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Sammanfattning 

 
Brukare och brukarinflytande har på senare tid, blivit allt mer uppmärksammat inom den 

offentliga sektorn i socialt arbete (Svensson., Johansson & Laanemets, 2008, sid. 133-136). 

Frågan är huruvida brukare inom äldreomsorgen, kan göra sina röster hörda och vilka 

möjligheter till inflytande det finns för äldre i samhället?  

 Det övergripande syftet med denna studie är att söka kunskap om äldres möjligheter till 

brukarinflytande, inom äldreomsorgen i Kumla kommun. Ett delsyfte är att undersöka vilka 

former av brukarinflytande som tillvaratas i Kumla kommun, efter genomförandet av 

projektet ”Vägar till ökat brukarinflytande och medborgerligt inflytande över kvaliteten i 

äldreomsorgen”. Frågan om på vilket sätt brukarinflytande kan ske i det praktiska arbetet 

med äldre med demenssjukdom, utgör även det fokus för denna studie.  

 Genom en kvalitativ forskningsansats, har intervjuer genomförts med tre respondenter; 

en tidigare projektledare, en representant från Väntjänsten i kommunen samt med nuvarande 

äldreomsorgschefen i kommunen. Kvalitativ data har därefter analyserats genom 

meningskoncentrering, i syftet att utmynna i tematiseringar.  

 Resultaten av studien påvisar att det i Kumla kommun, finns flera olika möjligheter till 

inflytande för brukare inom äldreomsorgen. Bland annat kan äldre ges inflytande över sitt 

eget ärende genom talesombud eller så kan de äldre genom att ingå i brukarråd, ges 

möjligheter till inflytande mellan omsorgsgivare och omsorgstagare. Brukarinflytande bland 

äldre med demenssjukdom, innebar vanligen att vårdpersonal förde de äldres talan och att 

anhörigas önskemål för den äldre prioriterades sekundärt.    

 

 

Nyckelord: Brukarinflytande, äldreomsorg, demokrati, makt, äldre. 
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Abstract 
 

Users and user influence has in recent years, become more noticed in the public sector in 

social work (Svensson., Johansson & Laanemets, 2008, p. 133-136). The question is whether 

users of the elderly care, can make their voices heard and what possibilities there is for older 

people to influence in society? 

 The overall aim of this study is to learn about older people´s opportunities to user 

influence, in elderly care in Kumla community (in Sweden). A second aim is to examine 

which forms of user influence that are procured in Kumla, after the implementation of the 

project "Vägar till ökat brukarinflytande och medborgerligt inflytande över kvaliteten i 

äldreomsorgen ". The question of how user involvement can occur in the practical work with 

older people with dementia is also the focus of this study. 

 Through a qualitative research approach, interviews were conducted with three 

respondents; a previous project manager, a representative from Väntjänst in the municipality 

and with the current elder care manager in the municipality. Qualitative data were then 

analyzed by sentence concentrator, with the purpose to culminate in themes. 

 The results of the study indicate that in Kumla community, there are several possibilities 

to influence by patients in nursing homes. One example is that elderly people are given 

control over their own case through spokespersons or by the elderly thought participating in 

user councils, and thereby be provided opportunities for influences between caregivers and 

care recipients. User influence among elderly with dementia usually meant that health 

workers helped the elderly with their claims and that relatives requests for the elderly where 

prioritized secondary. 
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1.0 Inledning och bakgrund 
 

Begreppet brukare kan som många andra ord, ha olika betydelser i olika sammanhang (Heule 

& Kristiansen, 2011, sid. 41). Rötterna till begreppet kommer ifrån rehabilitering, men har på 

senare tid börjat används inom den offentliga sektorn i socialt arbete. Brukarbegreppet kan 

användas för att definiera de människor som konsumerar välfärdstjänster och bidrar till 

välfärdstjänsternas utformning. Utifrån denna syn på brukarbegreppet ses människor som 

aktiva, som själva styr över och tillvaratar sina egna resurser i utformandet av insatser 

(Svensson, m.fl., 2008, sid. 117, 133-136). I den svenska Kommunallagen förkommer inte 

begreppet brukare som något rättsligt begrepp, utan brukare beskrivs som människor som 

nyttjar nämndens tjänster. Vem som ses som ”nyttjare” av samhällstjänster, tydliggörs inte i 

lagtexten. Däremot kan det läsas i förarbetena till bestämmelserna om brukarinflytande, att 

brukare skall ses som de som ”nära och personligen berörs av en kommunal verksamhet och 

som utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång tidsperiod” (Regeringskansliet, 2001, 

sid. 15).  

 Under början av 1960-talet uppstod den första typen av brukarrörelser i Storbritannien, 

vilket var en följd av funktionshindrades ansträngningar att öka valfriheten för denna grupp 

och undvika institutionalisering. Med tiden har andra rörelser uppkommit, som riktat fokus 

mot jämlikhet i levnadsvillkor bland brukare och överlevare av mentalvården (Beresford, 

2011, sid. 58). I Sverige kom debatter kring brukarinflytande och brukarmedverkan, att 

aktualiseras i och med den offentliga sektorns expanderande under 1970- och 1980-talen. 

Brukare som begrepp kom under 1980-talet, att bli ett modeord inom såväl offentlig 

förvaltning som förvaltningsforskning (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 10-12, 20).  

