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Om Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser  
 
CEPI, eller som det uttyds i sin helhet, Centrum för Evidensbaserade 
Psykosociala Insatser för personer med psykiska funktionshinder startade i 
början av 20071. Det är ett nationellt kunskapscentrum som tilldelats statliga 
medel för att under en femårsperiod bygga upp en verksamhet för att i första 
hand initiera och bedriva forskning inom det socialpsykiatriska området. CEPI 
är organiserad i ett nationellt forskarnätverk men med kansli och 
ledningsfunktioner vid Lunds universitet, medicinska fakulteten. Professor Lars 
Hansson och docent Bengt Svensson (chef resp biträdande chef) utgör 
tillsammans med professorerna Anita Öjehagen och Mona Eklund centrats 
verkställande utskott. 
 
Det nationella forskarnätverket utgör centrats ledningsgrupp och består, förutom 
av utskottets delegater, av sex forskare verksamma vid universiteten i Växjö 
(docenterna Anita Bengtsson-Tops och David Brunt, Inst. för vårdvetenskap 
och socialt arbete), Lund (docent Tommy Björkman och universitetslektor 
Amanda Lundvik Gyllensten, Inst. för hälsa, vård och samhälle), Umeå 
(univeritetslektor Urban Markström, Inst. för socialt arbete och docent Mikael 
Sandlund, Inst för klinisk vetenskap/psykiatri) samt en forskare vid Malmö 
högskola (docent Margareta Östman, Hälsa och samhälle).  
 
Till centrat är också kopplat en strategigrupp för stöd i verksamhets-
utvecklingen. I denna återfinns representanter från Socialstyrelsen, Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), Nationell samverkan för psykisk hälsa samt 
universitetsvärlden. 
 
Förutom att bedriva socialpsykiatrisk forskning ska centrat också bland annat 
upprätthålla en kunskapsbank för forskare, brukare och personal, upprätthålla 
nationella forskarnätverk och utveckla forsknings- och kunskapsutbyte på 
internationell basis. Vidare ska man verka för kunskapsspridning genom att 
arrangera seminarier och konferenser och även på andra sätt ta initiativ kring 
utbildnings- och fortbildningsfrågor samt stödja och medverka i implementering 
av evidensbaserade psykosociala insatser.  
 
I CEPI´s uppdrag ingår att verksamheten ska genomsyras av en tydlig brukar-
orientering. Detta innebär att CEPI, förutom att bedriva studier kring 
brukarinflytande i vård och stöd, kommer att arbeta strategiskt med 
brukarinflytande i forskning på flera sätt. Bland annat skall ett brukarforsk-
ningsråd inrättas som skall ha funktionen av rådgivande organ som stöd i 
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utvecklingen av forskningsprojekt och för kunskapsspridning inom centrats 
verksamhetsområde.  
 
 
Om ”Brukarutbildning i socialpsykiatrisk forskning” 
 
Ett första viktigt konkret steg i CEPI´s strategi för att skapa detta brukarforsk-
ningsråd togs under hösten 2007 då CEPI startade den första utbildnings-
omgången i socialpsykiatrisk forskning och vetenskaplig metodik. Utbildningen 
vänder sig till personer med egna erfarenheter av psykiatrin eller deras anhöriga 
och meningen är att dessa personer dels ska utgöra plattformen för brukarforsk-
ningsrådet/brukarpanelen dels vara en del i CEPI´s uppbyggnad av ett aktivt 
brukardeltagande på olika nivåer i CEPI´s egna forskningsprojekt.  
 
Inspiration till strategin för ökat brukarinflytande i forskningsprocessen, där 
brukarutbildningen är ett led, hämtade CEPI, (genom medarbetarna Bengtsson-
Tops/Sandlund2) från The Institute of Psychiatry, King´s College i London. Där 
bildades år 2000, som en informell grupp under ledning av Til Wykes, Service 
User Research Enterprise (SURE). Denna informella gruppering kunde redan 
året därpå formalisera sin verksamhet genom ett statligt anslag. Påbud hade 
kommit från nationellt håll om att såväl brukarinflytande i forskning som 
kunskapsspridning i brukarleden skulle vara ett prioriterat område för att erhålla 
forskningsfinansiering. SURE startade upp en utbildning för brukare i grund-
läggande forskningskunskap, med tanke att dessa efter att ha fått denna utbild-
ning, bättre ska förstå och kunna deltaga aktivt i forskningsprocessen, t ex ge-
nom att ingå i olika forskargrupper.  
 
Det har dock visat sig att det inte har varit helt enkelt för ”service users” att hitta 
in i dessa forskarmiljöer, då det funnits ett motstånd hos forskare att involvera 
brukare i sin forskning. SURE har i detta läge fått fungera både som förhandlare 
och stödjare, men också som ett nav i forskningen. Eftersom det är svårt att få 
forskningsanslag i England till projekt som inte har en tillfredsställande 
brukarmedverkan, så blir forskare mer eller mindre ”tvungna” att involvera 
brukare i processen. SURE erbjuder därför forskare hjälp med att diskutera 
projektplaner och hur brukarinflytandet kan tillgodoses. 
  
Under det studiebesök hos SURE som CEPI gjorde i början av 2007 fick man 
också med sig SURE´s erfarenheter av vilka bärande fundament som måste 
finnas redan från början för att en verksamhet ska lyckas genomdriva projekt för 
ett ökat brukarinflytande i forskning och kunskapsspridning: ärlig vilja, 

                                                 
2 Texten här är hämtad från Bengtsson-Tops & Sandlunds resebeskrivning i samband med besök hos SURE, 
januari 2007 
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motivation, tid, pengar, tålamod, öppenhet, överenskommelser som inte bryts 
men också flexibilitet.    
 
 
CEPI´s uppdrag är som synes tvillinglikt och ett beslut togs om att skapa en 
liknande utbildning som den i SURE´s regi, varifrån man också lät sig 
inspireras såväl vad gäller grundläggande förhållningssätt som vägar att 
rekrytera kursdeltagare.  
 
Under hösten 2007 startades så den första utbildningsomgången av 
Brukarutbildning för socialpsykiatrisk forskning omfattande 10 kursdagar med 
bland annat följande innehåll: 
  

- Grundbegrepp inom forskning, utvecklingsarbete, utredning  
- Kunskapssyn och forskningstraditioner  
- Socialpsykiatrins intresse- och forskningsområde  
- Att läsa och granska vetenskapliga artiklar  
- Designfrågor kring vetenskapliga studier  
- Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 
- Forskningsetik 
- Planering av forskningsprojekt 

 
I kursprogrammet ingick också deltagande i tre stycken konferenser om 
socialpsykiatrisk forskning var av en anordnades av CEPI. Kursledare var Lars 
Hansson och Bengt Svensson med CEPI´s övriga medarbetare som delaktiga 
föreläsare. Kursen startade med femton deltagare i slutet av september 2007 och 
avslutades i början av december samma år. Tretton av dessa fullföljde kursen. 
 
 
Om utvärdering av utbildningen   
 
Utvärderingen bygger på intervjuer i samtalsliknande form med tolv av de 
tretton kursdeltagare som genomförde hela utbildningen. En av deltagarna valde 
att inte delta i samtalen. Fyra av intervjuerna skedde via telefon, de övriga åtta 
vid personliga, enskilda möten som hölls i CEPI´s lokaler. Kursdeltagarna fick i 
samband med brev om datum och tid för intervju även information om vilka 
frågeområden samtalet skulle röra sig kring så att de som önskade kunde 
förbereda sig. Samtalen spelades in efter deltagarnas informerade samtycke. 
Därefter har detta material skrivits ut, bearbetats och sammanställts i denna text.   
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Den utvärdering av utbildningen som presenteras här försöker spegla mot den 
målsättning som i projektstarten formulerades för denna utbildning, nämligen 
att den, eller snarare de personer som genomgått kursen, ska komma att 
  

”utgöra plattformen för ett brukarforskningsråd som skall 
utgöra ett stöd och rådgivande organ för centrats egen forskning 
och för att ge ett brukarperspektiv i övriga delar av centrats 
verksamhet”.  

