhålla sig till 
såväl barn som förälder (Hallet 1998). Barns rätt att påverka i de ärenden där de 
är direkt berörda problematiseras ofta i relation till barns rätt till skydd och om-
sorg. Teoretiskt urskiljs två synsätt (Hollander 1998). Enligt det första har barn 
på samma sätt som vuxna förmåga att bestämma i frågor som rör dem. Enligt det 
andra synsättet har barn behov som behöver skyddas av vuxna. Den svenska lag-
stiftningen ansluter sig, med stöd av FN’s konvention om barns rättigheter, till 
det senare perspektivet, skyddsperspektivet (ibid).  
 
Den svenska sociallagstiftningen använder det mångtydiga begreppet barnets 
bästa och lämnar därmed öppet i vilken utsträckning barnets egen önskan ska be-
aktas. I diskussionen om barns rätt till inflytande och delaktighet är denna fråga 
central. BBIC, Barns Behov i Centrum, är en arbetsmetod som numera är ut-
bredd inom den sociala barnavården. Ett av syftena med BBIC är att stärka bar-
nets ställning och metoden är tidstypisk i det att den utifrån ett professionsper-
spektiv efterfrågar ökat inflytande för individen, i detta fall barnet (Rasmusson 
2004).  

2.4 Handikappomsorg 
Från utanförskap till inklusion? 
Två omfattande politiska 1990-talsreformer; handikappreformen och psykiatrire-
formen, har starkt influerat den forskning som på ett eller annat sätt behandlat 
frågan om delaktighet inom kommunens handikappomsorg de senaste 10 åren 
(Barron 2001, Bracken 2005, Forsberg & Hall-Lord 1997). Reformerna vilar på 
samma vårdideologiska fundament och betonar individuellt inflytande snarare än 
kollektiv organisering (Olin & Ringsby Jansson 2006). De här refererade studi-
erna tar ofta avstamp i funktionshindrades lagliga rätt till medbestämmande och 
integritet och sätter dessa legala rättigheter i relation till upplevelsen hos dem det 
gäller (Bracken 2005, Hugemark & Wahlström 2002). Tillvägagångssättet är ofta 
av kvalitativ art. Flera av texterna är delvis policyanalyser, som beskriver föränd-
ringar inom socialpolitiken (ex Lewin 1998, Markström 2003), i vilka man stäl-
ler sig frågan om reformernas föresatser realiserats. Studier rörande delaktighet 
inom handikappomsorgen har genomförts inom en rad olika discipliner.  
 
Handikappreformens åberopande av ökat inflytande är typiskt för sin tid (Barron 
1995, Olin & Ringsby Jansson 2006), samtidigt som diskussionen om att perso-
ner med funktionshinder själva skulle få välja vad man ville ha startade redan på 
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1960-talet, när omsorgerna omorganiserades och honnörsorden var avinstitutio-
nalisering, integrering och normalisering (Tideman 2000).  
 
I och med handikappreformen försågs vissa medborgare med specifika rättighe-
ter. Idén var att staten skulle intervenera indirekt. Styrningen uppifrån ersattes 
med styrning nedifrån genom att den svagare parten i relationen mellan hjälpsö-
kande och välfärdsstat stärktes (Barron & Michailakis et al 2000, s 138). Samti-
digt förlades ett ökat ansvar hos individen. För att komma i åtnjutande av sina 
rättigheter måste den hjälpsökande vara väl förtrogen med lagstiftningen och ak-
tivt ta initiativ för att beslut om bistånd ska bli aktuellt (Brusén 2000). Något till-
spetsat innebär detta att aktivitet och delaktighet krävs av individen, om han eller 
hon ska få ta del av de välfärdstjänster som enligt lag är rättigheter. Uppenbara 
förlorare blir de allra svagaste. De som inte förmår att aktivt tillvarata sina rättig-
heter riskerar att gå miste om desamma. Handikappreformen har således fått 
motsägelsefulla konsekvenser för målgruppen (Barron 2001). 
 
Individualisering och aktivitet är två socialpolitiska nyckelord bakom delaktig-
hetsdebatten såsom den förs i relation till kommunens handikappomsorg. Den 
akademiska diskussionen är tätt förbunden med den politiska, genom att den 
ständigt förhåller sig till de handikappolitiska målen och de lagar som styr verk-
samheterna. Den kanske mest iögonenfallande beröringspunkten är ICF, Interna-
tional Classification of Functioning, Disability and Health. FN’s klassifikations-
system för funktionshinder syftar till att förena medicinska och sociala perspek-
tiv på handikapp i en biopsykosocial modell. Delaktighet tillmäts i ICF stor be-
tydelse och refererar till FN’s harmoniseringssträvanden och deklarationen om 
de mänskliga rättigheterna (Larsson 2001).  

2.5 Äldreomsorg 
Förtroende istället för inflytande 
Inom äldreomsorgsområdet har sedan 1990-talet ett par omfattande kunskaps-
översikter gjorts. Tommy Möllers Brukarinflytande och konsumentmakt inom 
äldreomsorgen (1998) och Holger Højlunds bidrag ”At give de ældre røst – Tre 
brugerorienterede tilgange til udviklingen i ældresektoren” i antologin Äldreom-
sorgsforskning i Norden. En kunskapsöversikt (Szebehely 2005), gör nedslag i 
1990-talet respektive 2000-talets första decennium. Medan Möllers rapport är 
gjord på uppdrag av Socialstyrelsen och i huvudsak har fokus riktat mot Sverige, 
rör Højlunds översikt Norden. Gemensamt för texterna är att de sammanfattar 
forskning om brukarnas delaktighet inom äldreomsorgen och att de författats av 
statsvetare. Forskning om brukares delaktighet inom äldreomsorgen bedrivs för 
övrigt till stor del av FoU-byråer runt om i landet.  
 
Generellt uppfattas inflytandeproblematiken inom äldreomsorgen ha mycket 
gemensamt med motsvarande frågeställning inom övrig välfärdsstatlig service-
produktion. Vissa av problemen är emellertid av en annan karaktär. Brukarna här 
är ofta betydligt äldre. De tillhör en generation som vuxit upp innan Sverige blev 
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ett välfärdsland. För denna generation spelar frågan om medinflytande mindre 
roll än för yngre människor (Möller 1998).  
 
Medan Möller (ibid) delar upp påverkanstyperna i fyra nivåer: nationell, kom-
munal, institutionell samt vardagen är det huvudsakligen vardagsinflytandet som 
undersökts i de studier som redogörs för i föreliggande översikt. Mötet mellan 
den hjälpsökande individen och frontlinjepersonalen är i fokus i flera av studier-
na (ex. Janlöv 2006, Jormfeldt 2002, Wikström 2005). På denna den fjärde nivån 
är frontpersonalens handlingsutrymme och grad av professionell kompetens vik-
tig för brukarnas möjligheter att påverka sin situation.  
 
Möller konstaterar att betydelsen av bättre påverkansmöjligheter inom äldreom-
sorgen framhölls i propositionen (1990/91:14 s 25) som låg till grund för ÄDEL-
reformen, resultatet av äldredelegationens arbete. Samtidigt existerar det ett 
glapp mellan den politiska fokuseringen på valfrihet och de gamlas sätt att se på 
det. Resignation och uppgivenhet präglar de äldres inställning till brukarinfly-
tande. För dem framstår förtroende som mer centralt än inflytande. Att de flesta 
äldre är nöjda med den vård och omsorg de får (Socialstyrelsen 2000) ter sig na-
turligt i den beskrivning Håkan Jönsson (2001) ger av landets största pensionärs-
organisation; pensionärernas riksorganisation (PRO). PRO’s medlemmar står hi-
storiskt den socialdemokratiska folkhemstanken nära. Organisationens medlem-
mar uppvisade under 1960-talet, tvärtom vad som brukar vara fallet med sociala 
rörelser, en tillfredsställelse med den egna livssituationen. På senare tid har tonen 
förändrats och sedan 1990-talet står pensionärsorganisationerna för understun-
dom frän kritik gentemot välfärdspolitiken. Vad Möller i sin avhandling uppfat-
tar som resignation skulle också kunna tolkas som resterna av en lojalitet med 
folkhemssverige.  
 
I den anglosaxiska litteraturen är synen på brukardelaktigheten inom äldreom-
sorgen mindre särpräglad än i Sverige. Omsorgen om äldre beskrivs som ett i ra-
den av välfärdssystem, i vilket brukardelaktighet är på agendan. Gruppen äldre 
ses visserligen som extra skör och utsatt, men detta delar de med flera andra av 
de grupper som är i behov av välfärdstjänster (Barnes 2005, Scourfield 2006). 
Den i flera studier omvittnade svenska, medborgerliga tilltron till, och lojaliteten 
med, en omfattande välfärdsstat (Svallfors 1996, SOU 2000:1) skulle kunna vara 
en av anledningarna till att den övergripande bild som i litteraturen ges av äldres 
inställning till äldreomsorgen ter sig annorlunda i Sverige än i England. 
 
Ett tema som diskuteras i anglosaxisk litteratur, i relation till brukardelaktighet i 
äldreomsorgen, men som sällan tas upp i de svenska studierna är företrädarskap 
(Möller 1998). I och med diskussionen om företrädarskap förs centrala frågor 
som Vem är brukaren? och Hur hanteras intressekonflikter mellan exempelvis 
anhöriga och den gamla? upp på agendan (Scourfield 2006). Avsaknaden av 
diskussion om företrädarskap i äldreomsorgen gör Vem ska ge röst åt de som 
själva är oförmögna att tillvarata sina intressen? till en ickefråga. Den starka 
statens politik, där paternalism och överförmynderi regerat sida vid sida med 
jämlikhetssträvan och rättvisepatos (Sahlström 2003) utmärker Sverige under 
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1900-talet. Den kritik som riktats mot den omfattande välfärdsstaten under förra 
seklets senare decennier, riktar inte sällan sin udd mot just de förtryckande insla-
gen (ex Andersson 2005, Björkman 2001, Hirdman 1989). I välmening som varit 
kuvande har människor fråntagits rätten att själva bestämma. Denna välfärdssta-
tens avigsida är kanhända en av anledningarna till att den svenska debatten för-
håller sig avvaktande till idéer om att överta ansvar från individer och idka före-
trädarskap. Efter rensningen på denna välfärdsstatens skräpvind (Andersson et al 
2005) är det kanske dags att också i Sverige ta sig an de komplexa spörsmål som 
automatiskt följer i kölvattnet av insikten om att vissa grupper inte alltid själva 
förmår bevaka sina intressen i relation till välfärdsstatens institutioner. 
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3. Några teoretiska 
perspektiv

Ett sätt att förankra talet om brukardelaktighet i en samhällelig kontext är att se 
det som ett uttryck för förändrade relationer mellan staten och individen (Johans-
son & Hvinden 2007, Otto & Schaarschuch 1999). Att vara människa i en väster-
ländsk demokrati anno 2007 innebär ofta att axla en rad samhälleliga roller. I 
mötet med olika välfärdssystem tilldelas du epitet som klient, kund och brukare. 
Litteraturgenomgången har bekräftat en sådan bild.  
 
Sverige har länge setts som ett typexempel på ett välfärdssamhälle i vilken staten 
förutsätts ta ett omfattande ansvar för medborgaren och där det övergripande 
samhällssystemet präglas av marknadsekonomi och demokrati (Hort 1990). På 
senare år har emellertid bilden förändrats och statens tidigare så självklara roll 
som central välfärdsaktör har ifrågasatts. Familjen, marknaden och civilsamhället 
uppmärksammas nu i allt högre grad som välfärdsaktörer också här (Matthies 
2006, Olby 2001, Svedberg & Trägårdh 2006). Från vitt skilda ståndpunkter har 
kritik mot välfärdsstaten framförts. Staten har beskyllts för att vara förtryckande, 
underminera brukarnas välbefinnande, kolonialisera livsvärlden samt främja by-
råkratisk och professionell makt på bekostnad av medborgarna (Hallett 
1998:254, Blomqvist & Rothstein 2001, Rothstein 2001:31). Samma välfärdsstat 
har genomgått stora förändringar i form av nedskärningar sedan början av 1990-
talet. Nedskärningarna har genomdrivits av ideologiska skäl under den borgerli-
ga regeringen mellan 1991 och 1994 och därefter av ekonomiska skäl av social-
demokratiska regeringsinnehavarare (Rothstein 2000:9). 
 
Historikern Martin Peterson (1999) beskriver olika välfärdsstatliga kulturer i 
modellen nedan. Medan konsumisten inte väntar sig något av staten utan på egen 
hand arrangerar lösningar via marknaden eller familjen så sköter privatisten sig 
och sitt hus. Lösningar söks i den innersta vänkretsen. Välfärdisten däremot har 
stor tilltro till de offentliga systemen. Välfärdismen ligger i linje med tankar om 
medborgarskap. Klientisten är den passive mottagaren av välfärdstjänster. I mot-
sats till privatisten tackar han inte nej till samhällets erbjudanden. 
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I Petersons modell skulle brukarnas delaktighet kunna komma till stånd i kulturer 
lika dem i den övre delen av modellen; endast i den konsumistiska och den väl-
färdistiska kulturen kan engagemanget förväntas vara någorlunda högt. I sin ide-
ala form skulle brukardelaktigheten endast vara möjlig inom välfärdismen. Bru-
karnas inflytande och delaktighet har länge förutsetts ske i kollektiv form (Ds 
1991:18, Jarl 2001, Möller 1998). Genomgången forskning visar emellertid att 
också när det kommer till enskilda patienter och föräldrar och deras individuella 
möjligheter att påverka behandlingsmetoder eller val av skola kallas detta bru-
karinflytande (ex Ståhle 2000, Thorngren Hansson 1999). Även i den statliga re-
toriken kan en förskjutning skönjas. I skriften Brukares röster hörs (Grip 2006), 
utgiven av Socialdepartementet, sägs att man kan tala om brukarinflytande på 
individuell nivå, på kollektiv nivå och på representativ nivå (ibid s 3-4). Oavsett 
om brukarnas delaktighet förväntas vara av kollektiv eller individuell natur är 
strävan från passivitet i riktning mot aktivitet ett genomgående drag för idén om 
ett ökat brukarinflytande. ”Welfare service user movements point to a changed 
relationship between service users and social policy, based on service users as 
active participants rather than passive recipients” (Beresford & Holden 
2000:980). 
 
Politiskt-ideologiskt möts idag vänster- och högerblock i tilltron till civilsamhäl-
lets möjligheter att utveckla demokratin (Fitzpatrick 2001, Stubbergard 1998). 
Medan konservativa och liberala strömningar riktar blicken mot civilsamhället i 
hopp om att här finna en motmakt till den alltför omfattande staten ser vänsterfa-
langen med tillförsikt på samma civilsamhälle i tron om att det ska kunna utmana 
marknadens hegemoniska ställning (Fitzpatrick 2001:58). Socialpolitiska sats-
ningar som Delegationen för mångfald inom vård och omsorg är ett uttryck för 
denna tilltro. Visserligen förändrades uppdraget under arbetets gång, av den ny-
tillträdda regeringen, men kan ändå tolkas som ett tydligt exempel på hur det ci-
vila samhället i ökad utsträckning förväntas agera välfärdsaktör framöver. I dele-
gationens betänkande (SOU 2007:37) konstateras att de politiska partierna tycks 
unisont positiva till att civilsamhället driver verksamhet inom välfärdssektorn. 



30

Tilltron till det civila samhället verkar med andra ord spegla stora delar av den 
mångfacetterade diskussionen om ökad delaktighet för brukarna i välfärdssyste-
men. Den ideologiskt splittrade debatten innefattar idéer om en stärkt ställning 
för både individer och kollektiv i relation till staten. Såväl enskilda brukare som 
grupper ska få mer att säga till om i utformningen och den dagliga driften av 
verksamheter, samt utvärderingen av desamma. Vidare ska marknadsmässiga 
värden; som effektivitet, och demokratiska; som solidaritet, spira ur den tillta-
gande brukardelaktigheten.  
 