 Svensk äldreomsorg har under 1900-talet och i början på 2000-talet, genomgått stora 

förändringar. Exempelvis har såväl servicenivån för äldre som antalet lägenheter i särskilda 

boenden, minskat under denna tidsperiod. Resultaten av denna utveckling har bidragit till att 

de som prioriteras att få hjälp genom välfärdstjänster, är de allra äldsta och mest 

hjälpbehövande (Roos, 2009, sid. 11-12). Som en följd av den offentliga sektorns utveckling 

under 1990-talet, följde framtagandet av demokratiteorier och därigenom vägar för 

medborgarinflytande (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 10-12). Avsikten med 

medborgarinflytande och brukardelaktighet, var dels att öka brukares möjligheter till 

delaktighet och dels (genom att låta brukare vara delaktiga inom exempelvis offentliga 

verksamheter) bidra till att effektivisera offentliga företag. Annorlunda uttryckt såg 

välfärdssystemet att genom medborgerlig delaktighet, kunde offentliga verksamheter 

omorganiseras efter brukares viljor och önskemål. Genom detta kunde verksamheter 

effektiviseras och förändras, istället för att fokus låg vid att frigöra marginaliserade grupper 

(Hultqvist & Salonen, 2011, sid. 48). Enligt Regeringskansliet (2001) kan brukarinflytande 

utgöra en viktig del för förvaltningar att ta hänsyn till, för ur en demokratisk synvinkel kan 

brukares önskemål bidra till att förvaltningens tjänster legitimeras (Regeringskansliet, 2001, 

sid. 30). 

 I dagens samhälle vill människor kunna vara delaktiga och påverka sin situation, i allt 

högre utsträckning än tidigare (Tonnquist, 2012, sid. 19). De vanligaste områdena för 

brukarinflytande i Sverige, är inom grundskola och barnomsorg. Därefter kommer 

brukarinflytande inom äldreomsorg och för människor med funktionsnedsättningar. Formen 

av brukarinflytande inom kommuner, innebär vanligen samråd med brukare på 

institutionsnivå (Regeringskansliet, 2001, sid. 27-28). Att människors erfarenheter och 

synpunkter ses som relevanta kunskapskällor, torde innebära en praktik där människans behov 

sätts i centrum. Dessvärre är det inom den sociala praktiken (välfärdsinstitutioner) i Sverige, 
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inte speciellt ofta som brukares erfarenheter på ett systematiskt sätt tillvaratas (Denvall., 

Heule & Kristiansen, 2011, sid. 38-39).  

 Sverige har en av världens äldsta befolkningar och cirka 18 % av befolkningen beräknas 

vara i åldern 65 år eller äldre, vilket motsvarar cirka 1,5 miljoner människor. Omkring 

250 000 av dessa, är mottagare av någon form av hemtjänst eller hemsjukvård i eget boende 

eller i särskilt boende. Ungefär 150 000-200 000 av dessa äldre, lider av demenssjukdom och 

risken för att drabbas av demens utgör cirka 5-7 % för personer fyllda 65 år och cirka 20 % 

för dem över 80 år (Melin Emilsson, 2008). Idag sker arbetet inom äldreomsorgen utifrån ett 

ökat antal hjälpbehövande och med begränsade ekonomiska resurser. Dagens specialiseringar 

och korta vårdtider inom akutsjukvården påverkar även det äldreomsorgen, eftersom 

akutsjukvården inte lämnar plats åt äldre som kan ha allvarliga (långvariga) sjukdomar samt 

grava funktionsnedsättningar. Vanligt förekommande är att dessa människor skrivs ut ifrån 

sjukhusen trots att de fortfarande kan ha ett vårdbehov och behöver därför fortsatt omvårdnad 

genom äldreomsorgens insatser. Detta kan då medföra att äldre förlorar sitt oberoende, så de 

äldre befinner sig i en beroendeställning till personal och vårdare. Annorlunda uttryckt är de 

äldre beroende av de som är dem behjälpliga och därmed är det vårdgivarens uppgift, att 

ansvara för att möjliggöra delaktighet och inflytande för de äldre (Roos, 2009, sid. 11, 19-20, 

25-26).  

 Tyvärr är det inte alltid så att omvårdnaden inom äldreomsorgen utgår ifrån de äldres 

egen medverkan, utan vanligt förekommande är att det är vårdarna inom äldreomsorgen som 

har makten att bestämma. Därmed kan vårdarnas makt både ses som hinder och möjligheter 

för de äldre att nå delaktighet och inflytande och vårdare bör därför arbeta för att äldre ska ges 

kontroll över sin egen situation. Exempel på situationer då äldre kan ges kontroll är vid 

beslutsfattande, då vårdare genom kommunicering med äldre kan ta reda på hur de vill ha det 

(Roos, 2009, sid. 19-20, 25-26). Ett annat exempel på hur brukarinflytande kan stärkas, är när 

brukare går samman och redogör för vad de anser att de kan vara i behov av (exempelvis olika 

välfärdstjänster). Avsikten med detta kan vara att brukarna själva, ges möjligheter till att vara 

med och bidra till utformningen av dessa samhällstjänster (Svensson, m.fl., 2008, sid. 135).  

 Brukare som själva intar en aktiv ställning i sina liv, tenderar att öka sannolikheten för 

att exempelvis en behandling eller insats ska lyckas (Svensson, m.fl., 2008, sid. 135). 

Eftersom det är brukarens behov som ska styra insatsers karaktär, blir det därmed 

professionsutövarens uppgift att tillgodose dessa behov utifrån dennes kompetens och 

yrkeskunnande (Strandberg, 2011, sid. 299). I och med detta kan begrepp som makt och 

demokrati vara centrala, där demokrati kan ses som ett maktförhållande (där makt speglar det 

förhållande som råder då människor kollektivt går samman och utövas av folket). Därmed bör 

det finnas upprättade kontakter mellan politiker och allmänheten, för att på så sätt kan folket 

bidra till att utveckla en politisk aktivitet och diskutera gemensamma angelägenheter 

(Eriksson, 1984, sid. 140-141). 