 
Utvärderingen fokuserar på att försöka ge indikationer på om och i vilka 
avseenden utbildningsprojektet kan möjliggöra att denna målsättning uppfylls. 
Tre ”delmoment” fokuseras i denna utvärdering som viktiga för detta syfte:  
 

- Först och främst handlar det om att nå rätt målgrupp och att fånga 
målgruppens intresse. 

  
- För det andra gäller det att inte bara vidmakthålla kursdeltagarnas initiala 

intresse utan helst också att stärka detta intresse. Med avhoppade eller 
ointresserade kursdeltagare sker som bekant inte den eftersträvade 
kunskapsutvecklingen man eftersträvande.  

 
- Det tredje momentet handlar om vilken typ av kunskapsvinster som 

skapades och hur kursdeltagarna uppfattar sin beredskap för fortsatt och 
stärkt brukarengagemang.   

 
Sammanställningen av kursdeltagarnas synpunkter på kursen återges nedan 
utifrån dessa ”moment”. 
 
 
Konsten att fånga målgruppens intresse 
 
Information om den planerade kursen i socialpsykiatrisk forskning spreds via 
flera olika kanaler, bland annat media, intresseorganisationer och genom 
direktkontakt. Alla dessa tre vägar hittade fram till de personer som blev 
antagna till kursen och genomgick hela utbildningen. De flesta hade 
uppmärksammat artiklar i dagstidningar, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet 
nämns. Några fick vetskap om kursen genom engagemang i intresseförening 
eller att de var involverade i något projekt som har med forskningsarbete att 
göra. Ytterligare några läste om kursen på text-TV, där man också hittade länkar 
till artiklar om projektet i någon dagstidning. Någon har också fått information 
genom att de hört om det på TV. I några fall är det inte kursdeltagaren själv som 
uppmärksammat att denna kurs planerades utan det var någon närstående eller 
god vän som vidareförmedlade de uppgifterna. Direktinformation hem i 
brevlådan har också förekommit. Om det var ett utskick om kursen specifikt 
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eller om det var i samband med annan information från någon förening är 
personen i fråga osäker på. Spridningen av informationen verkar ha nått långt 
också geografiskt sett, eftersom någon av kursdeltagarna har hört talas om 
projektet vid arbete i ett närliggande län. Att man har nått ut så vitt och brett kan 
också ha påverkats av att man gick ut med information i ett tidigt skede. 
Intresserade personer har haft gott om tid att uppmärksamma att det var en kurs 
av det här slaget på gång. Dessutom har detta lett till att vetskap om projektet 
fått tid på sig att spridas från mun till mun. Ett exempel på att ivern att anmäla 
sitt intresse var stor ger en av kursdeltagarna:  

 
Jag läste om det i tidningen och jag skickade genast in en ansökan. 
Det dröjde länge innan jag fick något svar. Sen fick jag meddelande 
att de inte hade börjat titta på ansökningarna, de hade knappt ens 
hunnit bestämma hur det skulle bli med kursen. De hade bara precis 
gått ut med det offentligt!       

 
Det är väldigt tydligt att det var något i den information som spreds som direkt 
tilltalade de tilltänkta deltagarna och att detta intresse har flera bottnar. En del 
av kursdeltagarna har eller har haft ett forskningsinriktat yrke eller ett forsk-
ningsnära yrke, exempelvis utredningsarbete inom statlig eller kommunal verk-
samhet. Den yrkesbakgrunden i kombination med ett stort engagemang för det 
socialpsykiatriska förändringsarbetet har gjort att man tyckt sig ha något att 
tillföra:  
 

Jag har själv pysslat med rätt mycket forskning och är intresserad av 
de här frågorna, så jag sökte kursen.  

 
En annan kursdeltagare säger sig visserligen ha haft vissa tveksamheter inför 
vetenskapsteori då denne genom sitt arbete och tidigare studier har kommit i 
kontakt med forskningsfältet och i det sammanhanget känt sig ganska nollställd 
inför det. Men nu upplevde denna kursdeltagare att dennes omfattande 
meritering som ett mångårigt utredningsarbete gett inte minst på intervjutek-
nikens område skulle kunna komma till nytta i ett annat och nytt sammanhang. 
Så hon tvekade inte att söka:  

 
Vetenskapsteorin var ett frågetecken, men redan vid första träffen 
tyckte jag att det var mycket spännande och sedan under resans gång 
blev jag mer och mer positiv. Väldigt positiv kan jag säga!     

 
Gemensamt, som intresseväckare, har för nästan samtliga deltagare varit att man 
på något sätt har känt sig ”kallad” att delta i socialpsykiatriskt förändringsarbete 
och i ett senare skede också ”utvald” genom att bli antagen till kursen. Några 
röster: 
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Jag har alltid tänkt att man skulle kunna göra någonting, för jag har 
ju rätt mycket kunskaper. Så jag kastade mig på telefonen och ringde. 
Anmälde mig direkt! 
 
Jag blev intresserad på en gång. Jag har läst lite tidigare, lite olika 
kurser. Jag har erfarenhet av att vara student. Och jag vill dela med 
mig av mina erfarenheter som brukare. 
 
Jag sökte kursen för jag blev så glad över den här annonsen i 
tidningen. Det kändes som att det fanns ett forum och att någon hade 
sett och förstått att vi som är sjuka eller anhöriga har någonting att 
tillföra! 

 
Några har smärtsamma erfarenheter av kontakter med vård och stöd och det 
gäller både brukare och anhöriga. Det kan handla om såväl byråkratisk 
tungroddhet t ex i form av att allt upplevs ta sådan tid, eller att psykvården får 
stå tillbaka på grund av bristande ekonomiska resurser. Några av deltagarna 
kände, när de tog del av information om kursen, att det verkade mycket 
spännande och ett sätt att både lära sig mer och kanske kunna påverka forskning 
och verksamheter för att bidra på ett aktivt sätt till att förändra och förbättra: 

 
Som anhörig känner man sig ofta så maktlös. Man kan ingenting göra 
för den som är sjuk. Ingen lyssnar på den sjuke. Så när jag såg om 
kursen tänkte jag att det här var ju väldigt hand i hand att få vara med 
om det här, få mera inblick och så lära sig en hel del. Att inte bara se 
på. 
 
Jag är intresserad av de här frågorna både som anhörig och i mitt 
yrke inom socialt arbete. Jag tyckte att det lät spännande och så sökte 
jag kursen.  
 
Det kändes så viktigt för mig att komma med här och få vara delaktig! 
Jag har bara fått vara anhörig på distans, eftersom min dotter är 
vuxen, då får inte vi anhöriga lägga oss i. Det är en väldigt svår 
situation för den anhörige. Vi vill ju vara med och stötta med det vi 
kan, inte bara vara passiva. 

 
Någon berättar om erfarenheter som personen i fråga menar visar att människor 
som lider av psykisk ohälsa är utsatta för strukturell diskriminering och att 
villkoren för denna grupp måste förbättras vad gäller bostads- sysselsättnings- 
och ekonomisk situation. ”Och det är bråttom” menar denne kursdeltagare. När 
så denne fick se och höra om kursen och om arbetet med att försöka finna 
framgångsrika insatser för förbättrade villkor – 
 

Ja, då tyckte jag att det här skulle vara något för mig. Jag har både 
lång erfarenhet som brukare och som anställd inom psykiatrin. Så jag 
har ju en hel del kunskaper. Dessutom är min starka sida just att 
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skriva. Så jag anmälde mig och så vart jag antagen istället för 
intagen! 
 

 
Annonseringen om kursen och projektet den ingår i har uppenbarligen gett ett 
seriöst intryck som har tilltalat presumtiva kursdeltagare. En av kursdeltagarna 
såg till och med kursen och projektet den ingår i, som en öppning till fortsatt 
arbete, medan en annan också visserligen tyckte att annonsen väckte ett intresse  
dock utan att kunna relatera det till något speciellt skäl. Det verkade bara 
spännande:  
 

Jag försöker på olika sätt helt enkelt hitta något som kan förbättra min 
ekonomi och det är som sagt inte lätt. På arbetsförmedlingen sa dom 
att det skulle bli så djävla bra, men sen bollade dom över mig så 
elegant till Försäkringskassan. Så främst fastnade jag för kursen för 
att kunna förbättra min inkomst, eftersom jag har kniven på strupen. 
Men sen tror jag ju faktiskt att jag har mycket viktigt att bidra med, 
med min erfarenhet. 
 