I det följande görs ett försök att utifrån teoretiska resonemang med bärighet på 
de olika diskussionerna om brukarnas delaktighet i välfärdssystemen, hitta ge-
mensamma nämnare och röda trådar. Till en början lyfts diskussionen om delak-
tighetens dubbla natur. Här är begrepp som folkrörelser, valfrihet och empower-
ment betydelsefulla. Vidare dryftas frågan om förändrade relationer mellan stat 
och individ. Sist diskuteras olika sätt att se på brukardelaktighetens ideologiska 
bas. Bevekelsegrunderna bakom, och vilka logiker som styr utvecklingen på om-
rådet, är frågor som tas upp. 
 
Utgångspunkten för nedanstående tre teman är texter som behandlar brukardel-
aktighet på en mer generell nivå än tidigare refererade studier. Det stora flertalet 
bygger inte direkt på empiriska undersökningar. Här återfinns också referenser 
från andra länder än Sverige. Vissa titlar är också betydligt äldre än de i den an-
noterade förteckningen. Avsikten är att de genomgångna empiriska studierna ska 
reflekteras i de följande styckena, men att reflektionen ska röra diskussionen i 
stort, inte enskilda studier inom separata välfärdssystem.    

3.1 Kollektivt eller individuellt deltagande 
Folkrörelser, intressesammanslutningar, frivilligorganisationer 
Den officiella definitionen av brukardelaktighet ligger mycket nära vad som tidi-
gare talats om i termer av folkrörelser, föreningsliv och ideell verksamhet och 
som på senare tid kallats tredje sektorn eller civilsamhället (Svedberg & Trä-
gårdh 2006). Nutida modeord inom detta område är socialt kapital och tillit. Ro-
bert Putnams forskning har blivit till moderna klassiker och hans teser om sam-
hällets förändring har haft ett enormt genomslag. Putnam visade i empiriska stu-
dier på hur antalet och graden av aktivitet i de frivilliga organisationerna hade ett 
positivt samband med demokratin. Dessutom tydde resultaten på att ett samhälls-
liv med hög föreningstäthet gav ekonomisk tillväxt (Putnam 1996). Med oro no-
terades i Bowling alone. The collapse and revival of American Community 
(2000) att färre medborgare än tidigare engagerade sig i frivilligverksamhet av 
kollektiv art i dagens USA. I kölvattnet av Putnams slutsatser har forskare under-
sökt olika sidor av det medborgerliga deltagandet, ofta med utgångspunkt i 
grundantagandet att ett livaktigt civilsamhälle är av godo för såväl stat som indi-
vid. Via aktivitet i intressegemenskaper, som förutsätter ett visst mått av förtro-
ende människor emellan, växer tillit och det sociala kapitalet förräntas (Rothstein 
2003).  
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Frivilligorganisationer har generellt ansetts spela en viktig roll i de skandinavis-
ka demokratierna, även om organisationerna i många stycken skilt sig från de ci-
vilsamhälleliga sammanslutningar som existerar i andra delar av världen (Meeu-
wisse 1999). Medborgerligt deltagande i Sverige utmärks av att det i hög ut-
sträckning sker i fackföreningar samt i sport- och kulturorganisationer. Mindre 
sällan har det hittills rört det sig om aktivitet i välfärdssektorn (Jeppsson Grass-
man & Svedberg 2007). Aktivitet i det svenska civila samhället har vidare präg-
lats av en harmonisk relation till staten (Rothstein 2003). Stora delar av det folk-
rörelselandskap som tog form under första halvan av 1900-talet hade starka vän-
skapliga band till den socialdemokrati som innehade en dominerande ställning 
under ett halvt sekel (Premfors 1999, Trägårdh 1999). Utanför de nordiska län-
derna har civilsamhället historiskt ofta uppfattats betraktats som en motmakt till 
just staten (Meeuwisse & Sunesson 1998, Tilly 2003). 
 
I 1980-talets stora undersökning om medborgarnas inflytande (Petersson & 
Westholm et al 1989) och uppföljningen från slutet av 1990-talet (Petersson 
1998), samt i den danska motsvarigheten (Andersen & Hoff 2001), i vilken de-
mokrati och medborgarskap i Danmark, Norge och Sverige sätts under luppen, 
konstateras att föreningsaktiviteten visserligen har minskat i de skandinaviska 
länderna, men att medborgaren i sina olika samhällsroller deltar aktivt, genom att 
engagera sig i enstaka frågor och visa på missnöje. Putnams iakttagelser rörande 
medborgerligt deltagande i föreningslivet stämmer således in också på skandina-
viska förhållanden. De slutsatser som dras av de nordiska statsvetarna rörande 
tillståndet för demokratin i Sverige, Danmark och Norge är emellertid inte enbart 
negativa. Medan Putnam varnar för en sådan utveckling pekar dessa visserligen 
också med viss oro på tendensen mot en ökad individualisering, men menar sam-
tidigt att deltagandets nya skepnad också har sina fördelar. Medborgarnas egna 
bedömningar av möjligheten att påverka sin situation har utvecklats i positiv rikt-
ning (Petersson et al 1998:144) och att ha faktiska möjligheter att aktivt delta i 
det politiska livet framstår för medborgarna som viktigt. Brukarrollen betraktas 
som ett tredje medborgarskap (Andersen & Hoff 2001). I en ännu färskare studie 
rörande medborgarnas engagemang i en rad europeiska länder dras slutsatsen att 
befolkningen i de skandinaviska länderna genomgående tenderar att uppvisa ett 
starkt engagemang, i jämförelse med medborgarna i andra europeiska stater. Det-
ta förklaras delvis med en lång tradition av demokrati i Skandinavien och att väl-
färdsstaten här är välutvecklad (Andersen & Rossteutscher 2007).   
 
Det statliga intresset för det civila samhället bygger till stor del på förhoppningar 
om att det är via denna sfär som demokratin i framtiden kommer att kunna ut-
vecklas och fördjupas (Stubbergaard 1998). Demokratiutredningens vision om 
full delaktighet i samhället för samtliga grupper (SOU 2000:1) är en annan stat-
lig önskan gällande det politiska deltagandet. Förväntningarna är således högt 
ställda på 2000-talets civila samhälle. Dels ska det utvidgas till omfånget. Väl-
färdstjänster som i Sverige traditionellt sett tillhört statliga domäner kommer i 
framtiden kunna återfinnas här (Matthies 2006). Dels ska grupper som tidigare 
varit exkluderade från samhällsgemenskapen, vars röster inte i tillräcklig ut-
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sträckning tillåtits ljuda, via civilsamhället uppnå ett jämlikt medborgarskap (El-
sen 2007, Seim 2006) . 
 
Politisk retorik rörande brukardelaktighet framstår inte sällan som statens försök 
att hjälpa civilsamhället på traven (Grip 2006). Trygghet, tillit, mänsklig värme 
och en känsla av tillhörighet är betydelsefulla samhälleliga ingredienser som för-
knippas med just den civila delen av samhället. Dessa värden är desamma som 
hyllats i den nordiska variant av korporativism Sverige under efterkrigstiden ofta 
fått stå modell för; folkhemstanken om en nation som har plats för alla. Samhö-
righeten människor emellan som föreningsmedlemskap och kollektiv handling 
medfört tros kunna revitaliseras, omstöpas och till och med utvidgas till att gälla 
nya fält. Ett mycket påtagligt exempel på hur staten hyser stor tilltro till frivillig-
organisationers kapacitet är Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). 
NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 
psykiatriska området. 15 patient-, brukar- och anhörigorganisationer presentera-
de under första halvåret 2006 gemensamt en vision av hur den psykiatriska vår-
den skulle se ut i framtiden, för Anders Milton; nationell psykiatrisamordnare. I 
psykiatrisamordningens betänkande (SOU 2006:100) gavs nätverket stöd och re-
geringen beslutade i början av 2007 att ge NSPH tre miljoner årligen under tre 
år, för att driva utvecklingen av inflytandefrågorna vidare (Regeringsbeslut 
2007-03-15).  
 
Tillförsikten delas emellertid inte av alla. Transformeringen av det svenska civila 
samhället har också uppfattats som en direkt följd av en välfärdsstat som flyttar 
tillbaka sina positioner. Förändringarna av civilsamhället skulle då kunna ses 
som en aspekt av de demokratiproblem som vi står inför, snarare än som en lös-
ning på samma problem (Amnå 2007:179-180). 
 
Valfrihet och självbestämmande 
Medan det i statliga dokument talas om brukardelaktigheten som ett i grunden 
kollektivt fenomen (Jarl 2001, Montin 1998), används uttrycket om enskilda in-
dividers rätt att själva utöva inflytande över sin vardag,, i mycket av den bedriv-
na forskningen. Denna den individuella brukardelaktigheten återfinns i diskus-
sioner om självbestämmande och autonomi, men också i resonemang som rör 
valfrihet2.  
 
Diskussioner om självbestämmande förs ofta i relation till individer som på ett 
eller annat sätt nyttjar socialtjänsten. Independent-living-rörelsen betonar rätten 
för den enskilde att bestämma över den service han eller hon behöver och har de-
finierat rätt till oberoende som autonomi (Barron 1995). Rörelsen har sin upprin-
nelse i fysiskt handikappade människors krav på självbestämmande över boende 
och service, men idéerna har numera också anammats av vissa organisationer för 

––––––––– 
2 I skriften Brukares röster hörs, utgiven 2006 av Regeringskansliet, kan en viss förskjutning av den 

statliga retoriken skönjas. Här innefattas inte bara kollektiva former av påverkan och inflytande, 
utan också ”inflytande på en individuell nivå” (Grip 2006:3) i det som kallas brukarinflytande. 
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utvecklingsstörda, äldre och psykiskt sjuka (Meeuwisse 1999:172-173). Delak-
tighet i samhällslivet för den funktionshindrade är nära förknippat med möjlighe-
ten att planera sin egen vardag (Brusén 2000). Delaktighet innebär att personer 
med funktionshinder medbestämmer i frågor som rör deras liv och att autonomi 
är att ta ytterligare ett steg och som funktionshindrad själv bestämma i frågor 
som rör den egna välfärden och välbefinnandet (Chaib 1995). 
 
Inom hälso- och sjukvården har patienträtt och valfrihet präglat debatten om 
brukardelaktighet (Jarl 2001:76). Den offentliga utredning som för ett tiotal år 
sedan behandlade patientens ställning i vården har den talande titeln Patienten 
har rätt! (SOU 1997:154). Här poängteras vikten av att den enskilda patienten 
får tillräckligt med information för att själv kunna delta aktivt i sjukdomsbe-
handlingen, genom att medverka i beslutsfattande. Visserligen tas också patient-
inflytande via patientnämnder upp, men också i detta fall är det enskilda patien-
ters klagomål och synpunkter som är i fokus.  
 
I en av de sista skrifter som utgavs av numera nedlagda Spri, Sjukvårdens och So-
cialvårdens Planerings och Rationaliseringsinstitut, diskuterades patientmakt 
(Trägårdh 1999). I en jämförande studie av Sverige, USA och Holland dras slut-
satsen att i den svenska modellen, med en generell rätt till vård som finansieras so-
lidariskt, ger medborgarna upp något av den egna suveräniteten i hopp om vinna 
trygghet. Medborgarna ingår ett socialt kontrakt med staten, vilket innebär att rät-
tigheterna begränsas till att gälla endast i förhållande till de resurser som samhället 
har. I USA däremot dominerar en modell byggd på civilrättsliga kontrakt mellan 
individ, försäkringsbolag och vårdproducent. Det möjliggör för individen att med 
lagen som stöd utkräva den vård som avtalats i det ingångna kontraktet. Trägårdh 
sluter sig emellertid till följande:  
 

”Oavsett hur rätten till vård utformas kan patientens 
ställning i vården förstärkas på en rad punkter. De cen-
trala frågorna rör patienternas kontroll över och tillgång 
till information, dels deras maktbefogenheter och rättig-
heter i konfliktsituationer” (Trägårdh 1999:72) 

 
USA:s sjukvårdssystem kommenteras på följande vis i en artikel författad av 
David J Rothman (2001), professor i socialmedicin och historia, i ett försök att 
förutse konsekvenserna av de senaste decenniernas utveckling mot ökad patient-
autonomi:  
 

”[…] the tension between individual assertations of 
self-interest are going to stand in the way for necessary 
collective action, with health care delivery as the best 
case in point” (Rothman 1998:263) 

 
Rothman förefaller inte vara lika övertygad som Trägårdh om att en stärkt ställ-
ning för patienten är eftersträvansvärt. Rothman pekar på den spänning som 
finns inbyggd i diskussionen om brukardelaktighet och som härrör från den till 
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synes olösliga konflikten mellan individ och kollektiv. Risken att brukar-
delaktigheten kan uppmuntra ett separatistiskt synsätt på bekostnad av ett uni-
versellt perspektiv uppmärksammades redan för ett fyrtiotal år sedan (Arnstein 
1969). 
 
Företrädarskap och empowerment 
Definitioner av begreppet självbestämmande har ofta sitt ursprung i ekonomiska 
teorier om vuxna individers konsumentbeteende. Den bärande tankegången är att 
alla vuxna människor kan och vill sätta upp konkreta mål och därefter strävar ef-
ter att uppnå dem (Olin & Ringsby Jansson 2006). Människan är med andra ord 
rationell. Detta sätt att argumentera för självbestämmandet, och autonomin, kan 
bli problematiskt när individerna i fråga är personer med psykiska eller intellek-
tuella funktionshinder. Ur vetskapen om att vissa grupper inte självklart kan för-
väntas att skaffa information, göra väl avvägda bedömningar och därefter aktivt 
delta i beslutfattande har tankar om företrädarskap sprungit. Insatsen personligt 
ombud kom till i och med psykiatrireformen under 1990-talet (Järkestig Berg-
gren 2006). Handikappreformens motsvarighet är personlig assistans (Hugemark 
& Wahlström 2002). Båda insatserna är exempel på konkret politik som mynnat 
ur insikten om att ökad valfrihet och autonomi när det gäller vissa grupper kräver 
inslag av vad som på engelska ofta benämns advocacy och som här går under 
namnet företrädarskap. Idén om företrädarskap bottnar i ett juridiskt samman-
hang och syftar till att säkerställa brukarnas legala position (Payne 1997:266). I 
lyckade fall verkar personligt ombud som yrkeskategori ha utvecklat ”[…] en 
medierande funktion för brukarinflytande” och utgå från teorier om empower-
ment och företrädarskap, skriver Järkestig Berggren (2006:9) i sin licentiatupp-
sats. Empowerment sägs ofta härstamma från politisk aktivism och proteströrel-
ser i 1960-talets USA (Starrin 2000), men kan också spåras tillbaka till 1700-
talets filantropi (Leadbetter 2002). Empowerment har alltså, i analogi med bru-
kardelaktigheten, ett komplicerat rotsystem som förhindrar en enkel bestämning 
av begreppet. Empowerment innehåller de båda betydelserna ge tillåtelse till och 
ge makt till (Starrin 2000). Samtidigt finns etymologiska rötter till latinets pote-
re, kunna eller vara förmögen att. Medan de två förstnämnda betydelserna pekar 
på aktivitet hos den som överräcker, indikerar de två sistnämnda att ett visst mått 
av handling också krävs hos den som mottar makten eller tillåtelsen. Med andra 
ord kan inte empowerment äga rum utan att minst två parter deltar som handlan-
de subjekt. 
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3.2 Från undersåte till brukare3

I det klientbegrepp som ofta används synonymt med brukare om användare av 
sociala tjänster finns en juridisk betydelse invävd. Den som anlitar en advokat 
kallas för klient och kan förvänta sig få sina intressen företrädda. Klienten kan 
här likställas med kunden; friheten att själv välja att ingå i en sådan utbytesrela-
tion är en grundförutsättning (Salonen 1998:46). Att klientbegreppets innebörd 
förskjutits och att klientskapet i relation till välfärdsstatens inrättningar är något 
väsentligt annorlunda än den ursprungliga betydelsen står klart. Relationen här är 
assymetrisk och ingalunda jämlik. Klienten befinner sig i underläge. Ofta har 
klienten ingen möjlighet att välja en annan avnämare, utan är mer eller mindre 
tvingad att ingå avtal med en statsapparat som ytterst dikterar villkoren för kon-
traktet (Dahlberg & Vedung 2001:23, Salonen 1998). Hur kan då brukaren, kli-
enten eller patienten trots dessa villkor göras delaktig? Med en ambivalent håll-
ning har forskarvärlden vänt sig till Albert Hirschmans numera klassiska modell 
för att åskådliggöra missnöjesstrategier. Modellen består av tre strategier; exit, 
voice och loyalty (Hirschman 1970). Exit innebär att man lämnar systemet eller 
väljer att i vissa sammanhang inte utnyttja det. Voice är detsamma som att försö-
ka påverka och få till stånd förändring. Loyaltydimensionen rör medborgarens 
lojalitet med systemet och i vad mån denna lojalitet hindrar exit och voice (Nils-
son 2005). 
 