 

2.0 Problemområde 
 

2.1 Projektet i Kumla kommun 

I mitten av 1970-talet, startades såväl pensionärsråd som handikappsråd i Kumla kommun. 

Grunden till detta etablerande låg i politiken, då kommuner under denna tid slagits samman 

och bidragit till att kommuninvånare och anställda successivt ökat. Tillväxten bidrog till att 

avståndet mellan politiker och medborgare blev större och intressegrupper inom pensionärs- 

och handikappsrörelser började lägga grunden till pensionärs- och handikappsråd. Grundandet 

av råden skedde i syftet att äldre och handikappade, skulle kunna framföra sina synpunkter till 
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nämnderna. Genom råden startades en kollektiv strategi, för att nå brukarinflytande i Kumla 

kommun (Edström., Lund & Arnoldsson, 2002).  

 Mellan oktober 1999 till februari 2002, bedrev Pensionärernas Väntjänst i samarbete 

med Kumla kommun, projektet ”Vägar till ökat brukarinflytande och medborgerligt 

inflytande över kvaliteten i äldreomsorgen”. I samverkan med pensionärsföreningar som 

Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärsförbund (SPF) och Riksförbundet 

för pensionärgemenskap (RPG) med flera, skapades en ideell och frivillig förening i syftet att 

generera gemenskap människor emellan och att kunna hjälpa människor med praktiska 

göromål. Parallellt med projektet har det även pågått ”Forskningscirkel” i samarbete med 

Örebro universitet samt projekten ”Anhörigstöd” och ”Förebyggande hembesök” (Edström, 

m.fl., 2002). De parallella projekten har jag avgränsat mig från, då fokus för denna studie är 

brukarinflytande (vilket behandlas i det förstnämnde projektet ovan). 

 Projektet kring brukarinflytande finansierades genom medel från Socialdepartementet 

och målet med projektet var att utveckla brukarinflytandet inom äldreomsorgen i Kumla 

kommun samt att genom brukarråd, skapa förutsättningarna för dialoger mellan 

omsorgstagare och omsorgsgivare. Under projekttiden startades fyra brukarråd (två på 

servicehus och två i bostadsområden). I brukarråden behandlades ärenden som kunde gälla 

saker som uppdagades i det dagliga livet (ej personärenden) och råden sammanträdde minst 

sex gånger om året. Meningen med brukarråden var utöver att skapa förutsättningar för 

dialoger, att fungera som informationskanaler där brukarråden ges information och kan ge 

information till tjänstemän eller politiker (Edström, m.fl., 2002). Avsikten med brukarråd var 

att de skulle verka utifrån ett brukarperspektiv, genom att tillvara ta de erfarenheter som 

personer kan ha varit med om. Brukarråden kan både bestå av företrädare och brukare själva, 

där företrädarna rekryteras från frivilliga organisationer (Heule & Kristiansen, 2011, sid. 40).  

 Brukarråd är inte helt oproblematiskt, då risken med råden kan vara att nyckelpersoner 

från brukarorganisationer väljs ut. Fåtalet representanter som väljs, kan således resultera i att 

representativitet och berättelser i råden minskas. Brukarråd kan även upprättas i kommuner 

som ett förpliktigande att brukarperspektiv ska beaktas och därmed kan myndigheter känna 

sig ”tvingade” till att införa brukarråd i kommunen. I sådana fall har det förekommit att 

representanter i råden, haft mindre eller inget inflytande alls över brukarråden (Heule & 

Kristiansen, 2011, sid. 40-41).  

 Under projekttiden har även så kallade områdesträffar etablerats i kommunen, där alla 

kommuninvånare över 65 år har bjudits in till dessa träffar. Avsikten med områdesträffarna 

har varit att bidra till gemenskap och möjligheter till att engagera sig i socialt arbete, för äldre 

människor. Områdesträffarna planeras och utformas med 5-10 personer, samt med 

projektledaren. Meningen är att träffarna ska variera till innehåll, men vanligt förekommande 

önskemål är sång- och musikunderhållning. Även informationsträffar planeras in i 

områdesträffarna, där exempelvis närpolis bjuds in till dialog och diskussioner. I grunden för 

arbetet med områdesträffarna, jobbar de äldre på frivillig basis.  

 Utöver brukarråd och områdesträffar, etablerades även telefonjour, talesombud och 

områdestidningar i kommunen. Telefonjouren bemannades av Väntjänstens föreningar ett par 

timmar i veckan och deras uppgifter var att fungera som förmedlare. Förmedlingen kunde 

exempelvis innebära att kontakter mellan pensionärer upprättades och att de därigenom kunde 

förmedla ledsagning till vårdinrättningar, post, bank etcetera. Talesombuden som etablerades 

fungerade som en kanal för den enskilde brukarens möjligheter, till inflytande i omsorgens 

vardag. Sedan december 1998 ansvarar Väntjänsten för denna del och omkring ett tiotal 

personer har till uppgift att ”föra sin svagare väns talan”, förutsatt att det är brukarens uttalade 

önskan. I varje område i Kumla kommun infördes även så kallade områdestidningar, i syftet 

att bidra till att varje område i Kumla skulle få en identitet. Områdestidningarna producerades 

av de boende själva, med stöd från förvaltningen. Innehållet i tidningarna kunde variera, då de 
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bland annat kunde innehålla såväl historia som personers egna texter, samhällsinformation 

och aktuella frågor i bostadsområdena (Edström, m.fl., 2002). För en mer överskådlig blick 

över Pensionärernas Väntjänst och projektens olika delar, var god se Bilaga 1.    