Jag såg att dom sökte deltagare. Jag tyckte att det lät intressant, men 
jag var inte liksom riktigt insatt i vad det var. Så jag sökte nog mest på 
skoj. Men jag tyckte det lät spännande. Så då sökte jag.   

 
 
En annan faktor framskymtar som kan ha haft betydelse för att intresse har 
väckts och det är att det framgick i annonseringen att en förutsättning för att 
söka till kursen var att man hade erfarenhet av den psykiatriska vården antingen  
genom egen psykisk ohälsa eller att man fått erfarenheter som nära anhörig till 
någon med diagnos inom det socialpsykiatriska spectrat. Att vara brukare inom 
psykiatrin upplevs av väldigt många som en svår stigmatisering. Det finns de 
som av den anledningen, även bland kursdeltagarna, inte talar öppet om sitt 
hälsotillstånd eller sin situation. Den psykiska sjukdomen ses i så många 
sammanhang som en belastning och fungerar som en exkluderande faktor. ”Vi 
är samhällets paria” som en av deltagarna uttrycker det och fortsätter: 
 

I omgivningens ögon är jag min diagnos, de ser bara det sjuka hos 
mig. Även när jag mår bra, inte ens då ses jag bara som en människa, 
utan som en sjuk människa. Det finns så många fördomar om oss som 
är sjuka. Vi har ju friska sidor också.   

 
Att då i annonseringen om projektet upptäcka att här handlar det om att psykisk 
ohälsa inte framhålls som en belastning, vilket annars kan vara fallet såväl i 
arbetslivet som i det sociala livet, utan tvärtom som en grundförutsättning och 
att psykisk ohälsa eller sjukdom bedöms som meriterande för att bli antagen på 
kursen. Det är flera av kursdeltagarna som påpekar detta: 
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Jag kan inte beskriva hur bra det kändes att bli betraktad som en 
människa med kunskaper och förmågor. Och att nån tycker mina 
erfarenheter som brukare är viktiga, jag har nånting som inte andra 
friska har som betyder något!  
 
Jag blev så glad, upprymd och förväntansfull! Något annat specifikt 
kan jag inte säga mer än: Ja! Härligt att det finns någonting för oss! 
Det kändes som en bekräftelse! 

 
Flera av kursdeltagarna framhåller att de uppfattat detta förhållningssätt som 
mycket respektfullt och har gjorde att de kände sig eftertraktade, något man inte 
som brukare har blivit bortskämd med, särskilt inte i kontakterna med vården.  
 
 
 
Konsten att hålla kvar kursdeltagarnas intresse  
 
Kursdeltagarna återkommer till detta med betydelsen av den upplevda respekt-
fullheten och bekräftelsekänslan när de talar om tiden då de genomgick kursen.  
Många framhåller att den här känslan inte mattades av under kursens gång, utan 
att den snarare förstärktes. Kursledningens bemötande, engagemang och 
förmåga till både struktur och flexibilitet har enligt kursdeltagarna lett till att 
deras intresse för utbildningen och hela projektets idé har förstärkts under tiden. 
 
I pedagogisk mening är det en stor utmaning att bedriva en kurs i social-
psykiatrisk forskning och hålla studenternas intresse vid liv även i de fall där 
man kunnat få till en något så när nivåmässigt homogen grupp genom att det 
ställts krav på vissa studiemässiga eller akademiska förkunskaper. Det vet alla 
som haft hand om kurser i vetenskapsteori, vetenskapligt skrivande mm. Det 
upplevs ofta både som knastertorrt, abstrakt och snårigt. Ännu större utmaning 
blir det i en grupp där studievana och förkunskaper skiljer sig radikalt åt – hur 
lägger man upp en sådan kurs för att hitta en nivå som håller intresset och 
nyfikenheten vid liv hos dem som har akademisk eller studiemässig vana och 
som samtidigt fångar intresset hos dem för vilka ämnet är nytt och det var länge 
sedan man studerade? Ja, det är en fråga som inte har ett givet enkelt svar.  
 
Hur det gick till ombeds kursledningen att genom självutvärdering sprida ljus 
över, för kursdeltagarna uttalar tydligt att kursledningen lyckades med detta 
konststycke. Femton personer kom till kursstarten och det faktum att så många 
som tolv stycken av dessa fullföljde hela kursen är i sig ett tecken på att 
kursledningen gjort goda val vad gäller pedagogiskt förhållningssätt, innehåll, 
arbetsformer och i att skapa ett utvecklande studieklimat.  
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Ja, vi hade väl olika förkunskaper, men det verkade inte vara några 
större problem tycker jag. Alla där hängde med utan problem. Många 
olika kategorier både de som studerade och de som inte studerade. 
Men alla var ju redan från början väldigt intresserade och så. 
 
Om kursen var svårare eller lättare? Svårt att säga, jag tänkte inte på 
det! Nej, det gick nog i så fall lättare än jag hade trott, men framför 
allt var den befriande för jag förstod vad de sa! 
 

Till saken hör också att kursen hade relativt låg föreläsningsintensitet, en 
dag/vecka, och därmed tog förhållandevis lång tidsrymd i anspråk (två 
månader). Å ena sidan ger detta möjlighet för kursdeltagarna att i sitt ordinarie 
”schema” skapa tid att gå en utbildning/kurs samt att man ges tid att plugga och 
förbereda sig för nästa föreläsningstillfälle, men å andra sidan kan det upplevas 
svårare att hålla intresset och tempot i studierna. De flesta i den här kursen har 
tyckt att det lite lugnare tempot har varit bra och kanske till och med en 
förutsättning för att kunna genomgå kursen. 
 

Det var så bra att det var en dag i veckan under lite längre tid. Om 
det hade varit en ”tätare” kurs hade jag nog inte hunnit läsa in det 
som behövdes.  
 
Med tanke på att jag hade tre timmars restid varje dag var det 
alldeles lagom med föreläsningar en dag i veckan. 
 
Jag tyckte kursens omfattning var lagom lång. Det skulle varken ha 
varit mer eller mindre. Det var bra att innehållet höll sig på en 
övergripande nivå och hur det genomfördes lyckades i alla fall 
inspirera mig! 
 
Det var lagom med en dag i veckan. Bra med en hel dag. 
 
Det var utmärkt att börja vid 10 med kaffe, då kunde man ju liksom  
mingla lite också. Tycker det var lagom med 4 timmars effektiv tid. 
Ämnet har ju korvstoppningskaraktär (med mycket termer och 
begrepp) men det klarade de så bra, Bengt och Lars. 
 
Bra med en dag i veckan, men jag hade gärna kunnat tänka mig att 
den hade kunnat vara längre. Ja, det tar ju lite längre tid för en del av 
oss att ta åt sig och smälta vad som finns i texten och det som sägs på 
föreläsningarna.  

 
 Av intervjuerna framskymtar att en stark bidragande faktor till att 
kursdeltagarnas intresse inte svalnade var den anda och sammanhållning som 
skapades i gruppen, en anda som kursdeltagarna menar grundar sig på dels 
kursledningens respektfulla bemötande, god pedagogik och ett flexibelt 
arbetssätt, men också i kursdeltagarnas förhållningssätt gentemot varandra.  
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Jag blev så positivt överraskad för att det var så respektfullt. Vi var ju 
ett gäng ganska så sargade personer som hade gått på många smällar 
här i livet. Men det var inte så att man la kursen på en lägre nivå för 
det, utan det var väldigt respektfullt och väldigt hög nivå på kursen. 

 
Kursen var i stort sett bra, kanske lite lågt tempo ibland. Men det kan 
ju vara för att jag är van vid andra typer av föreläsningar. Och 
kursledningen måste ju anpassa det så att det passar alla deltagare. 
 
Men första gången jag kom hit, det var på så hög nivå så jag tänkte 
ojojoj! Det här går aldrig. Jag tänkte att jag aldrig skulle kunna bena 
ut det här! Men det gick! Men man fick ju läsa på, annars hade det 
inte gått. 
 