Det i den anglosaxiska litteraturen ofta förekommande begreppet consumerism 
saknar än så länge en svensk språklig motsvarighet och det begrepp som kanske 
ligger närmast är ekonomism (Klasson 2000). Organisatoriskt tar sig ekonomis-
men inom välfärdsstaten uttryck i public choice (Nilsson 2005) och new public 
management (Brodkin 2007) Essensen är hämtad från idealversionen av en öp-
pen och fri marknad, på vilken konkurrens råder. Konsumenten har en stark roll 
och goda möjligheter att göra fria val. Med andra ord är kunden och konsumen-
ten mycket lika varandra i det att de intar en självständig ställning gentemot sta-
ten. Konsumentrollen förutsätter att medborgaren har resurser i form av pengar, 
kunskap och handlingskraft (Salonen 1998). Genom att förbättra exitkanalen har 
tanken varit att stärka medborgaren. Ett av honnörsorden i sammanhanget är val-
frihet och i Sverige har olika kundvalsmodeller prövats i syfte att stärka brukaren 
som konsument (Montin 1998, SOU 2001:52, Nilsson 2005). 
 
Exit, voice eller bådadera 
Kritiker har dock påpekat att helt andra mekanismer än de som styr handlings-
strategier på en öppen marknad styr beteendet när det gäller användandet av 
tjänster som skola och äldreomsorg (Enjolras 2004). Flera empiriska undersök-
––––––––– 
3 3 Titeln ”Från undersåte till brukare” anspelar på en tanke som funnits i den svenska debatten åt-

minstone 25 år. Såväl Walter Korpi (1982) som Olof Petersson, Anders Westholm och Göran 
Blomberg (1989) har använt titeln ”Från undersåte till medborgare” i olika sammanhang. En reger-
ingsproposition  (prop. 1999/2000:79) har rubriken ”Från patient till medborgare – en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken”. Också den antyder förändrade rollmönster för individen i 
samhället. 
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ningar (ex Möller 1996, Pestoff 1998) har påvisat att den missnöjesstrategi som 
ligger närmast till hands i valet av exempelvis skola eller äldreboende är voice; 
att göra sin röst hörd. Den förälder som inte är tillfreds med barnens skolgång el-
ler den pensionär som ogillar det servicehus han eller hon bor på väljer inte i för-
sta taget att byta skola eller flytta från servicehuset. Trösklarna är högre här, än 
när det gäller exempelvis att gå till en ny frisör eller anlita en annan snickare 
(Möller 1998). Det är dessutom långt från självklart att exit är möjligt. Ett exem-
pel på när exit kan vara en praktisk omöjlighet är när de alternativa barnomsorgs-
formerna består ett föräldrakooperativ som kräver att föräldern ägnar arbetskraft 
åt barnomsorgen och familjekonstellationen består av ensamstående förälder och 
tre barn (Idlinge 1998). Ett annat exempel är den lilla kommunen i vilken endast 
ett dagis finns. Skillnaderna mellan olika kommuner är stora när det gäller drif-
ten av välfärdstjänster och av landets 289 kommuner var det vid slutet av 1990-
talet 84 som inte hade någon alternativ drift inom barnomsorgen (Trydegård 
2001). Ett samband mellan serviceutbud och andel anställda i privat barnomsorg 
existerar; ju lägre nivå på serviceutbudet, desto större andel anställda i privat 
drift (ibid s 95). En konsekvens av detta är att det i flera av landets kommuner 
inte finns några reella möjligheter till val av barnsomsorg. 
 
Utifrån resonemang i linje med ovanstående har slutsatsen dragits att voicekana-
len verkar bättre lämpad för brukarrollen, än exitkanalen (Klasson 2000). Den 
typiske kunden väljer vid missnöje en annan leverantör; exit. Idealbrukaren väl-
jer att höja sin röst; voice (Dahlberg & Vedung 2001). Andra hävdar att en sådan 
kategorisering ger en alltför förenklad bild av verkligheten. Exit och voice kom-
pletterar, snarare än utesluter, varandra. Den danska statsvetaren Eva Sørensen 
förespråkar en kombination. Via decentralisering av välfärdsservice från statlig 
till kommunal nivå, ökad autonomi för lokala välfärdsaktörer och en integrering 
av privata aktörer i civilsamhället kan en mix av exit och voice institutionaliseras 
i den offentliga sektorn (Sørensen 1997:564-565). Ståndpunkten sammanfattas 
på följande sätt av Jens Hoff, statsvetarkollega och landsman till Sørensen:  
 

”[…] som bruger av offentlige services er magt ikke 
noget man har, men noget man får. Og måden man får 
det på, er ved att spille på hele registret av formelle og 
uformelle påvirkningsmuligheder” (Hoff 1993:106) 

 
Inympade deltagandeformer, exempelvis brukarråd och frågor till kommunfull-
mäktige (Nilsson 2005), kan ses som direkta försök att stärka voicekanalen. Ut-
värderingar av kommunala demokratiexperiment för att underlätta för medbor-
garna att göra sin stämma hörd i frågor som ligger dem nära har, om än försik-
tigt, pekat på positiva resultat (Jarl 2001, Montin 1998, Nilsson 2005). Hela den 
så kallade valfrihetsrevolutionen (Klasson 2000) kan sägas syfta till att utvidga 
möjligheterna till exit. Målet med experiment som checksystem inom skola och 
hemtjänst (Montin 1998:41) är att ge brukaren möjlighet att som konsument väl-
ja mellan olika alternativ (Nilsson 2005). I en redan refererad komparativ studie 
rörande medborgerligt engagemang i en rad europeiska länder (Andersen & 
Rossteutscher  2007) framkommer att exit visserligen spelar en viktig roll, sär-
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skilt när det gäller att visa missnöje inom hälso- och sjukvården, men att exit 
snarare utgör ett komplement än ett alternativ till voice (ibid 253). 
 
Brukarrollen och medborgarskapet 
Den ekonomiska liberalismen, med John Locke som företrädare, kom att lägga 
grunden för ett liberalt medborgarskap, i vilket rätten till liv, frihet och egendom 
var centrala idéer (Óskarsdóttir 2007:20). I T. H Marshalls version finns med-
borgarskapet till för att säkra individers rätt till ett jämlikt medlemskap i sam-
hällsgemenskapen. Ett fullvärdigt medlemskap uppnås via civila, politiska och 
slutligen sociala rättigheter. Dessa cluster av rättigheter har undan för undan rea-
liserats under de senaste 300 åren (Kymlicka & Norman 1994:354).  
 
Delar av den förvirring som råder rörande brukardelaktighetens innebörd sking-
ras om vi tar oss en titt på medborgarbegreppets brokiga historia. Stammen i or-
det medborgare; borgare, innehåller i den germanska språkgrupp svenskan tillhör 
dubbla betydelser. I till exempel franskan motsvaras det av två ord; citoyen och 
bourgeois. Citoyen kan spåras till antikens stadsstater och rätten att delta i det 
politiska livet. Rättigheten var snarast en förpliktelse; individen ålades ansvar 
och förväntades använda sin rättighet till att tillvarata det allmännas intresse. 
Medborgarskapet i denna mening hade alltså en kollektiv karaktär. Bourgeois 
härstammar från senmedeltidens Europa och hänger samman med nya samhälls-
former och nya produktionssätt. De medeltida städerna liknade enklaver, skilda 
från det omkringliggande feodalsamhället. Den individuella friheten var här stör-
re än i jordbrukssamhället och den gryende kapitalismen harmonierade väl med 
formulerandet av rättigheter för att säkra privat egendom och personlig integritet. 
Bourgeois refererar således till ett mer individuellt orienterat medborgarskap 
(Eriksen & Weigård 1993:112-113). Brukardelaktighetens dubbla natur, på en 
och samma gång individuell och kollektivistisk, kan ses som en direkt följd av 
medborgarbegreppets tvekluvna dito. När nu inte medborgaren lätt låter sig defi-
nieras blir brukaren än mer svårinringad. Vad som emellertid verkar troligt är att 
medborgarskapet är sammantvinnat med staten (Óskarsdóttir 2007:31) och att 
förändrade relationer mellan stat och individ därför oundvikligen får konsekven-
ser för det tredje medborgarskap (Andersen & Hoff 2001) som också kallas bru-
karroll.  
 
Statsvetare Torgny Klasson (2000) utmejslar tre idealmodeller för medborgerligt 
deltagande i och inflytande över kommunal serviceproduktion. I brukarinflytan-
demodellen räknas bara med de medborgare som tillerkänts vissa sociala rättig-
heter, det vill säga de människor som har tillgång till viss kommunal service. 
Brukarna förväntas försöka tillgodose sina egna intressen, eller specifika grupp-
intressen. Den dominerande strategin för påverkan är voice. Medborgardelta-
gandemodellen förutsätter att individer ser till allmänintresset och deras inflytan-
de över kommunal verksamhet legitimeras av de politiska rättigheter de åtnjuter. 
Voice är den strategi medborgaren förväntas använda. Konsumentanpassnings-
modellen vilar på principen om individen som ett rättssubjekt, kapabel att sluta 
avtal. Modellen betonar således medborgarens civila rättigheter. Här är exitstra-
tegin central. Klassons brukarinflytandemodell kräver med andra ord den tredje 



38

och mest avancerade formen av medborgarskap; det sociala medborgarskapet, 
för att överhuvudtaget vara möjlig. En väl utvecklad välfärdsstat, i vilken med-
borgarna tillförsäkras en rad sociala rättigheter är, enligt ett sådant resonemang, 
en grundläggande förutsättning för brukardelaktigheten (se även Andersen & 
Rossteutscher 2007). Samtidigt pekar Peter Campbell (1996), som själv kallar 
sig mental health survivor, på att ”empowered consumers of services and mad-
persons as equal citizens are two quite different propositions.” Campbell påpekar 
att skillnaden mellan att tillskansa sig rättigheter i rollen som brukare av specifi-
ka välfärdssystem inte nödvändigtvis gör att man tillerkänns ett fullvärdigt med-
borgarskap (ibid, Campbell 2006).   

3.3 Marknads- eller demokratiretorik 
Maria Jarls (1999) sortering av argumenten för ett ökat brukardeltagande resulte-
rade i fyra olika typer, ett kostnadsargument, ett kvalitetsargument, ett legitimi-
tetsargument och slutligen ett argument som går ut på att brukardeltagande antas 
stärka den lokala demokratin. Magnus Dahlberg och Evert Vedung (2001:43-46), 
även de statsvetare, hävdar att brukarorientering motiveras utifrån ännu fler 
grunder. Den kan fostra till goda medborgare och bidra till självförverkligande 
hos enskilda individer. Den kan skänka legitimitet åt verksamheten och den kan 
bidra till en effektivare verksamhet. Vidare kan den åstadkomma en maktför-
skjutning till brukarens fördel och den kan förbättra servicen. 
 
Sammantaget identifieras sex varianter av argument: 

Medborgarfostrande 
Expressivistiska 
Legitimerande 
Effektiviserande 
Maktjutjämnande 
Servicefrämjande 

 
Medborgarfostrande, legitimerande, effektiviserande och servicefrämjande ar-
gument innehåller instrumentella tankegångar. Brukarorientering är här ett medel 
för att uppnå ett mål. De expressivistiska och maktutjämnande argumenten ser 
brukarorienteringen som ett mål i sig. Dahlberg och Vedung ställer frågan Vem
förväntas dra nytta av brukarorienteringen? och delar därefter upp argumenten 
utifrån svaret på frågan. Effektivitet och legitimitet handlar om statsnytta. Med-
borgarfostran, expressivitet, maktutjämning och serviceanpassning handlar om 
brukarnytta (ibid) . 
 
Peter Beresford (2002), brittisk socialvetare, presenterar två andra betraktelse-
sätt. Brukarinflytandet har en democratic och en consumerist form. En haltande 
svensk översättning skulle kunna lyda demokratisk och ekonomistisk. Samtidigt 
som dessa två betraktelsesätt kan spåras till vitt skilda ideologier finns berör-
ingspunkter. Beresford kopplar den demokratiska formen till en tanketradition 
där begrepp som frigörelse och empowerment är centrala, medan den ekonomis-
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tiska formen är instrumentell och inbegriper marknadsmässiga syften. Att synsät-
ten delvis överlappar varandra illustreras i en artikel rörande medborgerligt del-
tagande i planeringen av hälso- och sjukvård i Sverige och England (North & 
Werkö 2002). Här konstateras att deltagarinitiativ har uppstått i en kontext där 
utgifterna för den offentliga sektorn är utsatta för press och demokratiformer 
med tonvikt på individens rättigheter återupptäckts i ny skepnad. Dessa individu-
ella rättigheter åsyftar nu inte främst rätten till statligt definierade välfärdstjäns-
ter, utan snarare rätten att bidra till definitionen av statlig service (ibid s 782).  
 
Sambanden mellan olika former av brukardelaktighet är långt ifrån självklara 
(Beresford & Branfield 2006) och sannolikt inrymmer de flesta initiativ tagna för 
att öka brukarnas delaktighet element från såväl den demokratiska som från den 
marknadsmässiga idétraditionen (Ershammar & Wiksten 2003). Att talet om 
brukardelaktighet kan spåras till åtminstone två olika övergripande tendenser står 
nu klart. Å ena sidan har vi den marknadsmässiga, ekonomistiska strömningen, i 
vilken offentliga verksamheter omorganiseras för att likna vinstdrivande företag. 
Här betonas individens fria vilja och möjligheten att göra självständiga val. Bru-
kardelaktigheten syftar snarare till att förbättra verksamheten, än till frigörelse 
för marginaliserade grupper. New public management har fått stå som samman-
hållande beteckning för denna idériktning (Brodkin 2007, Heffernan 2006). Å 
andra sidan har vi den demokratiska. Här utgår brukardelaktigheten från brukar-
na själva. Vad som ska förändras och hur formuleras inte av verksamheten, men 
av brukarna. Medan vissa av de listade argumenten ovan lätt låter sig placeras i 
endera facket, passar somliga av argumenten in i båda. Det effektivitetsoriente-
rade sättet att förespråka brukardelaktighet bygger på ekonomistiska tankegång-
ar, medan maktutjämningsargument hänger samman med ett demokratiskt syn-
sätt. Jarls (1999) kvalitetsargument skulle däremot kunna passa in i både den 
ekonomistiska och den demokratiska formen. Båda parter kan antas tjäna på att 
verksamhetens kvalitet höjs. Här blir frågan snarare vem som ska definiera vad 
som är en kvalitet (Petersen & Piel 1998); om brukarnyttan eller statsnyttan ska 
få råda, med Dahlbergs och Vedungs ord (2001).  
 
Ett skäl till att göra brukarna delaktiga som inte explicit nämnts i raden av argu-
ment ovan är kunskapsmotivet. Om brukarna ses som experter (Ershammar & 
Wiksten et al 2002) blir det naturligt att fråga dem till råds. Kunskapsmotivet 
kan förvisso rättfärdiga brukarorientering av vitt skilda anledningar. Synpunkter 
kan inhämtas för att ge sken av att användarna har varit delaktiga och på så sätt 
ge legitimitet åt beslut som gynnar verksamheten, men inte nödvändigtvis ligger 
i brukarnas intresse. Motsatsen skulle kunna utgöras av en studie genomförd på 
initiativ av brukarna själva och där resultatet är utslagsgivande för beslutet i frå-
ga. I det andra exemplet sammanfaller kunskapsmotivet med såväl det expressi-
vistiska som det maktutjämnande argumentet. I Brukarmedverkan i socialtjäns-
tens kunskapsutveckling (Socialstyrelsen 2003) redogörs för ett av 11 delprojekt 
som under 2000-talets första år genomfördes på uppdrag av regeringen i syfte att 
skapa och förstärka kunskapsbasen inom socialtjänsten. Här var en av de centrala 
frågorna vilken roll brukares erfarenheter spelar i socialtjänstens kunskapsbild-
ning och argumenten för brukarmedverkan delas in i tre underkategorier, argu-
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ment relaterade till: demokrati, makt och empowerment samt service. Trots dessa 
underkategorier, som i hög utsträckning sammanfaller med tidigare nämnda ar-
gument för brukarinflytande, är här det primära skälet för att involvera brukarna 
tanken om att brukarperspektivet kan bidra till ökad kunskap.  
 