 Projektet kring brukarinflytande var avsedd att utvärderas i slutet av december 2002, 

vilket aldrig kom att genomföras. Istället redovisades projektet genom två delrapporter samt 

en artikel där arbetet i forskningscirkeln granskades. Projektet skulle efter projektperiodens 

slut i februari 2002, fortsätta finansieras av kommunala medel och inte som det ditintills gjort 

genom medel från Socialdepartementet. Det ekonomiska ansvaret för projektets fortsatta 

utveckling, förflyttades därmed till den kommunala organisationen som en förutsättning för 

att det skulle kunna finnas brukarinflytande i kommunen (Edström, m.fl., 2002). Min avsikt 

med denna studie är således att söka kunskap om äldres möjligheter för brukarinflytandet i 

Kumla kommun, sedan projektet genomfördes mellan åren 1999 till 2002. För vad hände 

egentligen med brukarinflytandet efter projekttiden? Hur ser brukarinflytandet ut idag? Med 

andra ord, vad finns det idag för möjligheter för inflytande (bland brukarna) inom 

äldreomsorgen i Kumla kommun? 

 

2.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att söka kunskap om äldres möjligheter till 

brukarinflytande, inom äldreomsorgen i Kumla kommun. Ett delsyfte är att undersöka vilka 

former av brukarinflytande som tillvaratas i Kumla kommun, efter genomförandet av 

projektet ”Vägar till ökat brukarinflytande och medborgerligt inflytande över kvaliteten i 

äldreomsorgen”. Ur studiens syfte, formulerades följande frågeställningar:  

 

 Vilka olika former för brukarinflytande finns det inom äldreomsorgen i kommunen? 

 På vilket eller vilka sätt kan äldres behov av brukarinflytande tillvaratas, om de själva 

inte kan göra sina röster hörda på grund av exempelvis demenssjukdom? 

 Har projektet ”Vägar till ökat brukarinflytande och medborgerligt inflytande över 

kvaliteten i äldreomsorgen”, haft någon betydelse för äldreomsorgens utveckling av 

brukarinflytande i kommunen? 

 

2.2.1 Avgränsningar 
De avgränsningar som jag har gjort i denna studie är att målgruppen ”äldre”, har begränsats 

till personer som är 65 år eller äldre. Anledningen till denna avgränsning är dels att de som 

ingick i projektet ”Vägar till ökat brukarinflytande och medborgerligt inflytande över 

kvaliteten i äldreomsorgen”, var i åldrarna 65 år och uppåt samt dels att jag har utgått ifrån att 

den allmänna pensionsåldern i Sverige är 65 år. 

 Ytterligare avgränsningar utgörs av att fokus för de intervjuer som har genomförts vid 

datainsamlingen, har utgått från yrkesverksammas erfarenheter kring äldres möjligheter till 

brukarinflytande i den nämnda kommunen. Härav har jag inte genomfört några intervjuer med 

brukarna själva och brukarinflytandet har begränsats till äldreomsorg och exkluderar därför 

brukarinflytande inom handikappsomsorg.  

 

3.0 Tidigare forskning 
 

Socialvetenskaplig forskning kan användas i syftet att kunna planera samhällsinsatser eller för 

att identifiera och analysera samhällsproblem (Sunesson, 2003, Sid. 92-95). Av tidigare 

forskning (inom ämnet brukarinflytande) framkommer att begrepp som inflytande och 

medverkan är diffust beskrivna. Enligt min mening pekar forskningen på att svårigheter med 
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brukarinflytande, bland annat kan utgöras av vad (brukar)inflytande faktiskt innebär i 

praktiken. Vanligt förekommande är att brukare beskrivs som medverkande i sitt eget ärende 

och att det är ”lättare” för brukare att ges möjligheter till medverkan, än det är för dem att 

faktiskt ha inflytande som sådan (exempelvis över sin egen situation). Enligt min mening 

beskrivs därför brukarinflytande inom forskningen, som ett paradbegrepp och med detta 

menar jag att brukarinflytandet i sig inrymmer flera olika förklaringsmodeller och synsätt. Å 

ena sidan kan brukarinflytande ses som att brukaren har möjligheter till medverkan vid 

beslutsfattande, å andra sidan kan brukarinflytande beskrivas som inflytande över olika 

ärenden. Inflytandets begränsningar kan därför utgöras av kommunikationen mellan 

vårdgivare och brukare, då bristande kommunikation kan leda till att brukarinflytandet 

begränsas till vårdgivaren och inte förs vidare till berörda instanser. 

 Utifrån mitt syfte kommer jag att belysa mitt forskningsområde, genom att redogöra för 

relevant forskning inom ämnet. En utgångspunkt för detta är att jag anser att det är viktigt att 

utveckla former för dialog och interaktion med äldre människor, för att på så sätt kunna bidra 

till möjligheter för inflytande. Det kan därav vara av intresse att presentera den forskning som 

finns på området kring såväl äldres möjligheter till inflytande inom formella kanaler, som 

inflytande och deltagande i politiska aktiviteter. Jag har även valt att belysa hur inflytande hos 

äldre människor med demenssjukdom, kan komma att påverka relationsskapandet med 

vårdpersonal samt hur socialarbetare inom vård och omsorg kan interagera med äldre. Utöver 

detta har jag även valt att belysa projekt som praktik, brukarinflytande samt makt, eftersom 

dessa områden kan vara relevanta till mitt ämne. Således har mitt val av tidigare forskning, 

riktas in på möjligheter till inflytande för brukare av olika typer av samhällstjänster.  