Undervisningen var så bra. Lättsamt, trevligt och med bra pedagoger. 
Jag tycker det är en konst att de, på den nivå de befinner sig, kan 
genomföra detta. Ett så svårt ämne och med den kompetens de har 
kunna hålla en så lättsam nivå. 
 
Jag är så imponerad över vissa där i kursen som kommer på så 
intelligenta frågor, alltså. Själv kände jag mig helt blåst! Jag 
framförde den synpunkten och då sa de andra att ”du ställer ju också 
intelligenta frågor”. 
 
När jag arbetade hade jag hur mycket folk som helst omkring mig, 
men så plötsligt när man blir sjuk så blir man väldigt försiktig när 
man träffar folk. Men den här kursen kändes som en trygg plats att 
komma till. 
 
De andra kursdeltagarna var väldigt trevliga och det var så bra 
gemenskap. Kursledarna var också så bra och trevliga. 

 
 
 

Vad gäller kursens innehåll så verkar de flesta vara i stort sett nöjda. 
Kursdeltagarna har upplevt att det fanns stor tolerans för hur mycket man 
orkade med att läsa mellan kursdagarna. Kursens föreläsningar gav en bra, 
övergripande och ganska omfattande insikt i dagens (socialpsykiatriska) 
forskningsfält och metodik som kursdeltagarna menar bör räcka som bas för 
fortsatt delaktighet i olika forskningsprojekt. En del påpekar att med den relativt 
korta kurstiden så måste kanske avkall på fördjupning göras, men då har var och 
en haft kurslitteraturen att tillgå för individuell fördjupning. Att åsikterna om 
kurslitteraturen går vitt isär beror med all säkerhet på tidigare studievana och 
förkunskaper. 
 

Det blev ju lite light-version med kvartsfart. Alltså inte så 
fördjupande. Det var ju nytt för många och kan vara svårt att komma 
in i. Litteraturen fördjupar förstås.  
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Det är mycket svåra ord och namn som man får traggla med. Jag har 
försökt läsa kursboken, men jag har inte lyckats ta mig igenom. 
 
Kursboken var bra och så var den lätt att förstå. Den var väldigt 
tydlig och enkel. Så läste man den så var det ju lättare att hänga med i 
föreläsningarna. 
 
Jag läste litteraturen, men de är ju skrivna på ett så konstigt sätt! Just 
det där akademiska fikonspråket! 

     
För ett projekt som syftar till att stärka brukarinflytandet i forskning kan det 
vara av intresse att ta reda på hur kursdeltagarna uppfattat att man kunnat 
påverka kursens innehåll och utformning. Ett grundschema fanns ju givet och 
det kan väl ses som en förutsättning för en bra kurs, det kan ju inte vara helt 
ostrukturerat. Påbörjar ett nytt studieområde gör man ju för att man saknar 
kunskap eller som en av kursdeltagarna så klokt uttalar sig på frågan om 
inflytande över innehållet i kursen: 
 

Vi visste ju inte vad vi ville veta, så därför ville vi veta vad vi ska veta. 
Och dom (kursledarna) vet ju vad vi ska veta! Så det blev väldigt bra! 
 

Kursdeltagarna verkar mena att det har varit ett konstruktivt inflytande, dvs att 
deras synpunkter och inlägg i diskussioner och grupparbeten togs till vara och 
kunde utgöra underlag för fortsatta föreläsningar: 
 

Jag tycker att vi styrde ganska mycket så jag undrar om våra 
föreläsare fick sagt och gjort det de hade tänkt. De var mycket 
flexibla. Väldigt bra! 
 
I diskussioner och så togs våra synpunkter och erfarenheter absolut 
till vara och dom som höll i det här var väldigt öppna för att ta emot 
allas funderingar och sätt att se på olika saker. 

 
Mycket var ju redan bestämt, men jag tycker att föreläsarna frågade 
oss vad vi kunde innan och sen tog de upp det vi hade behov av att 
veta mer om.  
 

I kursen ingick att delta i några konferenser med temat socialpsykiatrisk 
forskning (båda i CEPI´s regi) och detta var ett mycket uppskattat inslag. Flera 
av kursdeltagarna menar att det var inspirerande att höra att det faktiskt är så 
mycket på gång, även om man också, som andra i gruppen, kan tycka att det 
görs för lite. Det ger inspiration att höra om goda förändringsexempel. En av 
deltagarna påpekar hur väsentligt det är att forskningen marknadsförs och att 
verksamheter med goda och verkningssamma resultat kan föra ut sina idéer så 
att en bredare – och snabbare- implementering kan ske ute i verksamheterna. 
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Flera har samma uppfattning; det borde vara möjligt att förändra i vården, men 
nya rön når inte fram. Det fastnar på vägen och allt rullar på i invanda banor. 
En av kursdeltagarna uttrycker på ett vackert poetiskt sätt att kursen och 
projekten som presenterades på konferenserna inger förtröstan inför den 
fortsatta socialpsykiatriska forskningen: 
 

Det var ett hopp som tändes – ett hopp i en hopplös värld!  
 

Alla kursdeltagarna verkar ha fått ut en hel del av konferenserna, rätt om det 
handlar om olika saker. Det var spännande, även om det upplevdes vara alldeles 
för många presentationer i ett väldigt högt tempo. Det blev inte så mycket tid 
över för diskussion och frågor.  
 
En av deltagarna berättar att denne tyckte det var mycket intressant att sitta och 
lyssna som brukare och framför allt att ställa frågor ”för det gjorde en del av de här 
forskningspersonerna lite osäkra. Det var rätt roligt att se”.  
 
De stundtals livliga diskussionerna mellan forskare och politiker var också 
givande på sitt sätt. Det gavs också tillfällen att få en inblick i ”spelet” runt 
forskningen: 
 

Det var väldigt intressant detta med att folk inte vet vad dom gör 
på de andra högskolorna, vilket gör att det krockar ibland. Det 
fick vi höra i hissen där några forskare sa ”Hm, ni ska inte tro 
att ni kan komma och ta något ifrån oss”. Vilket revirtänkande! 
Det var faktiskt lite roligt! 
 

Visst förstår man denne kursdeltagare som ställer sig frågan för vems skull eller 
i vilket syfte forskningen då bedrivs? Upplevelserna på konferenserna har också 
väckt tankar och funderingar om att forskningen känns enkelspårig och har 
snäva perspektiv: 

 
Speciellt vid den ena konferensen såg jag att det finns en 
enkelspårighet inom forskningen. Ytliga presentationer och de 
pratar ju mest med sig själva eller med varandra. Inte så mycket 
till oss. Och det är väldigt snäva områden de forskar i. 

 
En annan iakttagelse angående det socialpsykiatriska forskningsläget var att 
presentationerna representerade så vitt skilda områden och personen i fråga 
hade förstått att det inte är så vanligt med så breda konferenser. Meningen med 
detta, som denna uppgiftslämnare hade fattat det, är att forskare med olika 
inriktning ska mötas just för att bredda perspektiven. Några av kursdeltagarna 
nämner att de lade märke till att alla forskare på konferenserna verkade vara 
måna om att framhålla brukarperspektivet, men att i de allra flesta fallen 
innebar begreppet ”brukarperspektiv” att projekten som presenterades 
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visserligen var inriktade på individnivån, men att brukaren ändå är ett 
forskningsobjekt, inte ett subjekt. Egentligen handlar det mer om hur andra tror 
att brukare har det, man frågar inte brukare själva hur de menar att de har det: 
 

Vi diskuterade det här i gruppen och vi enades om att en hel del 
av den presenterade forskningen var ointressant i sitt tänkande, 
eller inte speciellt vältänkt. En av föreläsarna menade att om 
människor som är psykiskt sjuka har dåligt tandstatus så beror 
det på annat än dålig ekonomi, för råd det har dom. Det tror inte 
vi, det var illa grundat!  