Ännu en bevekelsegrund för brukarorientering som lyfts fram, men som inte lå-
ter sig hänföras till någon ideologi kan sammanfattas med ordet trend (Dahlberg 
& Vedung 2001). Det uppfattas ligga rätt i tiden att involvera brukarna, just där-
för och utan att fråga varför skapas möjligheter för brukarna att på olika sätt delta 
och utöva inflytande. Globaliseringen av organisationssamhället har skapat ut-
rymme för institutionaliserade superstandarder (Røvik 2000:23) och även om 
brukarorienteringen knappast innehar status av superstandard så framstår den 
otvivelaktigt som ett centralt inslag i samhällsdiskussionen som rör organisering-
en av välfärdstjänsterna.  
 
Debattvågorna går emellanåt höga i diskussionen om huruvida den verkliga bru-
kardelaktigheten står att finna i den demokratiska fåran eller i den ekonomistiska. 
Samma sak har gällt för civilsamhället. Begreppet har tidvis använts som poli-
tiskt slagord av förespråkare för vitt skilda ideologiska ståndpunkter. På grund av 
sin normativa laddning har det av forskarvärlden tidigare betraktas med skepsis 
(ex Pestoff 1998). Idag är läget annorlunda. “In the fifteen years that have passed 
since 1990, the concept of ‘civil society’ has established itself in Sweden as a 
central concept in both political language and academic discourse” (Trägårdh 
2007:9). Civilsamhället som begrepp figurerar numera i vitt skilda sammanhang 
och används både av förespråkare för nya sociala rörelser och av anhängare till 
koncept som kvasimarknad och välfärdsmix. 
 
Kvasimarknader och välfärdsmix 
Uttryck som kvasimarknad och välfärdsmix har också de en ideologiskt färgad 
historia. Idag används de flitigt i såväl den politiska som den akademiska diskus-
sionen om valfrihet och brukarmakt. Kvasimarknaden bygger på ett kundvalssy-
stem, där det finns åtminstone två utförare för brukaren att välja mellan och där 
det råder konkurrens mellan utförarna (Bartlett et al 1998, Svensson & Edebalk 
2006). Välfärdsmix (Amnå 2007, Pestoff 1995, 1998) är ett begrepp som har ak-
tualiserats i samband med det nyväckta intresset för civilsamhället och dess po-
tentiella utvidgning. När brukardelaktigheten inte endast syftar till att påverka ut-
fall, utan sträcker sig till att gälla organiseringen av tjänsterna blir områden som 
tidigare uppfattats som statliga domäner till en mix bestående av olika aktörer.  
 
I jämförelse med de skandinaviska grannländerna har vi i Sverige snabbt utveck-
lat ett stort antal så kallade kvasimarknader, på vilka potentiella välfärdsprodu-
center konkurrerar med varandra om kontrakt på välfärdstjänster (Bogason 
1998:337). Denna mix av driftsalternativ vad gäller välfärdstjänster är numera en 
realitet i Sverige. Från forskningsvärlden har det också hävdats att i dagens kapi-
talistiska samhällen är kommersiella och offentliga institutioner förbundna med 
varandra, de är varandras komplement snarare än alternativ (Otto & Scaarschuch 
1999:43-44). I Välfärdstjänster till salu (Trydegård 2001:32) konstateras att i 
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slutet på 1990-talet var 13 procent av alla personer anställda inom välfärdsservi-
ce verksamma i alternativa driftsformer. Av dessa fanns ungefär en fjärdedel i 
icke-vinstdrivande företag och tre fjärdedelar i vinstsyftande företag eller offent-
ligt ägda bolag. Välfärdstjänsterna skiljer sig emellertid från varandra i många 
avseenden. Exempelvis utmärks vissa medicinska verksamheter av en lång tradi-
tion av privatpraktik i vinstdrivande företag. Hem för vård och boende (HVB) är 
också ett tjänsteområde där alternativ drift är vanlig. Den andra ytterligheten är 
skolan, där tre procent av den verksamma personalen återfinns inom privata 
driftsformer. Kvasi implicerar att marknaden trots allt inte är en regelrätt mark-
nad. Köpkraften hos kunden avgörs inte av hans eller hennes betalningsmöjlig-
het. Beslutet om vilka insatser som är aktuella för den enskilde konsumenten tas 
av en tredje part (Svensson & Edebalk 2006:11) Informationsasymmetrin mellan 
konsument och producent gör nämligen den fria marknadens logik illa lämpad 
för välfärdstjänster (Enjolras 2004). Som exempel kan nämnas att verksamheter 
som dagis eller äldreomsorg kan vara svåra att som enskild individ utvärdera och 
rationellt göra val mellan (Pestoff 1998). Välfärdsmixen handlar om att först öka 
möjligheterna till exit och voice och att därefter ta ytterligare ett steg och stärka 
medborgarnas makt genom att göra dem till medproducenter av välfärdstjänster 
(ibid).  
 
Trots uppenbara beröringspunkter mellan å ena sidan social ekonomi, välfärds-
mix och kvasimarknader och å andra sidan den folkrörelseforskning som på se-
nare år delvis transformerats till studiet av civilsamhället förenas sällan dessa två 
inriktningar i den svenska forskningen (Matthies 2006:49). Den av Robert Put-
nam inspirerade diskussionen om socialt kapital och den känsla av gemenskap 
samhällsmedlemmar emellan som växer ur kollektiv aktivitet och föreningsverk-
samhet är separerad från forskning om alternativa driftsformer för välfärdsinrätt-
ningar och relationen mellan de värden som styr marknaden och de som råder i 
offentlig verksamhet. 

3.4 Summering och avslutande reflektioner 
I det kommande stycket blickar vi tillbaka på de inledande frågorna. Hur kan det 
landskap som framträtt i arbetet med att kartlägga forskning om brukarnas delak-
tighet i olika välfärdssystem sammanfattningsvis beskrivas? Inom vilka system 
har uttrycket fått genomslag och beforskats? Var och med vilka metoder har 
denna forskning bedrivits? Vilken betydelse har brukardelaktigheten givits i de 
olika välfärdssystemen? Vilka är brukardelaktighetens ideologiska rötter?  
 
Tar vi oss an de inledande frågorna i omvänd ordning och börjar med brukardel-
aktighetens vittförgrenade ideologiska rotsystem kan vi sluta oss till att två do-
minerande tanketraditioner existerar. Å ena sidan har vi en demokratisk tradition, 
i vilken begrepp som empowerment och frigörelse är centrala. Å andra sidan har 
vi en ekonomistisk tradition, där effektivitet och resultat är ledord (Beresford 
2002). Dessa två traditioner förekommer sällan i sin renodlade form. De allra 
flesta initiativ tagna för att främja brukarnas delaktighet är resultat av argument 
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hämtade från båda tanketraditionerna (North & Werkö 2002). Sannolikt samspe-
lar faktorer som ett ifrågasättande av en omfattande välfärdsstat och föresprå-
kande av mer marknadslösningar på välfärdsområdet (Bartlett et al 1998) med 
idéer om ett utvecklande av samhällsstyret i riktning mot en deltagardemokrati 
med deliberativa inslag (SOU 2000:1) i de försök till ökat brukardeltagande som 
vi sett i exempelvis försöksverksamheten med lokala styrelser med föräldramajo-
ritet i skolan, Nationell samverkan för psykisk hälsa (SOU 2006:100) och i be-
tänkandet från delegationen för mångfald inom vård och omsorg (SOU 2007:37). 
 
Går vi vidare till att sammanfatta var man ägnat sig åt att studera fenomenet och 
med vilka metoder brukarnas delaktighet i olika välfärdssystem har undersökts 
så kan vi slå fast att frågor om brukardelaktighet har operationaliserats på en 
mängd sätt av forskare inom olika ämnen. Det stora flertalet av de här genom-
gångna studierna är gjorda på högskolor och universitet. Många är rapporter från 
forskningsprojekt bedrivna inom akademien; av de runt 60 ingående empiriska 
studierna utgörs fler än hälften av licentiatuppsatser eller doktorsavhandlingar. 
Övriga studier är gjorda via ett statligt verk eller inom ramen för forsknings- och 
utvecklingsarbete (FoU-byråer), alternativt är de delar av direkta regeringsupp-
drag. De använda metoderna varierar och brukardelaktigheten har undersökts via 
deltagande observationer, intervjuer, textanalys och enkäter. Kvalitativa an-
greppssätt dominerar, även om några av studierna baseras på större datamängder. 
Statsvetare och pedagoger står bakom en stor del av den forskning som identifie-
rats. I ljuset av att närmare hälften av de identifierade studierna rör skolområdet 
är detta ett föga förvånande resultat. Vårdvetare och hälsoforskare är också väl-
representerade bland författarna, vilket också ter sig naturligt, eftersom hälso- 
och sjukvården i kartläggningen faller ut som den andra välfärdssektorn, räknat 
till antal studier. Handikappomsorgen är det till antal funna studier tredje största 
området. Glappet till individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen är däref-
ter relativt stort. Endast ett fåtal av de kartlagda studierna rör brukardelaktighet 
inom dessa områden.  
 
Utan att dra alltför långtgående slutsatser av ovanstående resultat kan vi ändå 
konstatera att inom de två generella välfärdssystemen; skolan och hälso- och 
sjukvården är delaktighet, inflytande och påverkan begrepp som fått fäste och be-
forskats. I skolforskningen är demokrati ett ofta återkommande tema och flera av 
studierna kommenterar konkret politik som i demokratins namn utformats i sam-
klang med den stora demokratiutredningens ställningstagande för ett folkstyre 
med deliberativa inslag (SOU 2000:1). Exempel på sådana studier är Gunnel 
Colnerud och Kjell Granströms studie från 2001, Margaretha Kristofferssons li-
centiatuppsats från 2002 samt Maria Jarls doktorsavhandling från 2004. Samtliga 
sätter de försöksverksamheten med lokala styrelser med föräldramajoritet i sko-
lan under luppen. Inom hälso- och sjukvården framstår inte den bedrivna forsk-
ningen som lika uppenbart länkad till konkret politik, även om demokratiaspek-
ten finns med också här. Snarare utgår man här från enskilda individers upple-
velser. Frågor om hur begrepp som delaktighet och självbestämmande uppfattas 
av personal och patienter står i fokus. Ann Catrine Eldhs (2006) och Monika 
Sahlstens (2007) doktorsavhandlingar är illustrativa exempel.  
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Övriga tre välfärdsområden tillhör samtliga socialtjänstens ansvarsområde. Här 
har färre studier återfunnits, även om skillnaden mellan handikappomsorg och 
hälso- och sjukvård är marginell, räknat till antalet studier inom respektive väl-
färdsområde. Handikappomsorgen ter sig inte inmutat som forskningsfält av nå-
gon särskild disciplin. Handikappvetenskap finns numera som universitetsämne 
och ett antal av studierna är gjorda på institutioner eller centrumbildningar för 
handikappvetenskap (ex Blomberg 2006, Markström 2003), men också inom 
andra ämnen intresserar man sig för frågor som rör brukardelaktighet inom den-
na del av välfärdsstaten. 
 
Brukarnas delaktighet förefaller vara relativt lite utforskat inom äldreomsorgen. 
Huruvida detta beror på att brukarna deltar mindre aktivt här, eller på att forsk-
ning saknas vill jag inte spekulera i. Kanhända har Möllers (1996, 1998) idéer 
om att brukarna här ofta är betydligt äldre än inom många andra av välfärdens 
institutioner viss förklaringspotential. Äldreomsorgsbrukarna tillhör en genera-
tion som vuxit upp innan Sverige blev ett välfärdsland och för denna generation 
spelar frågan om medinflytande mindre roll än för yngre människor (ibid). Ut-
ifrån ett sådant resonemang kan man förvänta sig att diskussionen om brukardel-
aktighet inom äldreomsorgen i framtiden kommer att bli ett aktuellt tema. Mor-
gondagens äldreomsorgstagare, fyrtiotalistgenerationen, är uppvuxna under en 
period då den svenska välfärdsstaten blomstrade. De kan förväntas ställa högre 
krav på påverkansmöjligheter och inflytande över äldreomsorgen.  
 
Det magra utbudet av studier inom individ- och familjeomsorgen kan förstås i 
ljuset av de rön som visar att brukare inom denna del av välfärdsstaten sällan or-
ganiserar sig. Det är alltså inte särskilt vanligt att socialvårdsklienter går samman 
för att kollektivt värna om sina rättigheter (Meeuwisse 1999:168). Det saknas 
ofta forum där klienter möts för att utbyta erfarenheter av att vara klient inom so-
cialtjänsten (Salonen 1998:50). En annan orsak är att flera av individ- och famil-
jeomsorgens brukare skäms över sin situation (Socialstyrelsen 2003). Ser vi till 
Hirschmans (1970) resonemang om exit, voice och loyalty står det dessutom 
klart att användarna av kommunens individ- och familjeomsorg sällan har någon 
möjlighet till exit. Medan föräldern i vissa fall har möjlighet att välja mellan en 
rad olika skolalternativ för sitt barns räkning, är den som står i behov av ekono-
miskt bistånd hänvisad till det kommunala socialkontoret. De två doktorsavhand-
lingar som finns med i översikten; Ann Charlotte Landelius (1996) och Anne 
Hermodssons (1998) speglar heller inte kollektivt brukarinflytande, utan handlar 
om enskilda klienters möjlighet att påverka.  
 
Har då ett sammanhållet mönster vuxit fram när studier rörande brukarnas delak-
tighet i olika välfärdssystem förts samman och radats upp bredvid varandra? 
Svaret blir nekande. Brukardelaktighet framstår inte som något teoretiskt be-
grepp, i bemärkelsen bestämd typ av tankeenhet (Allén 1999). Ordet verkar inte i 
sig ha en solid och enhetlig kärna, oberoende av vilken kontext det behandlas i. 
Många av de dilemman som diskuteras i litteraturen rörande brukarnas delaktig-
het i välfärdssystemen är dock långt ifrån nya. Essensen i flera av kontroverserna 
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är densamma som dryftats i årtionden, ibland århundraden. Det rör sig om kon-
flikten mellan individ och kollektiv, hur en stat bör organiseras och sist men inte 
minst frågor om medborgarskap. Demokrati får ses som det närmaste ett gemen-
samt nyckelord för diskussionen om brukarnas delaktighet vi kan komma. Ambi-
tionen att utveckla folkstyret genom ett stärkt inflytande för den enskilde i den-
nes möte med välfärdsstatens aktörer och institutioner är det mest frekvent an-
vända argumentet bland förespråkarna för ökad brukardelaktighet. 
 
Den ekonomistiska tanketraditionen är emellertid också en högst påtaglig del av 
det brokiga mönstret. Denna brukardelaktighetens andra sida kan uppfattas som 
en naturlig utveckling på de deltagardemokratiska tankarna; deltagardemokratin 
tar i det kapitalistiska samhället form som möjligheten att likt kunden välja fritt 
på en välfärdsmarknad. Ett annat sätt att se på den marknadsmässiga tanketradi-
tionens roll är att betrakta den som en motmakt till det deliberativa inslaget i de 
deltagardemokratiska idéerna. Genom att medborgaren blir till kund inskränks 
hennes rättigheter. Vad som tidigare var medborgerliga rättigheter blir till möj-
ligheter att reklamera varor och fritt välja bland olika bland tjänster. Människan 
ses inte som medborgare i relation till välfärdsstaten som helhet, men som kund i 
relation till separata välfärdstjänster. I socialpolitiska satsningar på valfrihet 
inom skola och barnomsorg, hälso- och sjukvård samt äldre- och handikappom-
sorg ser vi exempel på utvecklingen från medborgare till kund. I delar av den 
verksamhet som bedrivs inom kommunernas individ- och familjeomsorg begrän-
sas emellertid möjligheten för medborgaren att agera kund och fritt välja väl-
färdsleverantör. När det gäller insatser som sociala barnavårdsutredningar och 
socialbidrag existerar inte möjligheten att vid missnöje vända sig till en annan 
producent; exit är inget alternativ. Frågan blir alltså i vilken mån det är möjligt 
att korsbefrukta det demokratiska och det ekonomistiska synsätten på delaktig-
het; om kunden och medborgaren båda ryms i brukaren.  
 