 

3.1 Formella kanaler som möjliggörare för brukarinflytande 

Tove Persson och Stig Berg (2009) har gjort en fallstudie om äldres möjligheter till att göra 

sina röster hörda inom välfärden, då detta i praktiken kan vara begränsat (Persson & Berg, 

2009). I Sverige är det vanligt förekommande att äldre använder sig av formella kanaler, för 

att kunna tala ut. Däremot saknas det idag kunskap och empirisk data, kring välfärdssystemet 

och huruvida äldre människor faktiskt använder sig av formella kanaler för inflytande. 

Persson och Bergs (2009) studie riktade därför fokus på i vilken utsträckning formella kanaler 

fanns tillgängliga för äldre och om de blev informerade om kanalernas existens. Ett delsyfte 

utgjordes av hur personal hanterade klagomål som inkom från äldre (Persson & Berg, 2009).  

 När äldre människor framför sitt missnöje över offentliga tjänster, kan detta ske utifrån 

tre alternativ; 1) antingen accepterar de hur det är, eller 2) de slutar använda sig av offentliga 

tjänster, eller 3) de kan välja att framföra sina klagomål. Hanteringen av klagomål från äldre, 

kan exempelvis bero på huruvida personal har tid till att behandla klagomålen (Persson & 

Berg, 2009). Persson och Berg (2009) har utifrån Hirschmans teori kring ”exit” och ”voice”, 

sökt uttalat sig om äldres sociala omgivning och huruvida faktorer i omgivningen kan utgöra 

hinder för äldres möjligheter till att göra sina röster hörda. Exit och voice handlar om att 

människor har ett val, antingen väljer de att tala ut (voice) eller att avstå från något (exit). 

Detta medför att människor kan pendla mellan exit och voice (Persson & Berg, 2009).  

 Resultaten av Perssons och Bergs studie (2009) påvisar att vid klagomålshantering från 

brukare, är det vanligt förekommande att kommuner använder formulär som formella kanaler. 

Vanligt förkommande var att de äldre själva fyllde i blanketterna, alternativt att de fick hjälp 

av någon släkting. Även vårdpersonal kunde bistå med att fylla i blanketterna, men vilket i 

sådant fall skedde på uppdrag från brukaren. Personalens hantering av formulären, kunde ta 

ifrån en dag till flera veckor innan de behandlades. Av de tillfrågade respondenterna uppgav 

40 %, att ett återkommande problem med formulären var att endast ett fåtal klagomål sändes 

vidare till den kommunala socialadministrationen. Orsakerna till detta kunde vara att en del 
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kommuner endast registrerade formella klagomål och att informella klagomål som exempelvis 

rapporterats in via telefon, aldrig registrerades. Respondenterna uppgav även att de ofta tyckte 

att äldre klagade på ”små saker” och därmed tonade de ner betydelsen av äldres röster genom 

att inte framföra klagomålen vidare. En av orsakerna till hanteringen av klagomål, uppges 

bero på bristande dokumentation samt att respondenterna inte fann någon mening i att 

dokumentera klagomålen då de ändå inte når fram till politisk nivå. Trots detta uppger 9 av 20 

respondenter att användandet av äldres klagomål kunde ske i syftet att kvalitetsförbättra 

äldrevården, men ingen av dessa kunde ge exempel på när klagomålen faktiskt bidragit till 

förändringar inom äldrevården (Persson & Berg, 2009). 

 Slutsatserna i Persson och Bergs (2009) studie påvisar att äldres möjligheter till att göra 

sina röster hörda, inte enbart kunde uttryckas av de äldre själva. Även familj och vårdpersonal 

sågs som en viktig del i arbetet med klagomålshantering, då dessa kunde stödja den äldre eller 

framföra klagomål åt dem. Respondenterna beskrev ofta äldre som passiva, medan de äldre 

själva upplevde att det inte fanns några eller få möjligheter till att göra sig hörda. 

Konsekvensen av detta blev att de äldre upplevde sina röster som ineffektiva, då ingen 

lyssnade till dem och därmed oförmögna till att själva förändra sin situation genom 

framförandet av klagomål. I studien påvisades även att användandet av brukarråd fungerade 

som kanaler för informationsutbyte, snarare än att äldre genom råden kunde gå samman och 

utöva kollektivt inflytande. Exempel på svårigheter mot äldres möjligheter till inflytande, 

kunde utifrån studien bero på bristande samordning kring kanalerna (desto fler aktörer som 

var inblandade, desto mindre utrymme fanns det för den äldre själv att framföra sina egna 

önskemål). Sammantaget visar studien att trots att äldre människor i Sverige ska ges möjlighet 

till inflytande i sina egna liv och bestämma över sitt eget ärende, är detta i praktiken mycket 

begränsat (Persson & Berg, 2009).  

 

3.2 Äldres begränsningar i deltagandet av politiska aktiviteter 

Mellan åren 1998 och 2002 genomfördes en studie i Storbritannien, vars fokus riktades mot 

äldres begränsade deltagande vid traditionella politiska val och aktiviteter (Postle., Wright & 

Beresford, 2005). Trots att äldre är den största gruppen användare av omsorgsinsatser, finns 

det indikatorer om att dessa människor är de som med minst sannolikhet är med och kan 

påverkar vården genom politiska arenor och aktiviteter (Postle, m.fl., 2005).   