 
En viss skepsis riktas mot en del inslag i den forskning som man kunde ta del 
av på konferensen, även om det märks att denna skepsis följs åt av visad 
öppenhet och tolerans: 
 

Det var en himla blandning av inriktningar på forskning. Ibland 
undrar man ju vad folk sysslar med, man blir nästan full i skratt. 
En pratade om att hon skulle kunna få snabba förändringar 
genom att utbilda arbetsterapeuter för att arbeta  med bildterapi, 
genom att patienterna ritar träd. Det krävs ju utbildning för sånt, 
det räcker inte med några handledningar. Stor risk att en sådan 
behandling får svåra följder. 
 
Man blir ju fundersam över sånt där som med livsträden som 
verkade lite flummigt och New-Age-it. Jag brukar säga att man 
får ta det med en nypa salt och när det gäller New Age får man 
ta det med en nypa örtsalt! Men de trodde ju på det, forskarna 
som höll på med det, och tron kan ju försätta berg, så det är väl 
bra. Så jag kan nog tycka att det är väl bra att man kan forska på 
sånt också och kanske få evidens på det! 

 
 
En del av kursdeltagarna säger att de innan de började på kursen hade väldigt 
vag uppfattning om vad socialpsykiatrisk forskning egentligen handlar om och 
menar att inte minst deltagandet i dessa konferenser gav många spännande 
infallsvinklar och inblickar i den världen: 
 

Det var ju väldigt intressant och roligt att komma in i det här för 
det var ju som att öppna en dörr och kliva in, för det här hade 
jag inte så mycket kunskap om innan. 
 

 
 
På konferenserna erhölls också en titt bakom kulisserna vad gäller de politiska    
förutsättningarna för utveckling av den socialpsykiatriska vården.  
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I paneldebatten var det en politiker som gled i sina svar hela 
tiden. Jag blir rent trött på att höra sånt för det är inte 
verkligheten som han pratar om. Jag menar, det här var en 
onsdag och de pratade om hur mycket det satsas inom vården. 
Dagen efter stod det i lokalpressen att de skulle dra ner 30 
miljoner i Landstinget! De är inte trovärdiga! 
 

En av kursdeltagarna, som fortsatt har funderat en hel del på vad presenta-
tionerna vid konferensen egentligen visar för bild av den socialpsykiatriska 
forskningen, delger ett intryck av att forskningen aldrig når till implemen-
teringsstadiet. Forskningsläget verkar stå och stampa genom att ”det som 
presenterades ’slog in öppna dörrar’ dvs resultaten var vad vi brukare redan känner till”. 
Forskningen framstår då som att den är till för forskningens egen skull. Han 
efterlyser fler presentationer med inriktning på tillämpad forskning: 
 

Jag saknade framför allt forskning om nya behandlingsmetoder 
och dess resultat, dvs hur det återverkat på behandlingen av 
patienter. 

 
Han tillägger att detta verkar vara ett vanligt fenomen inom den psykiatriska 
vården, alltså att man beskriver vad man vill och skall göra, men någonstans 
mellan idé och verksamhet så försvinner det. 
 

När man sedan talar med inneliggande patienter får man reda 
på att nästan ingenting genomförts.  

 
Sammantaget kan sägas att konferenserna gav kursdeltagarna inspiration och 
viljekraft att fortsätta att arbeta för en ökad brukarmedverkan i forskning och 
utveckling dels genom att man känt en uppmuntran genom att få en inblick i att 
det är en hel del på gång och att man känt att man har något viktigt att tillföra, 
dels genom att det blev så tydligt vilka hinder för utveckling som finns, bland 
annat nämns så kallad organisatorisk tröghet, tendens till kortsiktighet och 
bristande uppföljning. 
 
Flera av kursdeltagarna poängterar att de kunde märka att det tydligen inte är så 
vanligt med brukare som konferensdeltagare och att dessa deltar på ett aktivt 
sätt, inte ens på konferenser med brukarmedverkan eller brukarperspektiv i 
fokus. Ovan nämndes att tex föreläsare verkade bli lite osäkra inför dessa aktiva 
konferensdeltagare som gärna kom med inlägg: 
 

Det var många från vår grupp som ställde frågor och dessutom 
intressanta frågor. Fler än dom andra. 
 

Det var inte alla bland de övriga konferensdeltagarna som lyckades ta till vara 
på detta bidrag, det är inte en enkel process att bryta en vi och de-kultur, men på 
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individplanet skapades kontakter på initiativ av kursdeltagarna, för en fortsatt 
diskussion.  
 

Även om vi gjorde bra och intressanta inlägg så var det ändå lite 
konstigt. Vid samkvämet på kvällen blev det ju så att vi i vår 
grupp satt för oss och de andra för sig. Det kändes att det var lite 
ovanligt, det var lite konstigt. 
 
Jag har ju varit engagerad en del i ett projekt om Boston-
modellen och då satt jag ju med i panelen och så och det var ju 
helt annorlunda för då anses man ju vara viktig!   
 
Blandad kvalitet på konferenserna. En del debatter var inte så 
intressanta. Föreläsningarna var mer givande. Speciellt en so-
cionom från Stockholm. Hon var mycket bra. Jag pratade med 
henne lite när vi åt också. Hon visade stort intresse för vårt 
perspektiv. 
 
En del av presentationerna var ganska så tunna, ganska simpelt 
egentligen. Men det var väl tidspressen antar jag. En del 
forskningsprojekt var ganska så dåliga enligt min mening. Men 
sen när de diskuterade sinsemellan var det rätt glatt! Men sen 
har jag mejlat och bett att få mer material så det har gått bra. De 
har varit tillmötesgående. 
 

 
Förutom övergripande inblickar i det socialpsykiatriska forskningsfältet och 
grundläggande kunskaper i forskningsmetod och etik har kursdeltagandet också 
gett bonuseffekter, speciellt framhålls att det betytt mycket att ingå i ett socialt 
sammanhang och den inverkan på självkänslan som denna gemenskap har 
inneburit.  

 
Det gjorde mig så gott att komma in i ett sammanhang med så härlig 
gemenskap där man får vara som man är och där man får känna att 
man betyder något. 
 
Jag har inte gärna talat om mina problem och inte varit inne på 
rehabilitering, men nu upplevde jag att det betydde mycket att få ingå i 
den här gruppen. Det var bra för mig att lära känna alla dessa härliga 
människor. Så härliga och öppna trots dessa tunga, tunga diagnoser 
som vi alla har. 
 
Hela gruppen växte! Det här kändes som det var på allvar, att man 
behövs. Så här växer människor. Alla vill känna sig nyttiga, att man 
bidrar med någonting.  
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Det känns väldigt bra att ha varit med på detta. Det har gett en hel 
del.  Förutom kunskap har det också gett något socialt och min 
självkänsla har blivit lite bättre. 
 
Det känns väldigt meningsfullt att ha gått den här kursen. Jag har lite 
bättre självförtroende. Jag ska börja plugga i höst och då kommer jag 
nog att känna igen en del, när man ska läsa artiklar och så, då vet jag 
ju en del om vad man ska titta efter och så. 
 
Den här kursen har gett mig väldigt mycket för egen personlig del, jag 
tycker det här är väldigt intressant! 
 
 

 
En för samtliga kursdeltagare gemensam kvarstående effekt av kursen verkar 
vara ett, i en del fall, nyväckt starkt, i andra fall ett stärkt intresse för forskning, 
speciellt då inom det socialpsykiatriska fältet. Några av kursdeltagarna menar 
att de fått ökad förståelse för hur viktig framför allt den kvalitativa forskningen 
är för utveckling av den psykiatriska behandlingen och rehabiliteringen samt för 
förståelsen av psykiskt sjukas livsvillkor. Viktigt har också varit att man genom 
denna kursen tycker sig ha upptäckt en arena där forskning och praktik kan 
skapa möjlighet att samverka i kraft av en ”minsta gemensam nämnare” – 
brukarinflytandet. Brukardeltagandet i forskningsprocessen kan sägas utgöra 
medlet för att stärka brukarinflytandet som mål i de olika socialpsykiatriska  
verksamheterna. 
 

Det har varit som ett vattenhål att åka hit. Att prata med likasinnade 
som strävar åt samma håll när det gäller förändringsarbete. Det finns 
en konsensus oss emellan, bland spetskompetensen, rehabiliterare och 
brukare, att vi vill åt samma håll. Och brukarinflytandet är själva 
stommen i det hela. 
 