Sammantaget kan förskjutningen av sättet att se på individen förväntas bidra till 
att enskilda grupper och individer tillskansar sig mer makt att påverka i mötet 
med välfärdssystemen. Detta speglar en av de grundidéer som brukardelaktighe-
ten vilar på – den om ett starkt folkstyre som verkar direkt och inte ständigt tar 
omvägen via representanter. Samtidigt framstår det som att denna maktförskjut-
ning får olika utfall för olika grupper. Som tidigare antytts saknas ofta alternativ 
att välja mellan för brukaren inom kommunens individ- och familjeomsorg. De 
direktdemokratiska inslagen, såsom de tar sig uttryck i ett ökat inslag av valfri-
het, stärker alltså sannolikt individen i rollen som brukare av vissa välfärdstjäns-
ter, medan andra brukarroller inte låter sig påverkas, utan förblir svaga i relation 
till välfärdsstatens system. 
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4. Empiriska studier
– en annoterad förteckning

4.1 Skola och barnomsorg 
Almgren, E (2006) Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokra-
tin i skolan Uppsala 

Statsvetare Ellen Almgrens avhandling kan ses som en utvärdering av 
antagandet om att den svenska skolan är en skola i demokrati. Alm-
gren intresserar sig dessutom för huruvida fördelningen av denna 
skoldemokratiska fostran sker jämlikt. Utifrån kvantitativa data omfat-
tande 6000 svenska elever dras slutsatsen att elevinflytande har nega-
tiva effekter på de politiska kunskaperna hos eleverna; ju mer möjlig-
heter till elevinflytande som ges, desto sämre kunskaper om politik 
och samhälle har eleven. Den form av skoldemokrati som favoriserats 
av politikerna, direkt demokrati, ger med andra ord negativa effekter 
på elevernas demokrati- och samhällskunskaper.  

 
Arnér, E (2006) Barns inflytande i förskolan - problem eller möjlighet för de 
vuxna?: en studie av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra 
pedagogers förhållningssätt till barns initiativ Örebro 

Arnérs licentiatuppsats i pedagogik handlar om hur barn kan ges infly-
tande i sin egen vardag i förskolan. Demokrati kopplas till barns möj-
ligheter att påverka. Pedagogernas skyldighet att skapa förutsättningar 
för barnen att utöva sin rätt belyses. Konkret studeras hur ett utveck-
lingsarbete kring barns inflytande i förskolan kan förändra pedagogers 
syn på och förhållningssätt till barnen genom att bejaka barnens initia-
tiv. Emipirin består av berättelser från pedagoger som deltagit i ut-
vecklingsarbetet. I analysarbetet har G. H Meads teori och Moira von 
Wrights utveckling av denna varit centrala. Arnér drar slutsatsen att 
kontinuerligt reflekterande, utvecklande av kunskap och en fortlöpan-
de diskussion om pedagogiska frågor utgör viktiga förutsättningar för 
att pedagogerna ska kunna bejaka barnens egna initiativ och därmed 
stärka deras inflytande. 

 



46

Almqvist, L & Granlund, M (2005) ”Participation in school environment of chil-
dren and youth with disabilities: A person-oriented approach” Scandinavian 
journal of psychology 46:3 

I en av de studier som utgör Lena Almqvists avhandling i psykologi, 
framlagd vid Mälardalens högskola, studerades på vilket sätt olika va-
riabler samspelade i de fall då hög grad av delaktighet uppmättes 
bland elever med funktionshinder. I avhandlingen undersöktes hälsa 
för små barn med och utan utvecklingsförsening/funktionshinder. I 
den här refererade delstudien riktades ljuset mot delaktighet i skolan. 
Almqvist konstaterar att delaktighet ges olika innebörd i olika sam-
manhang, men att den definition begreppet getts i ICF4 är inspirerad 
av grundtankar återfinns i den positiva psykologin; den riktning inom 
psykologin som intresserar sig för vilka faktorer som främjar mänsk-
ligt välbefinnande. Enkäter från 472 elever med olika typer av funk-
tionshinder, deras lärare, föräldrar och speciallärare samlades in. 
Grupper med hög grad av delaktighet kännetecknades av självständig-
het och samspel med jämnåriga och lärare samt en känsla av att ha 
kontroll över sitt liv. 

 
Bergström, M & Holm, I (2005) Den svårfångade delaktigheten i skolan: ett 
ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter Institutionen för tematisk utbild-
ning och forskning, Linköping 

Licentiatuppsatsen är en fallstudie, i vilken deltagande observationer 
och intervjuer har gjorts på en skola (år 7-9) under tre terminer. Ambi-
tionen var att betrakta delaktighet utifrån ett ungdomsperspektiv, i syf-
te att förstå de processer som skapar hinder respektive möjligheter för 
delaktighet.  

 
”Delaktighet som rättighet i skolan är framskriven i 
dokument och diskuteras i formaliserade demokrati-
sammanhang, t ex klassråd. Delaktighet som upple-
velse uppfattar vi bli medvetandegjord först när den 
saknas. Den skapas i varje nytt sammanhang och är 
inte lika för alla. Graden av delaktighet varierar med 
situationen.” (s 143) 

 
Vad gäller möjligheter och hinder i förhållande till delaktighet fram-
stod vuxnas roll som central. De vuxnas benägenhet att organisera 
bort rums- och tidsdisciplineringar och deras benägenhet att ta ansvar 
för att informera eleverna och få dem att känna sig sedda var nyckel-
faktorer i strävan efter ökad delaktighet. Erfarenheter av att bli till-

––––––––– 
4 FN:s klassifikationssystem International Classification of Functioning, Disability, and Health. 

Översatt till svenska återfinns klassifikationssystemet under titeln Klassifikation av funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa. 
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skriven olika problem eller att inte bli lyssnad på framstod som hin-
der för delaktighet. Brist på erfarenhet av delaktighet kan i sin tur 
leda till en negativ självbild som hindrar individen från att delta i 
demokratiska processer. 

 
Bouakaz, L (2007) Parental involvement in school: what hinders and what pro-
motes parental involvement in an urban school Malmö  

Laid Bouakaz är lärare och har i sitt avhandlingsarbete intervjuat för-
äldrar med arabisk bakgrund och lärare om deras syn på föräldrasam-
verkan, för att identifiera vad som främjar respektive hindrar föräldra-
engagemang i skolan. Bouakaz har haft en etnografisk ansats och har 
inspirerats av aktionsforskning. Koncept hämtade från Bourdieu utgör 
teoretiska verktyg. Empirin bygger på deltagande observationer, samt 
formella och informella intervjuer. De hinder som framhölls från för-
äldrarnas sida var bristande kunskap om skolsystemet och socio-
ekonomiska problem, innehållande ex arbetslöshet och otillräcklig bo-
endeyta. Lärarna framhöll bl a språkförbistringar och religiösa och 
kulturella skillnader som hinder för föräldraengagemang. En av de 
slutsatser som dras är skolan snarare efterfrågar föräldraengemang än 
samverkan. 

 
CHILD, Mälardalens högskola, http://www.mdh.se/isb/child/ (2007-10-29) 

Child är ett flervetenskapligt forskningsprogram kring processer och 
effekter av interventioner i hem, förskola och skola för barn i behov 
av särskilt stöd samt kring faktorer som påverkar barns hälsa, lärande 
och utveckling. Samarbete sker mellan pedagogik, specialpedagogik, 
hälsopsykologi samt folkhälsovetenskap. Ett nyckelbegrepp inom 
forskningsprogrammet är delaktighet. Flera studier som på olika sätt 
rör delaktighet för barn i behov av särskilt stöd har publicerats inom 
ramen för CHILD. 

 
Colnerud, G & Granström, K et al (2001) Lokala styrelser med föräldramajoritet 
- inflytande på riktigt eller på låtsas? Linköping 

Syftet med studien, som publicerades av Centrum för kommunstrate-
giska studier vid Linköpings universitet, var att beskriva hur arbetet 
med lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan kan se ut. Sju 
östgötska skolor (år 0-6) ingick i undersökningen. Deltagande obser-
vationer, mötesprotokoll och intervjuer med rektorer, föräldrar, lärare 
och politiker har utgjort underlag. Studiens resultatet tyder på att för-
söksverksamheten blivit annorlunda än Skolkommitténs vision. Man-
dat och uppdrag är otydligt. Samtidigt är de lokala styrelserna nöjda 
med sitt inflytande.  

 
Danell, M (1999) Inflytandets villkor: en rapport om 41 skolors arbete med elev-
inflytande Statens skolverk, Liber  

Skolverket och Myndigheten för skolutveckling har vid flera tillfällen 
tagit initiativ till projekt där elevinflytande varit ett centralt tema. I en 
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rapport gällande Elias-projektet; Elevers inflytande och arbetet i sko-
lan, har en grupp rapportörer under ledning av Ingrid Carlgren, profes-
sor i pedagogik, sammanställt sina erfarenheter från att ha följt 41 oli-
ka skolor som valt att arbeta med elevinflytande inom ramen för pro-
jektet. Med andra ord hade man från skolornas sida genom att frivilligt 
delta i projektet redan tagit ställning för ett utvecklat elevinflytande. 
Såväl uppfattningen att elevinflytande främjar lärande som motsatsen; 
att elevinflytande kan motverka lärande framkommer från lärarhåll. 
Vidare fastslås allmänt att föräldrainflytande stärker elevens inflytan-
de. En av de åsikter som trots detta rapporteras om är att föräldrainfly-
tande ibland kan utgöra ett intrång i elevens och lärarens beslutsbefo-
genheter (Danell 1999). 

 
Danell, M (2003) Vad händer i skolans hus?: en studie av hur lärare uppfattar 
och formar elevers inflytande Luleå  
Danell, M (2006) På tal om elevinflytande: hur skolans praktik formas i pedago-
gers samtal Luleå  

Mats Danell är pedagog, verksam vi Luleå tekniska högskola. Han har 
i såväl sin licentiatuppsats (2003) som sin doktorsavhandling (2006) 
intresserat sig för elevinflytande. Båda studierna fokuserar kvaliteter 
hos fenomen. Medan den förra syftar till att med hjälp av intervjuer 
beskriva tolv lärares uppfattningar och erfarenheter av elevinflytande, 
samt tolka dessa lärares beskrivningar utifrån socialkonstruktivistisk 
teori, undersöks i den senare hur läroplanens intentioner gällande elev-
inflytande formades i fem kollegiesamtal. Också i doktorsavhandling-
en används socialkonstruktivistisk teoribildning. Tillvägagångssättet 
beskrivs här som inspirerat av etnometodologi och kritisk diskursana-
lys. Danells resultat från de båda studierna pekar i en och samma rikt-
ning. I lärarnas handlingar reducerades samhällets föresatser gällande 
elevinflytande. ”Lärare är frikostiga gällande intentioner med elevin-
flytande men återhållsamma med elevinflytande som aktioner” kon-
staterades i licentiatuppsatsen (Danell 2003:93). Kollegiesamtalen 
fungerade som en frizon, i vilken lärarna skapade det elevinflytande 
de ansåg rimligt och realiserbart. Kollegiesamtalen bidrog inte till ett 
ökat elevinflytande. Tvärtom användes där strategier som möjliggjor-
de för lärarna att bibehålla kontrollen över vad som bör betraktas som 
elevinflytande samt hur och var detta bör utövas (Danell 2006). 

 
Denvall, V (1999) ”Elevinflytandets realiteter” SOU 1999:93 Det unga folkstyret 
Demokratiutredningens forskarvolym nr 6 

I demokratiutredningens forskarvolymer är brukardeltagande inom sko-
lans värld ett mer eller mindre centralt tema på flera ställen. En av de 
texter som direkt rör ämnet är Verner Denvalls ”Elevinflytandets reali-
teter”. Kapitlet bygger på två studier av landets femtonde största grund-
skola; Nyvång i Dalby i Skåne, genomförda under andra halvan av 
1990-talet. Intervjuer, enkäter och deltagande vid olika möten utgör den 
empiriska basen. Nyvångsskolan har uppmärksammats för sina stävan-
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den att uppnå ökad elevdemokrati, men vad som framkom i de genom-
förda undersökningarna var att mycket av den verksamhet som skedde 
på skolan i elevdemokratin namn, snarare kan ses som en träning i de-
mokrati än utövande av reell demokrati. Eleverna skolades in i vuxen-
världens institutionaliserade demokratiska arbetssätt. Dessa inflytande-
former verkar snarare fostrande och kontrollerande än frigörande för 
eleverna. 

 
Erikson, L (2004) Föräldrar och skola Örebro

I Lars Eriksons avhandling i pedagogik görs en översikt av den interna-
tionella diskussionen på temat brukarinflytande i skolan. Teoretiskt är 
avhandlingen förankrad i en kunskapssociologisk tradition, med refe-
renser till Emile Durkheim och Karl Mannheim. Översikten är en av de 
delar som ligger till grund för den typologi över relationen mellan för-
äldrar och skola som utmejslas. Brukarinflytandeprincipen är en av fyra 
principer på vilka denna relation vilar. Denna princip bygger på reso-
nemang som kan sammanfattas i termerna deltagardemokrati och effek-
tivitet. Medan det förra kan härledas till idéer om den aktivt deltagande 
medborgaren spåras den senare till 1980-talets orientering mot mark-
nadslösningar inom offentlig sektor. Brukarinflytandeprincipen i Erik-
sons tappning har mycket gemensamt med de idéer som står att finna i 
de senaste årtiondenas statliga propåer gällande skolans utformning och 
de skolpolitiska visioner som sedan mitten av 1990-talet skärskådas av 
ett flertal forskare, inte minst utifrån statsvetenskapliga perspektiv. Det 
rör sig om ett ökat inslag av direktdemokrati, via exempelvis lokala för-
äldrastyrelser och nya institutionaliserade former av elevinflytande.  

 
Eriksson, L (2006) Participation and disability: a study of participation in 
school for children and youth with disabilities Stockholm 

Lilly Erikssons disputerade 2006 vid Institutionen för kvinnors och 
barns hälsa vid Karolinska Institutet. I Erikssons studie undersöktes 
hur barn med funktionshinder upplever delaktighet i skolan. Över 
2000 enkäter gick ut till elever med funktionshinder, lärare, föräldrar 
och specialpedagogiska konsulenter. Enkäten följdes upp med en ob-
servationsstudie av funktionshindrade barn. Resultaten visar att barn 
med funktionshinder upplever sig vara mindre delaktiga under skolans 
timmar än sina klasskamrater. Vilken typ av funktionshinder barnet 
har eller utformningen av skolmiljön har inte så stor betydelse. Delak-
tighet beskrivs som något multidimensionellt, med betoning på per-
sonliga erfarenheter, interaktion och kontext. ICF:s5 tes om att krop-
pen, delaktighet och omgivning är samspelande faktorer stämmer så-
ledes väl överens med Erikssons resultat. 

––––––––– 
5 FN:s klassifikationssystem International Classification of Functioning, Disability, and Health. 

Översatt till svenska återfinns klassifikationssystemet under titeln Klassifikation av funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa 
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Forsberg, E (2000) Elevinflytandets många ansikten Uppsala  

Eva Forsberg använder i sin avhandling i pedagogik begreppet elevin-
flytande och menar att det föreligger ett starkt samhällsintresse för det 
område hon intresserar sig för, men att detta samhällsintresse inte 
motsvaras av ett lika stort forskningsintresse. Avhandlingen bygger på 
åtta empiriska undersökningar genomförda under 1990-talet. I under-
sökningarnas resultat framtonar ingen tydlig bild av elevinflytandets 
innehåll och omfattning. Tvärtom framstår elevinflytandet som svårin-
ringat. De olika delstudiernas resultat pekar i olika riktningar. Dessa 
resultat utgör i sin tur startpunkten för ytterligare ett antal frågor gäl-
lande aspekter som blottlagts i och med resultat redovisningen. Fors-
berg hänvisar här till Peirces abduktiva logik, vilken har inspirerat 
tillvägagångssättet. I denna andra del uppstår frågan om det kanske 
finns en inbyggd målkonflikt i skolans ambitioner gällande kunskap 
och elevinflytande. Det varnas för att uppfatta elevinflytande som nå-
got som är enbart positivt. Istället bör fenomenet ses i ett större sam-
manhang, där hänsyn tas exempelvis till socioekonomiska faktorer. 