 Resultaten av studien visar att äldre människor som ingår i grupper, upplevde hinder 

mot att delta i traditionella politiska aktiviteter. Exempel på hinder som de äldre upplevde, var 

tider, språk, jargong och kostnader. Eftersom äldre kunde vara beroende av kollektivtrafik, 

upplevde dessa svårigheter med att anpassa sig till tidsbestämda möten. Ytterligare hinder 

kunde utgöras av att de äldre inte upplevde sig som representerade i lokala beslutsprocesser 

och att de därför inte fick möjlighet till att göra sig hörda. Även äldre som var aktiva i 

organisationer, upplevde hinder mot inflytande i form av att finna efterträdare. En av 

anledningarna till detta hinder, kunde bero på att det saknades medlemmar som kunde ta över 

arbetet i organisationerna och bedriva de äldres aktiviteter och engagemang vidare. 

Ytterligare barriärer mot de äldre kunde bestå i samhällets ökade syn på äldre, som en socialt 

exkluderas grupp i samhället. En bidragande orsak till att äldre inte deltog i politiska val, var 

på grund av svårigheter med att göra sig hörda och att de äldre upplevde politikerna som 

ointresserade av att lyssna till dem (den politiska processen sågs därav som odemokratisk). 

Trots detta har äldre i allt högre utsträckning blivit politiskt aktiva, men funnit nya kanaler för 

hur det kan ske (exempelvis genom olika pensionärsforum). Äldre människor ses alltmer som 

aktiva i utformandet av välfärdstjänster och genom att äldre koordineras i olika aktiviteter, 

kan de bidra till en känsla av samhörighet för dem. Risken med detta var enligt studien att 
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äldre som ingår i grupper, kunde av samhället konstrueras (ses) som en grupp människor med 

särskilda ”behov” oförmögna att själva kunna föra sin talan (Postle, m.fl., 2005). 

 Sammantaget visar denna studie att praktiker inom socialt arbete, bör sträva efter att 

arbeta mer för att stärka och uppmuntra äldres deltagande i aktiviteter. En anledning till detta 

motiverades genom att det i dagens samhälle är många äldre som förblir subjekt för andra 

människors utsagor, istället för att de själva kan göra sina röster hörda. Därmed kan 

praktikernas arbete med att stödja äldre människors deltagande i aktiviteter, bidra till att 

återuppbygga socialt kapital som praktikerna sedan kan ha nytta av (exempelvis genom äldres 

deltagande i utformandet av välfärdstjänster) (Postle, m.fl., 2005).    

 

3.3 Relations- och identitetsskapande hos äldre med demenssjukdom 

Mellan åren 1993 och 2003 genomförde Ulla Melin Emilsson (2008) en studie om äldre 

människor med demenssjukdom och hur relations- och identitetsskapande sker hos dessa. 

Forskning kring demenssjukdomar har länge riktats in på att finna botemedel mot 

sjukdomarna, men när detta inte har lyckats så har forskningen istället riktat fokus mot att 

upprätthålla sunda aspekter i patienternas liv. Exempel på detta kunde vara att man såg att 

skapandet och upprätthållandet av relationer, utgjorde en viktig del i arbetet med demenssjuka 

äldre. Syftet Melin Emilssons studie var att föra en diskussion kring hur äldre människor med 

identitetsförvirring till följd av demens (hur sjukdomen), kan påverka relationsskapandet till 

exempelvis vårdpersonal. (Melin Emilsson, 2008). 

 Resultaten av studien påvisade att vårdpersonal på boenden ofta uppfattade de äldre som 

passiva, vilket bidrog till att de ignorerade äldres behov. Personalen tenderade även att sträva 

efter att bli klara med sina uppgifter, för att sedan sätta sig ner med kollegorna. Detta var ett 

fenomen som flertalet i personalen kände igen sig i, men som ingen ville bekräfta att de 

arbetade utefter. En viktig del i äldres möjligheter till att söka bekräftelse om dennes 

verklighet och bilden de har av sig själva, utgjordes av äldres kontakt med vårdgivare. Trots 

detta påvisade studien att vårdgivares uttalade önskan om att hjälpa de boende med att göra 

sina liv så meningsfulla som möjligt, tillbringade de flesta av vårdgivarna sin arbetstid med 

varandra. Resultaten visade även att äldres identitetsförvirring kunde bidra till förvirring hos 

vårdpersonalen och därmed utgjorde personalens relationer till varandra, en central roll i deras 

eget erkännande av varandras identiteter. Studien påvisade även att personalen saknade tillsyn 

och vikten av gott ledarskap, vilket bidrog till att personalen upplevde sin arbetssituation som 

svårhanterlig och krävande. Sammantaget visar resultaten av Melin Emilssons studie (2008) 

att när vårdpersonalen söker respons från de äldre som de arbetar med, men misslyckas med 

att få gensvar från dem så blir personalen förvirrad. Dessutom visar studien att vårdgivare kan 

ha svårigheter med att visa empati, vilket exempelvis kunde bero på vårdgivarnas svårigheter 

med att reflektera över samspelet mellan såväl vårdgivare och brukare som såväl vårdgivare 

och chef. Näst intill samtliga av de 89 tillfrågade i studien (vårdpersonal), betonar bristen av 

bekräftelse och att de ”aldrig får någonting tillbaka” i sitt arbete med demenssjuka äldre 

(Melin Emilsson, 2008). 

 Trots att denna studie inte har direkt fokus på delaktighet, har jag valt att belysa denna 

eftersom den handlar om demenssjuka äldres relationsskapande till vårdpersonal. Min tanke 

är att demenssjuka äldres möjligheter till inflytande i sin egen livssituation, kan påverkas av 

deras förmågor till att etablera relationer till vårdgivare (om dessa företräder de äldres talan). 