Ofta är det så långt glapp mellan forskningsfältet och verksamheterna, 
man ser inte så mycket av samverkan, vilket är väldigt synd, det måste 
gå att skapa mer av det. Och här under kursen, här kom vi närmare, 
det var helt fantastiskt, var det, helt otroligt! Vi gick ju inte ifrån 
varandra heller, vi satt och snackade, snackade och snackade. Det var 
liksom en rik källa av kunskap! 
 
Ja, jag har fått nytt hopp genom kursen, att en förändring och 
utveckling av vården ska kunna ske. Men det får inte dra ut på tiden 
det börjar bli bråttom att vända trenden. Men nu känns det i alla fall 
som att vi strävar åt samma håll. Det är inget som är nedskrivet eller 
så, men det finns där outtalat. Genom att förstärka forskningen så 
finns det hopp för psykvården! 
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Konsten att erhålla intresse och beredskap för att skapa ett brukarforsk-
ningsråd 
 
Kursen Socialpsykiatrisk forskning för brukare utgör ett första viktigt steg i 
CEPI´s projekt för att skapa ett brukarforskningsråd. Tanken bakom detta är att 
rådet ska kunna ge stöd och rådgivning för centrats egen forskning samt att 
brukarperspektivet ska tydliggöras i centrets övriga verksamhet. Att brukare på 
så vis ska tilldelas en mer aktiv roll i forskningsprocessen kommer också att 
betyda att man vill fördjupa innebörden av begreppet ’brukarperspektiv’. 
Utvecklingen har i ett par decennier gått åt det hållet att det ställts ökande krav 
på att forskning som handlar om människors livsvillkor ska belysas ur ett 
brukarperspektiv. Frågan är om det vid en närmare granskning av sådana studier 
faktiskt är brukarens perspektiv som framställs eller om det är ett tolkat 
brukarperspektiv. Man kan ha haft brukaren som forskningsobjekt och att 
studien som utgångspunkt har haft ett utifrån formulerat problemområde med 
utifrån tolkade slutsatser. Om man vill nå närmare ett faktiskt brukarperspektiv 
bör ’brukaren’ inte bara vara ’den som studeras’ utan också ses som ett 
forskarsubjekt. Ett led i detta kan till exempel vara att denne ges mer faktiskt 
inflytande och en mer aktiv roll i forskningsprocessens olika led på så vis att 
brukaren både har inflytande över och medverkan i forskningsprocessen. En 
utgångspunkt för resonemanget att detta skulle bidra till en utveckling av t ex 
den socialpsykiatriska forskningen, är att erfarenheter man får genom rollen 
som ’brukare’ gör att man lättare kan identifiera och närma sig 
’brukarproblematik’ och därmed också formulera de angelägna frågorna, än om 
man inte har dessa erfarenheter.  
 
En förutsättning för att skapa ett brukarforskningsråd var som redan framgått, 
att engagera intresserade brukare för en orienteringskurs i grundläggande 
forskningsmetodik och att genomföra en sådan utbildning. Denna fas i projektet 
lyckades mycket bra, att döma av kursdeltagarnas utsagor. Samtliga 
kursdeltagare såg med entusiasm fram emot en fortsättning och hyste 
förhoppningar om att deras kunskaper, erfarenheter och engagemang ska 
komma att tas till vara i pågående och/eller kommande forskningsprojekt inom 
det socialpsykiatriska fältet. Känslan av att faktiskt ha något att bidra med blev 
tydlig för många av kursdeltagarna liksom att en sådan här kurs i sig är ett 
viktigt bidrag för att utveckla forskningen mot ett fördjupat brukarperspektiv: 
 

Det är viktigt att vi kommer med som enskilda individer, att vi på så 
vis blir synliga i forskningen och inte bara via intresseorgani-
sationerna. Jag tror på att ha folk ute, i debatter och hela vägen i 
forskningen. 
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Vi lärde oss mycket! Våra erfarenheter och den sammantagna kunskap 
som kursen gav, ger en bra kunskapsbild som kan vara väldigt 
dynamisk och bidra till forskningen att få en inblick i brukarvardagen. 
Viktigt att det får utvecklas och fortsätta! 
 
Det är viktigt att våra röster finns med i forskningen. Vi behöver 
komma bort från pratet om vad man tror att brukare behöver. Jag tror 
att jag delar med de andra just upplevelsen som vi hade på 
konferensen då vi omtalades som en grupp brukare som går den här 
utbildningen. Det kändes så bra för det höjer vår status! 
 
Frågar man någon som har egen erfarenhet så kan man hoppas att det 
sker ett närmande till att bli ett sant brukarperspektiv. Så jag tror att 
en sån här kurs är ett viktigt bidrag.   
 
Det viktigaste med kursen är att det blir en fortsättning – jag vill bli 
använd! Det har kursen stimulerat mig till. Det finns någon som har 
tänkt att vi kan ha kunskap och som har frågat efter den. Det har 
betydelse! 
 
Jag tror detta kan vara ett viktigt bidrag. Det blir ju ett bra kapital 
som CEPI  får av oss, så nu gäller det att låta kapitalet arbeta. Jag ser 
oss som en resurs. Det vore synd om det inte skulle komma till 
användning. 
 

 
 
Att det skulle bli ett fortsatt engagemang i olika projekt hade kursdeltagarna 
också förväntat sig. De hade också förväntat sig att de skulle involveras i 
projekt i relativt nära anslutning till kursavslutningen. Kursdeltagarna uppfattar 
att de hade fått tillräcklig förberedelse rent kunskapsmässigt så de kände sig 
redo. 

Kursen var rätt omfattande så jag tror att det vi lärt på kursen räcker 
rätt långt. Men sen får man ju komplettera mer på egen hand. Man får 
så att säga utveckla kompetensen och förkovra sig vartefter. 
 

Man framhåller också att kunskap man fått i sitt yrke kommer till nytta i det här 
sammanhanget. Till exempel nämner några av dem att de har mångårig 
erfarenhet av utredningsarbete, där samtal med människor har varit centralt och 
att de därför gärna skulle vilja arbeta i projekt både som intervjuare och med att 
sammanställa intervjuer. På så vis skulle såväl gammal som ny kunskap komma 
till användning. 
 
Kursdeltagarna hade också under kursen fått anmäla sitt intresse för vilken sorts 
projekt och vilka delar av forskningsprocessen de helst skulle vilja arbeta vidare 
med. De flesta av kursdeltagarna har under kursens gång funnit flera olika 
områden som de finner både intressanta och angelägna att engagera sig i och 
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som de antecknade sig för. Detta ökade på deras förväntan om att projektet om 
förstärkt brukarmedverkan i forskning skulle gå från ord till handling.  
 

Framöver tänker jag mig att vi ska bli kallade till olika råd eller möten 
som ”konsulter”. Kanske ut och göra intervjuer och sammanställa och 
så. 
 
Vi blev tillfrågade vilken sorts projekt vi ville vara i. Jag vill verkligen 
ingå i något projekt, det vill jag verkligen! Det måste bli en fortsättning 
där våra kunskaper och erfarenheter tas till vara! 
 
Jag har fått mersmak, jag är jätteberörd. Det finns så otroligt mycket 
som behöver göras för att förbättra livet för de psykiskt sjuka. Jag är 
helt inne på den här linjen nu! 
 
Jag vill verkligen se en fortsättning på detta och jag har många idéer till 
hur vi kan bidra till utvecklingen. En sak är att jag tror att vi brukare 
och anhöriga skulle behövas i utbildningar och på universiteten, där jag 
tror att vi skulle kunna bidra med något som ligger bortom det 
akademiska, vi har en plats där som side-kicks!  

 
Samtliga kursdeltagare uttrycker alltså att de uppfattat att nästa fas – aktivt del-
tagande i forskningsprojekt- skulle infinna sig per automatik.  
 

Jag trodde att vi skulle få vara med mycket mer, alltså mer delaktighet 
och att det skulle ha kommit någonting efteråt. Att det hade fortsatt 
med t ex ett forskningsprojekt som vi hade kunnat vara med i. Det 
trodde jag att det skulle vara.  
 