 
Kristoffersson, M (2002) Föräldrainflytande i grundskolan: en undersökning av 
nio lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan Umeå 

 I licentiatuppsatsen i pedagogik beskrivs och analyseras försöket med 
lokala styrelser med föräldramajoritet. Data hämtades från nio skolor 
och utgjordes av observationer, intervjuer och dokument. Centrala be-
grepp är samverkan, delaktighet och demokrati. Resultaten tyder på att 
styrelserna anser att ansvar och befogenheter är otydliga. Trots att en 
av de bärande idéerna bakom försöket var att öka föräldrarnas delak-
tighet och inflytande i skolan upplevde många att det tar tid att få sty-
relserna att fungera och att processen är långsam. De nackdelar som 
finns med lokala styrelser är enligt föräldrarna ändå få.  

 
Jarl, M (2004) En skola i demokrati?: Föräldrarna, kommunen och dialogen Gö-
teborg  

Demokratiutredningen tar ställning för ett normativt demokratiideal 
och förespråkar en demokrati med deliberativa kvalitéer. Detta är ut-
gångspunkten för Maria Jarls avhandling i statsvetenskap. Här prövas 
om det lokala deltagandet via föräldraråd i två svenska kommuner 
fungerar demokrativitaliserande. Föräldrar som deltog i föräldraråd 
vid fyra olika skolor intervjuades. Jarl finner att de intervjuade föräld-
rarna, i olika utsträckning, utvecklas i deltagardemokratisk riktning. 
Samtidigt konstateras att deltagandet i föräldraråd i vissa fall gör del-
tagarna bättre på att föra fram de egna intressena. Denna slutsats pekar 
på en central fråga inom den deltagardemokratiska diskussionen; bi-
drar deltagardemokratiska demokratiformer till att förstärka egenin-
tresset på bekostnad av helhetssyn och solidaritet mellan medborgare?  
Jarl avslutar med att peka på att ett väl fungerande brukardeltagande 
med möjlighet till en deltagardemokratisk utveckling verkar kräva 
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tydliga organisatoriska ramar och ett tydligt mandat. Den representati-
va demokratin måste med andra ord visa att man menar allvar med 
satsningarna på deltagardemokrati.   

 
Lindbom, A (1995) Medborgarskapet i välfärdsstaten: föräldrainflytande i 
skandinavisk grundskola Uppsala, Stockholm, Almqvist & Wiksell  

I statsvetare Anders Lindboms avhandling jämförs medborgarens rol-
ler i Danmark och Sverige. Genom att undersöka varför föräldrar i de 
båda länderna givits så olika möjlighet till inflytande söker Lindbom 
orsaker till varför medborgarens relation till staten skiljer sig åt på vä-
sentliga punkter, i de två grannländerna. Teoretiskt anknyter och ut-
vecklar studien den nyinstitutionella skolan. Lindbom drar slutsatsen 
att den relativt liberala danska välfärdsstaten ser medborgaren som 
brukare, medan den svenska välfärdsstaten snarare betraktar medbor-
garen som klient. 

 
Molin, M (2004) Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i gymnasie-
särskolan Linköping, Örebro 

Martin Molin har som delsyfte att genom sin avhandling utveckla 
kunskap om ett vetenskapligt delaktighetsbegrepp inom handikapp-
forskningen, detta genom semantisk och empirisk analys. Avhand-
lingen syftar därutöver till att belysa olika former av delaktighet för 
särskoleelever. Avhandlingen består av två delar, av vilka den första 
ägnas åt att analysera begreppet delaktighet. Den andra delen bygger 
på fältstudier av skiftande karaktär. Data har insamlats under loppet av 
ett skolår och Molin har företagit deltagande observationer samt inter-
vjuat elever och personal. En av de slutsatser som dras är att delaktig-
het inom särskolan inte stod för något positivt för alla elever. Tvärtom 
valde vissa elever bort aktiviteter förknippade med särskolan för att 
istället markera sin tillhörighet med något som inte förknippades med 
särskolan. På så sätt kan den enes delaktighet vara den andres utanför-
skap. 

 
Möller, T (1996) Brukare och klienter i välfärdsstaten: om missnöje och påver-
kansmöjligheter inom barn- och äldreomsorg Stockholm, Publica, Norstedts ju-
ridik 

Statsvetare Tommy Möller jämför i sin studie påverkansmöjligheter i 
barn- och äldreomsorg. Möller ställer upp ett antal hypoteser, i vilka 
begreppsparet exit och voice utgör basen. Voice och exit utgör två hu-
vudstrategier för den som av någon anledning vill påverka sin situa-
tion. Antingen väljer man att protestera inom ramen för det samman-
hang man befinner sig i eller så väljer man att gå. Den senare strategin 
förutsätter att alternativ existerar. Hirschman (1978) beskriver begrep-
pen som två varandra uteslutande strategier, att använda vid missnöje 
med en organisation man är medlem i alternativt gör affärer med. 
Möller konstaterar att exit-benägenheten är låg både hos småbarnsför-
äldrar och äldre, bland de äldre nästan obefintlig.  
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Nordström, I (2002) Samspel på jämlika och ojämlika villkor: om lindrigt ut-
vecklingsstörda skolbarns relationer till kamrater Stockholm  

Ingela Nordström är psykolog och reser i sin avhandling frågor röran-
de samspelet mellan barn med lindrig utvecklingsstörning och andra 
barn, med respektive utan funktionsnedsättning, samt vilken delaktig-
het olika gemenskaper erbjuder. Observationer och intervjuer har ut-
gjort empiriskt underlag och tolkningen av det insamlade materialet 
har företagits med hjälp av begrepp som interaktion och relation och 
horisontalitet, vertikalitet, affordance, utveckling och socialisation 
samt barnkultur. En slutsats som dras är att samspel och delaktighet på 
lika villkor uppstår endast bland skolbarn med samma intellektuella 
kapacitet. Dessa relationer ses som horisontella. 

 
Pestoff, V (1998) Beyond the market and state: social enterprises and civil de-
mocracy in a welfare society Aldershot, Ashgate 

Viktor Pestoff, statsvetare, undersöker i denna studie kooperativ för-
skoleverksamhet i sex olika delar av Sverige. Via Project on Work 
Enviroment and Cooperative Social Services in Sweden (WECSS-
projektet) samlades närmare 6000 enkäter in. I enkäten ställdes frågor 
rörande vilka motiv föräldrar har för att välja en typ av socialt företag 
framför en annan och varför man väljer att engagera sig i företaget el-
ler inte. En av de aspekter studien fokuserar är ”…the empowerment 
of citizens as co-producers of social services” (ibid s 235). Perspekti-
vet är här det att medborgarinflytande inte bara är inflytande på väl-
färdstjänster inom en offentlig sektor. Istället övertas driften av hela 
verksamheter, exempelvis ett dagis, av en kooperation. Denna koope-
ration kan till exempel bestå av en grupp föräldrar, men också av en 
ideell förening. Pestoffs resultat visar att önskemål om ett ökar infly-
tande över sitt barns dagliga liv präglar de föräldrar som väljer att pla-
cera sitt barn i föräldrakooperativ. Pestoff drar slutsatsen att en modell 
där medborgaren i ökad utsträckning agerade medproducent skulle be-
rika en offentligt finansierad sektor och bidra till en förändring av väl-
färdsstaten i riktning mot ett mer participatoriskt välfärdssamhälle. 

 
Selberg, G (1999) Elevinflytande i lärandet: en studie om vad som händer när 
elever har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av 
sådant arbete Luleå  

Demokratiska arbetsformer i skolan har setts dels som medel och tek-
nik, dels som innehåll och mål, konstaterar pedagogen Gunvor Sel-
berg i sin avhandling. Hon skriver: ”Historien har visat att denna prak-
tiska demokrati oftast blivit en teknisk form med begränsat innehåll” 
(s 31). 1940-talets skolutredningar brukar anses som starten på de de-
mokratiska skolreformerna, men redan i och med publicerandet av El-
len Keys bok Barnets århundrade, 1900, belystes frågan om barnets 
rätt att delta och påverka. Utöver en skolhistorisk del som behandlar 
elevers inflytande består avhandlingen av tre empiriska studier. Inten-
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tionen med de tre studierna var att utveckla kunskapen om hur samva-
riationen mellan medinflytande och lärande gestaltar sig. Resultaten 
gav vid handen att elever med större erfarenhet av inflytande har stör-
re chans att lära sig om de själva tvingas välja vad och hur de ska lära 
sig. Elever med liten vana av inflytande hade mindre möjligheter att ta 
ansvar för det egna lärandet. Selbergs avhandling följdes av en läro-
bok som riktades mot lärare, rektorer och andra i syfte att sprida be-
fintlig kunskap om elevers inflytande i sitt eget lärande (Selberg 
2001). 

 
Specialpedagogiska institutet Delaktighetsprojektet 
Http://www.sit.se/net/Specialpedagogik/Forskning+och+utveckling/Aktuella+pr
ojekt/Delaktighet 2007-06-16 

Specialpedagogiska institutets Delaktighetsprojekt tar avstamp i de 
statligt formulerade handikappolitiska målen för åren 2002-2010. 
Uppdraget är att identifiera framgångskriterier för ökad delaktighet 
och jämlikhet i villkor för personer med funktionshinder i skolsektorn. 
Forskare från en rad svenska lärosäten bidrar i projektet med littera-
turstudier som berör olika aspekter av delaktighet inom skolan för ele-
ver med funktionshinder. I skrivande stund är fem litteraturstudier 
publicerade. 

 
Ståhle, Y (2000) Föräldrainflytande i skolan: behov eller politisk viljeyttring?: 
en studie kring föräldrainflytande i Stockholms skolor Stockholm 

I undersökningen, som genomfördes av FOU-enheten vid socialtjänst-
förvaltningen i Stockholm, har föräldrar till barn som under 1990-talet 
gick sitt andra skolår tillfrågats. 879 enkäter besvarades. Ett femtiotal 
föräldraintervjuer genomfördes dessutom i syfte att fördjupa enkätsva-
ren. Studien visade på att föräldrarna var engagerade i det egna bar-
nets kunskapsutveckling och trivsel. Engagemanget för skolan var 
mindre än engagemanget i det egna barnet. Över hälften av föräldrar-
na var inte intresserade av att medverka i råd eller styrelser på skolan. 
Fyra av fem föräldrar hade aldrig medverkat i något av skolans råd, 
varit klassförälder eller medverkat i föräldraföreningen. Vidare upp-
fattade man sig som förälder ha små möjligheter till inflytande över 
skolan. 

 
Swahn, R (2006) Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor 
Linköping  

Ragnhild Swahn följde i sitt avhandlingsarbete en klass på gymnasiets 
omvårdnadsprogram under en termin och specialstuderade elevinfly-
tandet i tre ämnen. Avhandlingen lades fram vid Institutionen för be-
teendevetenskap, vid Linköpings universitet. John Deweys utbild-
ningsfilosofi utgjorde den teoretiska basen för resonemanget om elev-
inflytande. Förutsättningarna för elevinflytande framstod som olika i 
de olika ämnena. Medan en detaljerad kursplan och ämnets karaktär 
satte gränser för inflytande i matematik, satte yrket ramarna i den yr-
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kesförberedande medicinska grundkursen. I svenskan lämnar kurspla-
nen stort utrymme för inflytande, men här begränsades inflytandet av 
läroböckerna och skolans knappa ekonomi. 

 
Sz nyi, K (2005) Särskolan som möjlighet och begränsning: elevperspektiv på 
delaktighet och utanförskap Stockholm 

Kristina Sz nyi är beteendevetare och hennes avhandling syftar till att 
öka kunskapen om vad det kan betyda för elever att gå i en särskolek-
lass. Perspektivet beskrivs som ett första-persons-perspektiv. Studien 
baseras på 24 elevers egna berättelser. Analysmetoden beskrivs som 
hermeneutisk och i avhandlingen presenteras stora mängder data, i 
form av citat och fältanteckningar. Ur berättelsernas utkristalliserades 
två olika betydelsesammanhang: delaktighet och utanförskap samt 
normalitet och avvikelse. Sz nyi drar slutsatsen att särskolan kan ses 
som såväl möjlighet som hinder för delaktighet. 

 
Theodorsson, A (2003) Samtala både länge och väl: deliberativ demokrati i tre 
föräldrakooperativ och dess effekter på deltagarna Göteborg 

I avhandlingen studerades föräldraengagemang i tre kooperativa för-
skolor och vad som hände med dem som deltog. Det empiriska mate-
rialet bestod av observationer av möten i de tre kooperativen under 
drygt ett års tid och samtalsintervjuer med ett trettiotal medlemmar. 
Teorier om demokrati vävs samman med socialpsykologisk teori och 
med andra ord studeras både grupp och individ. I avhandlingen utar-
betas en egen analysmodell och som prövas på det empiriska materia-
let. Teoretisk inspiration till modellen har hämtats från Jürgen Haber-
mas tankar om kommunikation och C H Cooleys idéer om spegelja-
get. Några av de slutsatser som dras är att deltagande i långa demokra-
tiska samtal ger människor en mer positiv bild av sig själva. Ett de-
battklimat där deltagarna pratar i mun på varandra och där man kan bli 
avbruten är inte lika illa som att inte bli sedd. Huruvida samtalen leder 
till beslut och genomförande är av mindre betydelse för individernas 
självförtroende. En modell där man vid kooperativet praktiserade en 
långtgående delegation och där beslut fattades av enskilda eller i 
mindre grupper, utan att frågorna behandlades vid möten, visade sig 
ha en positiv inverkan på såväl kunskapsnivå som självförtroende hos 
individerna. 

4.2 Hälso- och sjukvård 
Björk Brämberg, E (2004) Språk och delaktighet: en undersökning av utlands-
födda kvinnors erfarenhet av hemsjukvård Göteborg, FoU i Väst 

 I en FoU-rapport undersöktes invandrade kvinnors delaktighet i hem-
sjukvården. Ansatsen var fenomenologisk. Det valda perspektivet ut-
gick från åtta kvinnor, som intervjuats om sina upplevelser av ur-
sprungligen var ambitionen att utgå från hemsjukvården, men under 
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intervjuerna utvidgades fokus till att gälla delaktighet i olika sjuk-
vårdssammanhang. Studiens kanske viktigaste slutsats är att bristande 
kommunikation, till följd av att vårdare och vårdad inte talar samma 
språk utgör ett problemen. ”För att ges möjlighet till delaktighet måste 
de språkliga hindren överbryggas” (s 11). 

 
Eldh, A C (2006) Patient participation - what it is and what it is not Örebro  

Doktorsavhandlingen är framlagd vid hälsovetenskapliga institutio-
nen, Örebro universitet, och bygger på fyra olika uppsatser. Det över-
gripande syftet med avhandlingen var att förstå vad patientdelaktighet 
och odelaktighet står för och på detta sätt belysa vad som krävs för att 
få till stånd patientdelaktighet. Avhandlingens ansats beskrivs som fe-
nomenologisk-hermeneutisk, i vilken kommunikation ses som essenti-
ellt för att förklara och förstå upplevelser av delaktighet. Eldh har an-
vänt sig av olika metoder i de tre olika delstudierna. 10 patienter har i 
en första delstudie intervjuats angående egna erfarenheter av delaktig-
het. Fältanteckningar, observationer och intervjuer från 11 besök för 
tre patienter vid en mottagning har använts i den andra delstudien. I 
den tredje undersökningen har en enkät, som bland annat byggde på 
resultaten av den första delstudien, utvecklats och delats ut bland per-
soner med aktuella erfarenheter av att vara patient. I enkätstudien del-
tog 362 personer. Allmänt definieras patientdelaktighet som att i rol-
len som patient bli informerad och ta del av beslutsfattande gällande 
vård och behandling. Denna tolkning är vanligt förekommande inom 
forskning och lagstiftning i västvärlden. Vad Eldh emellertid finner är 
att denna definition inte stämmer med patientens upplevelse av delak-
tighet. Hon menar att definitionen borde vidgas, då patientens egna 
upplevelser av delaktighet är mer fångfacetterade och skiftande. Att 
vara delaktig innebär för patienten att ha tilltro, att förstå och att ha 
kontroll. Tillit till den egna kunskapen om sjukdomen och förmågan 
att hantera sina symtom i vardagen framhölls. Patientens upplevelse 
av delaktighet kännetecknas också av förmedlandet av information till 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Delaktighet beskrevs av patienten 
som att bli lyssnad på och sedd som en resurs i dialogen med vårdper-
sonalen. Upplevelser av odelaktighet kännetecknas av att patienten 
kände sig betraktad som ett symtom snarare än som en individ med ett 
symtom. 