Det jag menar är att för att vårdpersonal ska kunna företräda äldre med demenssjukdom och 

deras respektive önskemål, kan en förutsättning för detta enligt min mening vara att det finns 

en relation mellan den äldre och personalen. Med andra ord, att personalen är insatt i hur den 

äldre själv vill ha det.  
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3.4 Socialarbetares interaktioner med äldre inom vård och omsorg 

Mary P. Sullivan (2009) har gjort en studie med fokus på socialt arbete med äldre människor 

inom öppenvård. Arbetet med äldre sker vanligen utifrån ett komplext samspel mellan olika 

påverkansfaktorer som exempelvis praktikers beteenden, brukarmedverkan och bedömningar. 

Avsaknaden av brukarinflytande bland äldre, kan vara en följd av bristande interaktioner eller 

möjligheten till inflytande över beslutsfattande. Om praktiker saknar kunskap kring 

organisatorisk politik och hur de ska utföra sitt arbete, kan de få svårigheter med den makt 

som professionen kan medföra (Sullivan, 2009).  

 I grunden för utövandet av socialt arbete finns olika typer av praxis, som styr hur arbetet 

med brukare ska och bör skötas. Därmed är det den enskilde professionsutövarens 

uppfattningar kring praxis, som avgör hur dennes makt och beslutsfattande införlivas i arbetet 

med klienter. Med utgångspunkt i Goffmans teori kring ramanalys, var syftet med Sullivans 

studie (2009) att söka förståelse för vilken eller vilka principer i organisationen som kunde 

bidra till att påverka människors subjektiva mening av sociala evenemang. Annorlunda 

uttryckt bidrar de sociala ramarna (praxis) till att social interaktion upplevs som meningsfull, 

där människor övervakar sina och andras intressen i ett vardagligt samspel med varandra. När 

socialarbetare inom vård och omsorgspraktiken möter äldre kan denne i interaktionen med 

äldre, skapa sig förståelse och mening för individen. I grunden för denna förståelse vilar 

socialarbetarens utbildning, organisatoriska regler eller annan praxis (Sullivan, 2009). 

 Resultaten av Sullivans studie (2009) påvisar att motiveringarna av professionsutövares 

handlingar, grundar sig i organisatoriska diskurser eller regelverket. Genom att följa 

organisationernas regler och riktlinjer, upplevde professionsutövarna själva att de följde 

förväntad yrkesetik. I försök att förflytta makten från professionsutövarna till brukarna, gavs 

information till brukarna kring exempelvis beslutsfattande. Emellertid bidrog detta inte till 

någon maktförskjutning till brukarna, utan istället inramades professionsutövarnas makt 

ytterligare och deras inflytande förstärktes på nytt. Trots att professionsutövarna ansåg att det 

var genom sociala interaktioner med äldre som utvecklingen av överenskommelser kunde ske, 

uppgav 15 av 40 respondenter att de äldre som visade tacksamhet var de som värderades 

högst. De äldre som inte påvisade någon motivation eller mindre tacksamhet, utgjorde ingen 

prioritet hos utövarna. Paradoxalt nog innebar detta att de som behövde hjälp mest (som 

personer med demens), var dem som fick minst hjälp. Ytterligare resultat av studie visade att 

”nyckeln” till genomförandet av vård för äldre människor, grundade sig på huruvida utövaren 

kunde använda sig av olika sociala ramar och genom dessa analysera den äldres situation. 

Med andra ord var det professionsutövarnas förmågor till förståelse och samspel med äldre, 

som vanligen resulterade i kontroll över interaktionen. Däremot kunde det även finnas 

svårigheter med upprättandet av interaktioner med brukare, då professionsutövare fann det 

svårt att få insikt i hur dessa uppfattade relationen dem emellan (vilket var ett exempel på den 

komplexitet som professionsutövare kunde uppleva med brukare) (Sullivan, 2009).  

 Sammantaget visade Sullivans (2009) studie att det sociala arbetets praktik, sker i en 

komplex och förändrande miljö. Exempel på detta var när professionsutövare i interaktion 

med brukare försökte få denne att reflektera över sin situation, men där de tenderade att 

övertala brukarna till vård. Trots professionsutövarnas försök till att överföra kontroll från 

dem till brukarna, kunde en känsla av tvång uppstå hos brukarna (Sullivan, 2009). 

 

3.5 Projekt som praktik 

Projekt kan definieras som ”… en avgränsad, målinriktad och tidsbestämd verksamhet för att 

förändra en situation till något bättre…” (
b
Sahlin, 1996, sid. 240). Projekt som arbetsform 

kan användas utifrån flera olika syften och en grundläggande motivering till varför ett projekt 

startas, kan vara behovet av att effektivisera en organisation eller ett företag. Genom att 
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yrkesverksamma inom projektet tydliggör mål med projektet, bidrar det till att kundnyttan 

utgör det centrala fokus för uppstartandet av olika projekt (Tonnquist, 2012, sid. 14-15, 19). 

Ett ytterligare argument till varför projekt startas, kan vara i syftet att exempelvis söka 

legitimera sin verksamhet genom deltagande från olika samhälls aktörer (Meeuwisse, 1996, 

sid. 42). Ett vanligt förekommande syfte med offentliga projekt, är att söka lösa samhälleliga 

problem eller i syftet att tillgodose ett behov. Därmed handlar initieringen av projekt om att få 

olika intressenter att satsa på projektet, vilka kan bestå av såväl politiker och tjänstemän som 

brukargrupper med flera (Sahlin-Andersson, 1996, sid. 121, 140). 