Jag trodde att vi skulle vara med mer i forskning på ett aktivt sätt och 
att arbeta med frågeställningar och så. Jag trodde att det skulle bli 
sånt under våren. Men det har inte blivit någonting sånt. 
 
Jag måste få framföra att jag tycker det är synd om det inte blir någon 
fortsättning. Det trodde jag att det skulle vara. Det är synd att man 
satsade ett helt halvår och så blir det inte mer. 
 
Det är bra att det ordnas sånt här, men det måste följas upp! 
 
Nu har vi ju gjort basen, sen vill man ju känna på ett mer aktivt sätt att 
man gör någon nytta! 
 

 
Så har emellertid inte varit fallet och kursdeltagarna känner en viss frustration 
över denna tröghet, som de tycker sig känna igen från vårdens byråkratiska 
strukturer. Man känner sig också besviken och otålig över att tiden går och inget 
konkret händer, eftersom man känt sig så laddad att få omsätta kunskaperna i 
praktiken och känna att man gör något nyttigt. Man efterlyser en tätare kontakt 
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mellan kursdeltagarna och projektledningen för att hitta formerna för hur ett 
aktivare deltagande skulle kunna utvecklas, för det finns fortfarande ett starkt 
intresse och det finns projekt på gång, men som en deltagare säger ”det har inte 
varit så enkelt att lösa hur projekt och deltagare ska mötas”. Det anordnades en 
återsamling under våren, för att diskutera vad som är på gång och det var 
mycket uppskattat av kursdeltagarna. Det finns också ett starkt uttalat önskemål 
från deltagarnas sida dels att dessa ska återkomma med tätare intervaller, dels 
att planerna på ett brukarråd ska sjösättas. Den här trögheten i beslutsprocessen 
som gör att tiden går utan att man kommer igång med något konkret riskerar att 
leda till att engagemanget mattas av. 
 

Vi hade ett möte för ett tag sedan för det var så många som hade hört 
av sig. ”Vad händer nu?” och ”har ni glömt bort mig?” kände man. 
Det tar för lång tid för mig och för många andra tror jag att det känns 
som att nu blev det inte mer. Så det är lite frustrerande. 
 
Det har blivit lite segt. Det tog väldigt lång tid innan vi hörde något 
och sedan har vi haft ett möte under våren, men sen har det inte blivit 
något ändå. Dom har inte hört av sig sen. 
 
Vi var alla väldigt engagerade och ville gärna köra igång detta. Men 
det ville sig inte så! Jag är väldigt besviken på det. 
 
Det får inte bli så här långa uppehåll, då hinner man glömma så 
mycket! 
 
Jag är fortfarande mycket intresserad, men om det går för lång tid, om 
dom väntar för länge, så tror jag att man kan tappa engagemanget. 
Jag hade absolut trott på en fortsättning. Jag såg det till och med som 
ett sätt att komma tillbaka i arbetslivet igen. Jag känner mig så 
engagerad i detta för jag är trött att sitta på läktaren! Det är synd att 
det ska gå så sakta, det måste hända nåt nu! 
 

Helt stiltje har det dock inte varit vad gäller uppdrag som ligger i linje med 
tanken om på vilket sätt ett brukarråd skulle kunna involveras i olika 
utvecklingsprojekt inom CEPI´s uppdrag. Några av kursdeltagarna berättar om 
den tillfredsställelse de kände när de fick sitt första uppdrag efter genomgången 
kurs: 
 

Jag kände mig lite fundersam om jag hade lärt mig tillräckligt. Men nu 
har jag fått mitt första arbete! Det ska bli roligt och jag ska klara av 
det. Det är ett informationsmaterial till brukare och anhöriga som ska 
granskas och det är många sidor så det måste jag göra något åt. En 
sjuk människa orkar inte läsa 35 sidor om hur vården fungerar. Så här 
har jag nog en plats! 
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Det är således mycket viktigt att kursdeltagarna blir mer involverade i arbetet 
med att hitta former för hur en ökad brukarmedverkan ska kunna utvecklas. 
Otåligheten är stor i den här gruppen, man vill definitivt komma till skott, man 
vill komma vidare. Man är medveten om den tröghet som så att säga finns 
inbyggd i verksamheters beslutsprocesser och hos en del av kursdeltagarna kan 
man ana en begynnande uppgivenhet inför att förändrings- och 
utvecklingsarbete generellt sett har en tendens att stanna av och i värsta fall 
rinna ut i sanden.  

 
Det här är ju en resurs som måste komma till användning. I 
brukarleden finns uppfattningen att det händer för lite. Men så är det 
ju med verksamheter, allting tar sån tid. Jag har varit med så länge så 
jag vet hur segt det är.  Det är ju inte bara att sätta igång projekt, utan 
det ska väntas och väntas och så går luften ur! Eller så finns det 
plötsligt inga pengar, man drar undan fötterna, så man får lägga ner. 

 
Det vill man inte uppleva med det här utvecklingsarbetet. Så det gäller att hålla 
intresset och entusiasmen uppe och den här gruppen efterlyser alltså 
kontinuerliga möten för ett konkret och konstruktivt arbete för ökad 
brukarmedverkan i socialpsykiatrisk forskning och utvecklingsarbete samt med 
utformning av brukarrådets form och funktion.  
 
 
Avslutande kommentar 
 
Det man i första hand är nyfiken på i utvärderingssammanhang är naturligtvis 
att ta reda på om man fått de förväntade resultaten av den insats som utvärderas. 
Förväntningarna i det här fallet var att man genom att genomföra denna 
utbildning skulle få en grupp personer som kan utgöra en rekryteringsgrund till 
det tilltänkta brukarrådet. Dessa personer bör för detta uppdrag ha byggt upp 
resurser i form av engagemang, motivation samt kunskaper och färdigheter som 
behövs för forskning och utvecklingsarbete. 
 
Det första viktiga steget är förstås själva rekryteringen av kursdeltagare. Detta 
gjordes genom annonsering på bred front genom många informationskanaler 
och det gjordes också i god tid. Hade man inte gjort detta utan nöjt sig med att 
vända sig t ex till de lokala eller nationella brukarorganisationerna hade man 
riskerat att missa en del presumtiva kursdeltagare. Därmed inte sagt att 
brukarorganisationerna inte skulle vara befolkade av engagerade personer, men 
långt ifrån alla brukare är engagerade i någon intresseförening. På så vis ökade 
rekryteringsbasen till att få fatt på personer med engagemang i frågor som rör 
brukares situation och som är, kanske genom just detta engagemang, tillräckligt 
motiverade för utbildning i syfte att på ett mer aktivt sätt kunna ingå i olika 
projekt för att försöka bidra till utveckling och förändring. Man gjorde samma 
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erfarenhet inom det engelska SURE-projektet. Det finns gott om lokala 
brukarorganisationer i Camberwell där SURE är lokaliserat, men man upptäckte 
att medlemmarna till stor del var medelålders män och eftersom man sökte en 
jämnare fördelning både vad gäller kön som ålder körde man lobbingteknik 
även utanför dessa kanaler.  
 
Det kan nog konstateras att CEPI´s rekryteringsfas var lyckad med avseende på 
att hitta den för kursen tilltänkta målgruppen. Att kursen annonserades så långt i 
förväg kan ha haft såväl positiv som negativ effekt. Positivt var det i den 
bemärkelsen att fler hann ”upptäcka” kursen och att dessa också fick tid att 
tänka efter och bestämma sig för om detta var något man ville och ansåg sig 
kunna satsa tid och energi på. Man kan möjligen misstänka att den långa 
framförhållningen kan ha haft negativ inverkan på rekryteringen genom att det 
skulle kunna orsaka att någon som från början var starkt intresserad helt enkelt 
tröttnade på att vänta. Förmodligen har de positiva effekterna av den långa 
annonseringstiden dock övervägt trots den ”seghet i tid” den innebar. Det kan 
också vara så att det var de allra mest motiverade personerna som så att säga 
höll ut och inväntade kursstarten.  
 