 
Florin, J (2007) Patient participation in clinical decision making in nursing: a 
collaborative effort between patients and nurses Örebro  

Doktorsavhandlingen är framlagd vid hälsovetenskapliga institutio-
nen, Örebro universitet, och bygger på fyra delarbeten. Med bak-
grund av att patienten, med bas i lagstiftning och förordningar, har en 
stark ställning i svensk hälso- och sjukvård och att patientens delak-
tighet ur ett etiskt perspektiv har ett värde i sig, studerades kliniskt 
beslutsfattande i omvårdnad. I fokus var omvårdnadsdiagnosers kva-
litet, patientens delaktighet och överensstämmelsen mellan patientens 
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och sjuksköterskors uppfattningar om behov och problem inom om-
vårdnad. Studierna hade en kvasiexperimentell design och var be-
skrivande och jämförande. De genomfördes på avdelningar för soma-
tisk sjukhusvård. Urvalet bestod av 140 patientjournaler, 80 patient-
sjuksköterskepar samt 428 nyligen utskrivna patienter. Uppfattning-
arna skiljde sig åt beträffande vilken roll patienten föredrog att ha i 
det kliniska beslutfattandet. Faktorer som kunde predicera patientens 
vilja att ha en aktiv roll i beslutsfattandet var kön, utbildningsnivå, 
boendesituation och om personen yrkesarbetade eller var pensionär. 
Florin konstaterar att sjuksköterskor i högre grad behöver involvera 
patienten i en diskussion om hälsotillståndet. Om sjuksköterskan va-
liderar sina egna bedömningar tillsammans med patienten kan kvali-
teten på bedömningarna förbättras. Patientens perspektiv blir då en 
del av beslutsunderlaget vid planering av omvårdnad och förutsätt-
ningarna för att planeringen kan ske i samklang med patientens prefe-
renser gällande delaktighet ökar.  

 
Karlsson, K (2007) Funktionshinder, samtal och självbestämmande: en studie av 
brukarcentrerade möten Linköping 

Syftet med avhandlingen var att ur ett medborgarskaps- och kommu-
nikativt perspektiv undersöka funktionshindrade brukares självbe-
stämmande i samtal under så kallade brukarcentrerade teammöten or-
ganiserade av två habiliteringsverksamheter. Undersökningen baseras 
på diskursanalys av 18 samtal. Analysen av samtalen tyder på att mö-
ten utan deltagande brukare präglas av att mötesdeltagarna refererade 
till egna åsikter i resonemang och beslut gällande brukaren. I möten 
med deltagande brukare styrdes brukaren genom diskursiva strategier. 
Kristina Karlsson drar slutsatsen att brukarna hade ett mer eller mind-
re begränsat inflytande över samtalens organisering. Vilka möjliga 
strategier som skulle kunna öka brukarnas inflytande diskuteras vida-
re. 

 
Kiessling, T & Kjellgren, K (2004) ”Patienters upplevelse av delaktighet i vår-
den” Vård i Norden 24:74

I studien tas fasta inte bara på patientens lagliga rätt till delaktighet, 
men också de rön som tyder på att vårdkvaliteten påverkas positivt då 
patienten upplever delaktighet. Syftet var att få en så mångsidig be-
skrivning av delaktighet som möjligt. Utifrån intervjuer med patienter 
gjordes en fenomenologisk analys. Tre temata framträdde: behov av 
samtal, behov av kontinuitet i kontakten med vårdpersonal och behov 
av kontroll. En kontinuerlig kommunikation mellan patienten och 
vårdgivaren framstod som kärnan i upplevelsen av delaktighet.  

 
Nordgren L (2003) Från patient till kund: intåget av marknadstänkande i sjuk-
vården och förskjutningen av patientens position Lund 

Lars Nordgren undersöker i sin avhandling i företagsekonomi mark-
nadstänkandets intåg på vårdområdet. Med hjälp av Foucaults teori 
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analyseras diskurser i syfte att förstå och beskriva patientens ställning 
i sjukvården åren 1970-2000. De centrala frågeställningarna var:  

Vad är det som har möjliggjort att det talas om sjuka som kunder? 
Hur har en sådan förskjutning av föreställningen om den sjuke 

skett? 
Vad medför en sådan förskjutning? 

De slutsatser som dras är att marknadsdiskursen, baserad på en 
diskurs som betonar patientens rätt, trots motstånd idag konstituerar 
patientens ställning. De nya diskurserna; marknads- och rättighets-
diskurserna har möjliggjort kundbegreppets användning inom sjuk-
vården. Ökat deltagande, rätt att välja, vårdgaranti och patienträttig-
heter har bidragit till att kundbegreppet fått fäste inom vårdområdet. 
Därmed inte sagt att patientbegreppet helt utrangeras. Snarare kom-
pletterar kund patient i den nya diskursordningen.  

 
Nordgren, S & Fridlund, B (2001) ”Patients' perceptions of self-determination as 
expressed in the context of care” Journal of advanced nursing 35:1 

Utifrån att självbestämmande är ett viktigt begrepp när det gäller såväl 
hälsovård som patienträtt undersöktes patienters uppfattning om själv-
bestämmande. Studien omfattade intervjuer med 17 patienter inom 
somatisk vård och ansatsen beskrivs som fenomenografisk. Tre kate-
gorier framträdde vid resultatanalysen: tillit, acceptans och en känsla 
av maktlöshet. I de fall patienter inte ville göras delaktig i beslutspro-
cessen beträffande den egna vården bottnade detta oftast i att de hade 
förtroende för, och i och med detta, accepterade den behandling som 
föreslogs. Upplevd kunskapsbrist och en känsla av att känna sig un-
derlägsen personalen inverkade negativt på patienternas upplevelse av 
självbestämmande. Författarna menar att i mötet mellan patient och 
vårdpersonal blir kunskap till makt. Det är därför viktigt att vårdper-
sonal uppmuntrar patienten att uttrycka sina behov och uppfattningar; 
att ta tillvara sin självbestämmanderätt. 

 
Rosén, P (2002) Attitudes to prioritisation in health services. The view of citi-
zens, patients, health care politicians, personnel and administrators Göteborg 

Per Roséns doktorsavhandling i folkhälsovetenskap är en sammanlägg-
ningsavhandling och bygger på fem olika artiklar. Mot bakgrund av att 
gapet mellan efterfrågan och behov i sjukvården ökar ställs frågor om 
vem som ska fatta beslut och på vilka grunder. Genom att undersöka at-
tityder hos medborgare, patienter och beslutsfattare gällande bland an-
nat synen på rätten till sjukvård, sjukvårdens finansiering och patienters 
delaktighet i beslutsfattade, framkom att det finns tydliga skillnader 
mellan olika gruppers inställning gällande dessa frågor. Studierna base-
ras på semistrukturerade intervjuer och självadministrerade postenkäter, 
vilka genomfördes under en sjuårsperiod. Skillnaderna mellan olika re-
spondentgrupper framstod som stabil över tid. Patienter och befolk-
ningen i allmänhet hade höga förväntningar på sjukvården. Dessa för-
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väntningar harmonierade inte med beslutsfattarnas syn på vad som bör 
erbjudas inom den offentligt finansierade vården. Läkarnas attityder 
avvek från övriga respondentgruppers, i det att de var mer negativa till 
höjda skatter och istället förespråkade mer liberala finansieringslös-
ningar. Slutsatsen är att de skillnader i värderingar som blottlagts i stu-
dien är så djupgående att enighet inte kan uppnås. Istället efterfrågas en 
öppen diskussion på temat. Vilka värden som står på spel samt vad som 
blir resultatet av valda prioriteringar måste tydliggöras.  

 
Runeson, I (2002) Children's participation in decision-making in health care 
Lund 
 I avhandlingen undersöks i vilken utsträckning barn är delaktiga i frå-

gor som rör deras egen vård. Studien, som är av kvalitativ art, består av 
observationer av och intervjuer med barn, föräldrar och personal. Re-
sultaten visade att barn har olika behov i hotfulla respektive icke hot-
fulla situationer. Behovet av information och delaktighet var tydligast i 
de situationer som inte upplevdes som hotfulla. En dragen slutsats är 
att barn är i behov av information och av att vara delaktiga i beslut som 
rör dem, detta i större utsträckning i vad som är fallet. Framförallt gäll-
er detta i situationer som inte uppfattas som hotande. Genom att bedö-
ma delaktighet med hjälp av en skala kan diskussionen om barnets del-
aktighet underlättas, menar Ingrid Runeson. 

 
Sahlsten, M (2007) Ömsesidighet i förhandling: sjuksköterskors förutsättningar 

för och erfarenheter av att främja patientdelaktighet Göteborg  
Sammanläggningsavhandlingen består av fem artiklar och är framlagd 
vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. 
Syftet med avhandlingen var att finna teoretiska strukturer för att förkla-
ra företeelsen patientdelaktighet, såsom den beskrivs av sjuksköterskor. 
Data insamlades via fokusgrupper och tillvägagångssättet var inspirerat 
av grounded theory. Ömsesidighet i förhandlingen framstod som det 
centrala elementet i sjuksköterskornas förståelse av patientdelaktighet.  

 
Thorngren Hansson, M (1999) Missnöjda patienter: vad vill de påverka?: en stu-
die i samverkan med hälften av landets patientnämnder SPRI  

Huvudsyftet med studien är att redovisa vad missnöjda patienter vill 
påverka och ha mer inflytande över. Via ett antal av landets förtroende-
nämnder har frågor ställts till personer som sökt kontakt för att få hjälp. 
Ca 300 personer har besvarat frågorna och de framförda klagomålen 
rörde främst behandlingen. Önskemålen om inflytande handlade främst 
om bemötande. Man vill bli bättre bemött och med detta menas att man 
vill att läkaren ska lyssna på en som patient och visa medkänsla. Att bli 
trodd och tagen på allvar är också ett önskemål. 

 
Winblad Spångberg, U (2003) Från beslut till verklighet: läkarnas roll vid imple-
menteringen av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården Uppsala  
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Genom en fallstudie i ett landsting och en enkätundersökning ställd till 
läkare studeras i avhandlingen läkarnas inställning och agerande när det 
gäller patientens valfrihet. Detta med bakgrund av den sjukvårdsreform 
som under 1990-talet gav patienten långtgående möjligheter att själv 
välja vårdcentral eller sjukhus. Studien visar att vägen från politiska be-
slut till praktisk verklighet i sjukvården är omgärdad av hinder. Av-
handlingen ställer frågan om det är möjligt att skapa förändringar i vår-
den genom politiska beslut. Den bristande styrningen kan innebära att 
patienternas möjligheter att utnyttja valfriheten försvåras. Det konstate-
ras att det faktum att reformer inte får de avsedda effekterna också är ett 
demokratiskt problem som kan bidra till att urholka legitimiteten för 
sjukvårdsystemet.  

 
Wressle, E (2002) Client participation in the rehabilitation process Linköping 

I avhandlingen utvärderar Eva Wressle, sjukgymnast, den svenska ver-
sionen av Canadian Occupational Performance Mesure (COPM). 
COPM är en klientcentrerad modell utarbetad inom arbetsterapiområ-
det. Ett övergripande syfte är således att utvärdera klientdeltagande 
inom rehabilitering. Insamlad data av såväl kvalitativ som kvantitativ 
art har använts. Jämte COPM-instrumentet har bland annat intervjuer 
med klienter och personal, diarys och fokusgrupper legat till grund för 
analysen. Resultaten tyder på att en strukturerad metod behövs för att 
främja brukarens deltagande i formulerandet av mål och att COPM ga-
ranterar ett klientcentrerat förhållningssätt, underlättar kommunikation 
mellan personer som är iblandade i rehabiliteringsprocessen och stödjer 
arbetsterapeuterna i deras professionella roll. Vidare slås fast att enga-
gemang och motivation från alla inblandade, stöd från ledningshåll, 
kunskap om underliggande teori och tid för diskussion och reflektion 
var viktiga framgångsfaktorer i arbetet med att implementera ett klient-
centrerat förhållningssätt. 

4.3 Individ- och familjeomsorg 
Hermodsson, A (1998) Klientdemokrati - vision och verklighet: en studie i fem 
kommuner Stockholm  

Anne Hermodssons avhandling i socialt arbete handlar om hur de de-
mokratiska mål som formulerades under 60- och 70-talets debatt tagit 
sig uttryck i det konkreta sociala arbetet. Tyngdpunkt läggs på att em-
piriskt undersöka hur man inom socialtjänsten försöker konkretisera 
demokratimålen samt vilka faktorer som är viktiga för klienternas 
kunskaper om sina demokratiska rättigheter och för deras möjlighet 
till insyn och påverkan. Data hämtades från två befintliga studier. In-
tervjuer och enkäter rörande 900 klienter användes. Empowerment är 
ett centralt begrepp i analysen och teoretiskt knyts också an till 
Hirschmans (1970) teori. Resultaten ger vid handen att klienter inom 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg inte alltid känner till sina 
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rättigheter. Klienterna kan inte ses som en homogen grupp, tvärtom 
framträder stora skillnader när det gäller i vilken utsträckning de har 
möjlighet att tillvarata sina demokratiska rättigheter. De klienter som 
har ett bristfälligt socialt nätverk, låg utbildning och små personliga 
resurser har sämst möjligheter att tillvarata sina rättigheter. Resultaten 
visar på skilda tendenser i fråga om vilka faktorer som är betydelseful-
la för klienters möjlighet att ta del av den egna akten. Å ena sidan ver-
kar ett socialt nätverk och personliga resurser inverka positivt, å andra 
sidan verkar de som saknar kontantmarginal ha större möjligheter att 
ta del av akten. Att socialarbetaren i olika klientärenden tar kontakt 
med andra myndigheter är ett vanligt förekommande inslag i det so-
ciala arbetet. Emellertid visar det sig att klienten inte alltid känner till 
huruvida kontakter med andra myndigheter tagits i det egna ärendet. 
Vidare varierar klientens kännedom beroende på vilken myndighet det 
gäller. Kvinnor, de som endast har sporadisk kontakt och de som re-
presenterar ”lätta ärenden” är de som i störst utsträckning saknar kän-
nedom om vilka kontakter som tagits.  

 
Hermodsson, A & Hansson, C (2005) ”Demokrati i det lilla”: ungdomars delak-
tighet i sin behandling Stockholm, Statens institutionsstyrelse (SiS) 

Undersökningens syfte var att öka kunskapen om ungdomars upple-
velse av och uppfattning om delaktighet i sin vård och behandling på 
särskilda ungdomshem. Totalt 92 ungdomar från 12 av SiS 35 särskil-
da ungdomshem kom att delta i intervjustudien. Studiens resultat visar 
att det finns relativt goda förutsättningar för ungdomarnas delaktighet 
i behandlingen, de är medvetna om sina problem och vill få hjälp. De 
flesta tycker att det är viktigt att kunna påverka sin behandling och 
tycker sig ta stort ansvar för sin behandling. För att delaktighet skall 
uppstå krävs också att personalen informerar, lyssnar, frågar efter 
ungdomarnas åsikter och tar hänsyn till dem. Det är där bristerna tycks 
finnas. Inför placeringen har endast en tredjedel av de unga informe-
rats i förväg. Få anser att de varit delaktiga i beslutet. Nästan två tred-
jedelar upplever att socialsekreteraren sällan eller aldrig förstår dem. 
Sammantaget krävs att behandlingsinsatser och mål formuleras kon-
kret och begripligt, revideras fortlöpande och kommuniceras till ung-
domarna på ett sådant sätt att en dialog blir möjlig. 