I det här sammanhanget bör dock ett observandum läggas in just vad gäller 
utdragna tidsintervall vad gäller att gå från ord till handling. Flera av 
kursdeltagarna omtalar att det som ofta ligger till grund för frustration i 
brukarleden kommer av upplevda erfarenheter i kontakter med vård- och 
stödverksamheter att allt tar sån tid, att allt går så långsamt. Man väntar och 
väntar och väntar. De här kursdeltagarnas engagemang bygger i mångt och 
mycket på att man har en bestämd uppfattning att mycket behöver ändras och 
utvecklas i vården och att det måste ske snart. Frustrationen kan ge näring till 
engagemanget, men när man så att säga, har spänt hanen kan man inte ha fingret 
för länge på avtryckaren, då blir man uttröttad och missar målet. När man väl 
startat en process måste man förhålla sig till den många gånger inbyggda 
organisatoriska trögheten och i möjligaste mån minimera riskerna för uttröttning 
och att engagemanget avtar.  
 
Hittade man då de deltagare som förutom motivation och engagemang också 
hade tillräckliga förkunskaper för att med behållning klara kursen samt att 
därigenom också ha tillräcklig kunskap och beredskap för att kunna utgöra 
rekryteringsbas för ett brukarråd? Några formella krav på tidigare studiemässiga 
meriter ställdes inte i ansökan till kursen, antagligen för att man menade att det 
var av underordnad betydelse. I traditionellt utbildningssammanhang kan det ju 
ses som ett risktagande, eftersom vi har en rådande föreställning att erhållna 
betygsnivåer är detsamma som uppnådd kunskapsnivå och att ingen kunskaps-
utveckling kan ske om inte identifierade förkunskaper kan uppvisas.  
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Man kan nog säga att det var rätt tänkt att inte ha med betygskrav och att detta 
förfaringssätt var framgångsrikt. Med god pedagogik åstadkom man en 
lärandemiljö som var gångbar oavsett vilken utbildningserfarenhet kurs-
deltagarna hade. Det framgår dels av det faktum att det var så många som 
genomförde hela kursen, dels av kursdeltagarnas utsagor om kursledningens 
pedagogiska förhållningssätt, vilket måste sägas ha varit helt avgörande i det här 
fallet. Kursdeltagarna uppfattar själva, oavsett studiemässig bakgrund, att de lärt 
sig mycket under kursen. 
  
Att göra en bedömning av vilka kunskaper deltagarna har tillägnat sig och i 
vilken omfattning är, om inte omöjligt, så dock svårt. En vanlig måttstock är att 
använda sig av kunskapstester men det har man inte gjort på denna kurs. 
Därmed är det också omöjligt att uttala sig om kursdeltagarnas kunskaps-
mässiga beredskap är tillräcklig för ett aktivt deltagande i forsknings- och 
utvecklingsarbete. Kursdeltagarna sätter stor tillit till kursledningen när det 
gäller frågan om de fått tillräckliga kunskaper: om kursledningen tror att jag 
klarar detta, så klarar jag det! Det kommer ju också att visa sig när man får 
tillfälle att sätta igång med ”hantverket”, vilket ju också kommer att fungera 
som en kontinuerlig fortbildning.  
 
För motivationen och engagemanget är det aldrig bra om varje nästa fas i ett 
projekt drar ut för mycket på tiden. Spår av samma sorts ”tidsseghet” som 
inträffade innan kursstart dyker upp även i fasen som skulle ta vid efter 
kursavslutningen då brukarrådet skulle formaliseras och aktiveras genom att 
involvera kursdeltagarna i olika forskningsprojekt. Även i denna fas kan 
paralleller till SURE dras; efter att brukarna gått den förberedande utbildningen 
och var klara att ge sig in i projekt, så möttes man av motstånd från 
forskarvärlden som inte ”öppnade dörren”. Det tog mycket tid att överbrygga 
detta hinder och skapa någon slags legitimitet för SURE´s verksamhet och hitta 
fruktbara samverkansformer.  
 
Att bygga upp en sådan här verksamhet med brukarråd och ett stärkt 
brukarinflytande i den socialpsykiatriska forskningens olika delar är inte gjort i 
en handvändning. Det tar tid att hitta de arenor där brukare och forsknings-
projekt kan mötas och man måste också lägga tid på att hitta former för hur  
ökad brukardelaktighet ska ske. Inte minst kan de organisatoriska besluts-
processerna som är nödvändiga i sammanhanget ta lång tid. CEPI´s 
kursdeltagare är naturligtvis helt införstådda med att det ser ut på det sättet, men 
icke desto mindre är det hos en del av dem en källa till frustration och en 
riskfaktor för urholkning av den bas till brukarråd som var det förväntade 
resultatet av utbildningen. Om alltför lång tid hinner passera, menar deltagarna, 
är det risk att man tappar i kunskaper och färdigheter, att intresset svalnar eller 
att man ägnar sin tid till annat. Ett sätt att i någon mån minska dessa oönskade 
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effekter kan vara att hålla kontinuerlig kontakt med inte allt för långa intervall 
för uppdatering och diskussion om projektets fortskridande, något som också 
efterfrågas av kursdeltagarna.     
 
Utfallet av denna utvärdering visar att den målsättning för och det förväntade 
resultatet av kursen som formulerades i samband med kursplaneringen har 
uppnåtts. Man bör här ha skapat en plattform för ett brukarforskningsråd, en 
plattform som utgörs av människor som motiveras och drivs av levda erfaren-
heter av psykiatrisk vård och stödverksamhet och som har ett starkt 
engagemang för att arbeta för ökat brukarinflytande samt stort intresse för att 
bidra, inte minst med sina specifika kunskaper, till förändring och utveckling.  
 
Förutom de förväntade resultaten kan det i interventionssammanhang också 
dyka upp oväntade resultat, som ju kan vara både av karaktären oönskade och 
önskade. Av intervjuerna framgår att deltagandet i den här utbildningssats-
ningen har inneburit ”bonuseffekter” för kursdeltagarna, som kan sägas vara 
oväntade (i den meningen att de inte var formulerade målsättningar) och 
önskade. Det handlar om den betydelse det haft för deltagarnas självkänsla och 
återhämtning att vara delaktiga i CEPI´s projekt.  
 
Flera av kursdeltagarna påpekar att kursen starkt bidragit till att ge en känsla av 
sammanhang och mening och att detta är en mycket viktig del av rehabili-
teringsprocessen för att möjliggöra ’recovery’. ”Discover to recover” som en av 
dem uttrycker det, och menar med detta att om man ges möjlighet att upptäcka 
ny kunskap, nya perspektiv och nya sidor hos sig själv så inverkar det positivt 
på återhämtningen, tillfrisknandet går fortare. Flera av kursdeltagarna ger 
uttryck för samma sak, och att en viktig del är att denna känsla av sammanhang 
och gemenskap har betydelse för självkänslan, vilket ju i sin tur återverkar 
positivt på återhämtningen och därifrån kan en positivt roterande ”recovery-
spiral” växa. ”Det här kan för mig bli ett sätt att ta makt över mitt liv, mitt tillfrisknande”  
konstaterar en av deltagarna och vi avslutar den här texten med några 
entusiastiska och uppmanande röster från intervjuerna: 
 

För egen del har kursen gett mig mycket! Man går hemma, 
meningslöst! Nu känner jag att det blev ett riktigt lyft att gå kursen. 
Det kändes väldigt bra att den inte var upplagd just för brukare, utan 
det var en vanlig, allmängiltig kurs. Jag var så glad att jag upptäckte 
detta. Det var den roligaste dagen i veckan när vi skulle till kursen. Att 
få gå kursen, lära sig, träffa människor som man inte behöver förklara 
sig för hela tiden. De sociala kontakterna man fick. Allt var bra, det 
finns inget negativt! 
 
Jag är mycket glad att det här initiativet togs. Det är viktigt att vi fick 
den här kursen först, det ger förutsättningar för att kunna medverka. 
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Att brukare ingår i grupper och råd är mycket positivt! Jag är över-
tygad om att vi kan få mer inflytande då! 
 
Kursen ska ses som en förberedelse till en fortsättning där det är 
meningen att stärka brukarperspektivet. Så nu måste det bli en 
fortsättning, så att vår kunskap och erfarenhet tas till vara. Det är det 
viktigaste för mig. Annars blir jag besviken! 
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