 
Landelius, A-C (1996) Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom social-
tjänsten Stockholm Göteborg, Nerenius & Santérus 

I avhandlingen undersöks vilken betydelse den enskilda individens 
viljeyttring tillmäts inom socialtjänsten. Utifrån författningstexter, fö-
rarbeten och annat offentligt tryck behandlas frågor av juridisk karak-
tär som uppstår i samband med att socialtjänsten, enligt lag, har att ta 
hänsyn till den enskildas självbestämmanderätt. Det konstateras att in-
skränkningarna i självbestämmanderätten är som störst då ingripanden 
görs med stöd av tvångslagstiftning. Lagen om vård av missbrukare 
(LVM) och Lagen om vård av unga (LVU) medger insatser mot den 
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enskildas vilja. Båda lagarna inleds emellertid med bestämmelser som 
hänvisar till Socialtjänstlagen (SoL) och som föreskriver att insatser i 
första hand ska vidtas i samförstånd med den enskilda. Landelius slår 
fast att reglerna om självbestämmande och valfrihet har en svag rätts-
lig verkan. De har tillkommit i attitydpåverkande syfte och är snarare 
av politisk karaktär än juridisk. 

 
Rasmusson B, Hyvönen, U et al (2004) Utvärderingsmöten i BBIC: en studie av 
barns delaktighet och medbestämmande Stockholm, Socialstyrelsen 

I en delrapport från utvecklingsarbetet med BBIC, ett system för ut-
redning, planering och uppföljning inom den sociala barnavården, stu-
derades barns möjlighet till delaktighet och självbestämmande. En 
övergripande fråga var huruvida BBIC bidrar till att stärka barnets 
ställning i enlighet med barnkonventionen och socialtjänstlagen. 55 
uppföljningsformulär analyserades. Vidare gjordes intervjuer med 
barn, politiker och tjänstemän i tre kommuner. Av studien framkom 
att barnens egna utsagor inte fanns med i formulären i den utsträck-
ning som förväntats, utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Samtidigt tyd-
de intervjuerna med socialsekreterarna på att barnen hade varit delak-
tiga i större utsträckning än vad som framgick av dokumentationen. 
Inget av de studerade ärendena hade handlagts helt enligt regelboken. 
Slutsatsen är att BBIC ger förutsättningar för att stärka barnets ställ-
ning. Kritiken som framkommit rör snarare metodens utövare än me-
toden i sig. 

 
Åkerlund, E-M (2006) Barn och familjerådslag: barns syn på sin delaktighet i 
socialtjänsten Tullinge, FoU Södertörn 

Utvärderingen syftar till att utifrån ett barnperspektiv undersöka famil-
jerådsprocessen. De frågor som ställts har handlat om hur barnen själ-
va beskriver sin situation, hur de upplever familjerådslaget som en 
modell för att ändra livssituationen samt om hur barnperspektivet rea-
liseras i familjerådslagets praxis. 7 rådslagsprocesser studerades med 
hjälp av intervjuer och observationer. Nätverksteori, socialekologisk 
systemteori och psykodynamisk teori har präglat analysarbetet. Utöver 
dessa teoribildningar de två koncepten empowerment och identitet va-
rit betydelsefulla. En av de slutsatser som dras är att en strikt tillämp-
ning av den formella strukturen i rådslagen kunde utgöra hinder för 
ungdomens delaktighet. 

4.4 Handikappomsorg 
Barron, K (2001) ”Autonomy in Everyday Life, for Whom?” Disability and So-
ciety 16:3 

Utifrån 1994-års handikappreform undersöktes med hjälp av kvalitati-
va intervjuer huruvida reformens intentioner att främja autonomi och 
självbestämmande uppfattades ha fått genomslag. Av svaren framkom 
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att samtidigt som somliga upplevde en ökad grad av autonomi kände 
andra inte ens till reformen. En av de slutsatser som dras är att genom 
att underlåta att förklara för människor vilka rättigheter de förfogar 
över, kan de på ett effektivt sätt hindras från att utöva dessa rättighe-
ter. 

 
Blomberg, B (2006) Inklusion en illusion?: Om delaktighet i samhället för vuxna 
personer med utvecklingsstörning Umeå  

Avhandlingen har följande syfte: ”[…] att beskriva, analysera och för-
söka förstå villkor och former för medborgarskap och delaktighet i 
vardagen för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning” (ibid s 
28). Den teoretiska ramen baseras på teorier i vilka begreppen delak-
tighet och medborgarskap är centrala. Charles Tillys kategoriserings-
teori används som analysverktyg. Blombergs ansats är kvalitativ och 
data har huvudsakligen insamlats genom deltagande observation och 
intervju. En dokumentanalys av relevant lagtext, officiella riktlinjer 
och andra statliga dokument har också företagits. I sin analys fastslår 
Blomberg att delaktighet är ett komplext begrepp som inte låter sig 
fångas i dikotoma termer. Istället beror graden av delaktighet på flera 
faktorer, som vilken arenan är och vilken typ av interaktion som kän-
netecknar just denna arena. Den fråga som antyds i titeln: Är inklusion 
en illusion? besvaras något tvetydigt. Utifrån Tillys teori blir svaret 
troligtvis jakande. Samtidigt framhålls att undersökningen gett många 
exempel på att handikappolitiken bidragit till att enskilda individer 
upplever ökat inflytande. Forskningen bör synliggöra strukturella och 
individuella hinder som verkar för exklusion. Först när dessa identifie-
ras kan de elimineras. Delaktighet och inklusion kan då på allvar ta 
plats.  

 
Bracken, R (2005) Socialpsykiatrin i tider av förvandling: brukare och personal 
berättar Tullinge, FoU Södertörn 

I rapporten undersöks via intervjuer med 9 brukare och personal, hur 
psykiatrireformen uppfattats i en lokal kontext. I intervjuerna framträ-
der en uppfattning som delas av brukare och personal. Båda grupperna 
anger att relationerna dem emellan har blivit närmre och mer förtroli-
ga. I slutdiskussionen konstateras: ”Att utforma en konsekvent och 
genomgående strategi för brukarmedverkan utgör en viktig grund för 
att kunna utveckla det arbete man idag utför” (ibid s 55). 

 
Forsberg, E & Hall-Lord, M-L (1997) Deltagarbaserad handikappforskning: 
personer med funktionshinder utvärderar handikappreformen i sex kommuner 
Karlstad 

Med utgångspunkt i att målet med 1994-års handikappreform var att 
öka självbestämmandet och inflytandet för personer med funktions-
hinder undersöktes uppfattningarna om reformen, hos dem det gäller. 
Motsvarade erfarenheterna förväntningarna? Forskningscirklar bilda-
des i sex svenska kommuner, inom ramen för Socialstyrelsens utvär-
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deringsprojekt Från reform till verklighet. Av cirklarna framkom att 
kommunernas information om handikappreformen varit bristfällig. 
Handikappföreningarnas information uppfattades som värdefull. Vida-
re framgick att insatsen personlig assistans uppfattades som en positiv 
förändring, i jämförelse med kommunens hemtjänst. 

 
Handikapp och samhälle  

En serie böcker som tematiskt presenterar aktuella socialvetenskapliga 
perspektiv på funktionshinder. Huvudredaktörer är Ove Mallander och 
Magnus Tideman. Två av de titlar som ingår i serien: Delaktighetens 
språk (Gustavsson 2004) och Integrering och inkludering (Tøssebro 
2004) tar särskilt upp aspekter på delaktighet i samhället. 

Hugemark, A & Wahlström, K (2002) Personlig assistans i olika former: mål, 
resurser och organisatoriska gränser Stockholm, Socialtjänstförvaltningens FoU 

Undersökningen problematiserar assistansreformens antagande om att 
besluten angående personlig assistans fattas av hjälptagaren. Vad hän-
der när reformers generella målsättningar realiseras? Det empiriska 
materialet har inhämtats via intervjuer med hjälptagare, personliga as-
sistenter och chefer i åtta stadsdelar i Stockholm. Frågor som på re-
formnivå framstod som enkla blev till konflikter i praktiken. Till sy-
vende och sist blev de därför föremål för tolkning och förhandling 
mellan inblandade parter. Således utvecklar sig insatsen personlig as-
sistans i praktiken till något betydligt mer mångfacetterat än vad som 
beskrivs i reformen. 

Järkestig Berggren, U (2006) Personligt ombud: social praktik i medicinsk 
diskurs Växjö  

I licenciatavhandlingen karakteriseras företeelsen personligt ombud, 
utifrån intervjuer med bl a ombud och klienter i tre sydsvenska län. 
Det valda perspektivet är influerat av interaktionism och socialkon-
struktivism. En av de slutsatser som dras är att empowerment och fö-
reträdarskap; två starkt brukarorienterade handlingsmönster, präglar 
rollen som personligt ombud.  

Lewin, B (1998) Funktionshinder och medborgarskap: tillkomst och innebörd av 
de två rättighetslagarna omsorgslagen och LSS som komplement till socialtjänst-
lagen och hälso- och sjukvårdslagen Uppsala 

I avhandlingen slås inledningsvis fast att det politiska målet med de 
två rättighetslagarna omsorgslagen och dess efterföljare LSS var att 
stärka medborgarskapet för individer med funktionshinder. Reformen 
vilade på idéer om normalisering och integration, som i sin tur bestod 
av normativa begrepp som delaktighet, solidaritet och jämlikhet. Med 
detta som startpunkt undersöktes främst offentligt tryck och opublice-
rat kommittématerial i syfte att beskriva implementeringen av lagarna, 
studera i vilken utsträckning de politiska intentionerna fått genomslag, 
förklara resultaten samt diskutera möjligheter att i framtiden uppnå de 
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politiskt formulerade målen. En central slutsats är målet om att stärka 
medborgarskapet inte uppnås. Människor med funktionshinder utövar 
ofta inte sina lagliga rättigheter. 

 
Markström, U (2003) Den svenska psykiatrireformen: bland brukare, eldsjälar 
och byråkrater Socialt arbete, Umeå, Borea  

I avhandlingen studerades fem svenska kommuners implementering 
av psykiatrireformen, samt ett arbetsrehabiliteringsprojekt som starta-
de i samband med reformen. Såväl kommunstudierna som projektstu-
dien är fallstudier och en rad olika typer av data har använts. Nyinsti-
tutionell teoribildning har utgjort teoretiskt ramverk. Några av de 
övergripande slutsatser som dras är att det idag finns ett större kamrat-
skap mellan vårdare och vårdmottagare, och brukarinflytande har bli-
vit större. Personligt ombud och brukarorganisationer är två exempel 
på lyckade satsningar som kom till tack vare psykiatrireformen. När 
det gäller att få psykiska funktionshinder att ses som vilket handikapp 
som helst, har reformen däremot misslyckats. 

Widerlund, L (2007) Nya perspektiv men inarbetad praxis: en studie av utveck-
lingsstördas delaktighet och självbestämmande Luleå 

Syftet med licentiatuppsatsen var att studera villkor och förutsättning-
ar, för ökad delaktighet och självbestämmande, bland utvecklingsstör-
da som bor i gruppbostad. Studien genomfördes i en svensk kommun 
och data genererades genom fältobservationer på en gruppbostad för 
utvecklingsstörda och intervjuer med personal och gode män. Inter-
vjuerna gav vid handen att det fanns en stor osäkerhet hos personalen 
om innebörden i begreppen delaktighet och självbestämmande, och 
betydelsen av att brukarna skulle ha dessa möjligheter. Exempel på 
konkreta förändringar som intervjupersonerna ansåg hade skett efter 
projektet avslutats var att de hade startat ett boenderåd. Intervjuerna 
med personal innehöll flera motsägelser. Personalen sa sig exempelvis 
vara var rädda för att brukarna skulle börja styra för mycket om de 
fick bestämma i vissa frågor, samtidigt som de menade att brukarna 
inte var med och bestämde därför att de har dåligt självförtroende. De 
mest betydande hindren för brukarnas möjligheter till självbestäm-
mande var av organisatorisk, social och kommunikativ karaktär. De 
organisatoriska hindren var exempelvis oklara roller, brist på ledning 
och handledning samt behovet av planering och struktur av arbetet.  

4.5 Äldreomsorg 
Möller, T (1996) Brukare och klienter i välfärdsstaten: om missnöje och påver-
kansmöjligheter inom barn- och äldreomsorg Stockholm, Publica, Norstedts ju-
ridik 
Se under rubrik ”2.1 Skola”. 
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Janlöv, A-C (2006) Participation in needs assessment of older people prior to 
public home help: older persons', their family members', and assessing home 
help officers' experiences Lund  

I avhandlingen konstateras att kunskapen är bristfällig om i vilken ut-
sträckning äldre har haft möjlighet till delaktighet och inflytande inför 
beslut om kommunalt bistånd. Ett av syftena med studien var just att 
belysa äldre personer delaktighet i behovsbedömningsprocessen och 
deras inflytande på besluten om hemhjälp. Via intervjuer undersöktes 
detta ur äldres, familjemedlemmars och biståndsbedömares perspek-
tiv. Resultatanalysen pekar på att ett bekräftande bemötande kan främ-
ja känslan av delaktighet och innebära en hjälp sig. Författaren menar 
att biståndsbedömningsprocessen bör kvalitetssäkras så att den blir 
begriplig för äldre och deras familjer och främjar deras delaktighet 
och inflytande  

  
Jormfeldt, M (2002) Brukares och anhörigas syn på autonomi och bemötande 
inom äldreomsorgen Halmstad, FoU-enheten Halland 
 Undersökningen visar hur brukare, anhöriga och vårdpersonal ser på 

äldres möjlighet till självbestämmande. Data inhämtades med hjälp av 
fallbeskrivningar, enkäter och fokusgruppintervjuer. I analysarbetet 
användes Collopys autonomipolariteter för att tolka empirin. De 
mönster som framkom ger vid handen att personalens och brukarnas 
syn stämmer väl överens. De anhöriga däremot anser i högre grad än 
dessa att de äldres självbestämmande bör begränsas. 

 
Wikström, E (2004) Brukarinflytande i hemtjänsten: en utvärdering av Projekt 
Personlig Service i fyra kommuner Växjö, FoU-Kronoberg 

I rapporten utvärderas Projekt Personlig Service (PPS), som genom-
fördes i fyra svenska kommuner under åren 2001-2003. Avsikten med 
projektet var att utveckla metoder för att ge enskilda brukare större in-
flytande över den egna hemtjänsten. Deltagarna var brukare under 65 
år, som hade beviljad hemtjänst i någon omfattning. Bakom projektet 
stod en rad handikappförbund. Socialstyrelsen tillsammans med de 
medverkande handikappförbunden gav i uppgift åt Eva Wikström, 
FoU Kronoberg att utvärdera projektet. Resultaten visade på att bru-
karna upplevde ett ökat inflytande över vardagshjälpen. Baspersonalen 
såg positivt på ett ökat brukarinflytande. Också i ledningsgrupperna 
betraktades brukarinflytande som eftersträvansvärt, men här hävdade 
man att det ibland är svårt att realisera på grund av organisatoriska 
faktorer. 
 

Wikström, E (2005) Inflytandets paradoxer. Möjligheter och hinder för självbe-
stämmande och inflytande i hemtjänsten Växjö  

Licentiatuppsatsen ställer frågan Vilka motstridigheter ställs vårdbi-
trädet inför när hjälptagarens inflytande och självbestämmande kom-
mer till uttryck i hemtjänsten och hur kan dessa förstås utifrån ett so-
cialt, ett medicinskt respektive ett marknadsekonomsikt perspektiv? 

.
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Svar söktes med hjälp av intervjuer. Hjälptagare, vårdbiträden och 
ledningspersoner i fyra olika arbetsgrupper från olika kommuner del-
tog i undersökningen. Som analysredskap utvecklades tre idealtypiska 
perspektiv: det sociologiska, det medicinska och det marknadsmässi-
ga. Dessa tre logiker styr hemtjänsten genom att påverka tolkningar 
och handlingar. Fyra paradoxer, inför vilka vårdbiträdet ställs inför i 
sin vardag, identifierades. Motsättningarna rörde processtid kontra li-
neär tid, rambeslut kontra detaljerade beslut, beroende kontra ansvar 
samt kunskap mot tolkningsföreträde. 
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