 Projekt kan ses som en effektiv styrform, på så sätt att det både ger möjligheter för 

flexibilitet samt att projekt kan anpassas utifrån lokala förutsättningar (
a
Sahlin, 1996, sid. 13). 

I dagens samhälle kan projekt som arbetsform ses som en allmän standardlösning för 

förändringsarbete, vilket är vanligt förekommande inom den sociala sektorn (Meeuwisse, 

1996, sid. 35). Det är projektledningen som ansvarar för att tydliggöra projektmål, vilka oftast 

är långsiktiga mål (Tonnquist, 2012, sid. 24-27, 45). Däremot kan officiella målsättningarna 

med projekt överskuggas av ”dolda projektplaner”, där det inte alltid är eftersträvansvärt att 

söka nå verkliga förändringar med projektet. Exempel på dolda projektplaner kan vara att 

projektet utformas som en överlevnadsstrategi, men där den dolda projektplanen är en 

övertalningsstrategi. Projektet kan presenteras för politiker som effektivt och besparande för 

dem (om projektet startas) och om politiker väljer att satsa på projektet, kan ett resurstillskott 

sättas in. Med andra ord kan de dolda projektplanerna finnas bakomliggande de officiella 

målsättningarna med att ett projekt startas och således kan det både finnas officiella och dolda 

projektplaner samtidigt (Meeuwisse, 1996, sid. 35-40).  

 Att initiera och driva projekt innebär ett stort ansvar, eftersom flera personer blir 

engagerade i projektet (Sjöholm, 1996, sid. 201). Eventuella svårigheter med att bedriva 

projekt, kan exempelvis vara om olika omgivningskrav på projekten inte är förenliga med 

projektmålen. Vanligt förekommande är att projekt mynnar ut i något annat än projektmålen 

och framställs därav som om projektet misslyckades (Levin, 1996, sid. 85-90). Ytterligare 

svårigheter med att bedriva projekt kan exempelvis vara att de är ostrukturerade eller att 

insatser inom projekt, kan vara svåra att avveckla med tiden (vilket varit avsikten vid 

projektets början) (Sahlin-Andersson, 1996, sid. 118-120).  

 Utvärderingar av projekt som arbetsform har visat att projekt sällan uppnår sina mål, 

men att ”… projekt med identiska planer och samma mål och medel upprepas ändå med 

bidrag av samma anslagsgivare” (
b
Sahlin, 1996, sid. 240). Trots detta kan en anledning till 

att projekt bedrivs, vara att om projektverksamheten väl blir en etablerad institution kan den 

således reproducera sig själv och därmed behövs inte längre någon extern legitimering av 

verksamheten. Omfördelningen av medel och mål (osynliga mål och dolda projektplaner) kan 

bidra till att orelaterade projektresultat, kan ses som en form för att hantera pengar och att 

förändringsperspektivet legitimerar planavvikelser i efterhand (
b
Sahlin, 1996, sid. 263, 238). 

 

3.6 Brukarinflytande, ett komplicerat begrepp 

Under 2000-talet har brukarmedverkan fått ett allt större utrymme inom socialt arbete och 

under år 2003, kom Socialstyrelsen att förorda begreppet brukare och brukarmedverkan. 

Anledningen till detta var att begreppet brukare tidigare hade använts inom psykiatrin, men att 

Socialstyrelsen numera menade att begreppet även kunde omfattas av andra klientgrupper 

inom socialt arbete och inte enbart om psykiska funktionsnedsättningar. I flera rapporter från 

Socialstyrelsen läggs vikt vid att brukare bör ges medverkan och inflytande över exempelvis 

beslutsprocesser (med medverkan avses i detta fall brukares delaktighet i beslutsprocesser, 

medan inflytande avser huruvida personen själv varit med i beslutsfattandet) (Svensson, m.fl., 

2008, sid. 134). Brukare och brukarmedverkan kan leda till att socialt exkluderade grupper i 
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samhället, kan gå samman och tillvarata sina intressen och utöva inflytande (vilket kan ses 

som en demokratisk rättighet). Exempel på när brukare kan gå samman, kan vara i syftet att 

argumentera för hjälp och serviceanpassning i form av olika välfärdstjänster. Genom att 

professionsutövare lyssnar till brukare, kan nya kunskaper tillvaratas och det sociala arbetet 

kan utvecklas efter brukarens behov och önskemål (Svensson, m.fl., 2008, sid. 134-135).  

 Både begreppet brukarmedverkan och brukarinflytande, utgör olika former av 

brukarorientering (brukarhänsyn). Brukarinflytande kan finnas utan att brukaren medverkar 

och tvärtom, brukarmedverkan kan föreligga utan att brukaren själv utövar något inflytande. 

Annorlunda uttryckt är det sannolikt de brukare som själva medverkar, som har mer 

inflytande än om denne inte medverkat. Inflytande kan även ges genom att makthavare 

anteciperar brukares viljor och åsikter, trots att brukaren själv inte medverkar (Dahlberg & 

Vedung, 2001, sid. 34-35). Relationen mellan brukarmedverkan och brukarinflytande, kan 

exemplifieras genom följande figur: 

 

 Figur 1. Brukarinflytandets- och brukarmedverkans sfärer 

 
    (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 35). 

 

Figuren redogör för att brukarinflytande och brukarmedverkan kan kombineras med varandra 

och att den finns en gråzon dem emellan, där inflytande kan nås genom medverkan och 

tvärtom att medverkan kan leda till inflytande (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 35).  

 Brukarorientering kan motiveras genom sex stycken argument och användas som 

analysredskap. Argumenten utgör idealtyper för hur brukarorientering bör se ut och kan 

användas för att klassificera normativa ideal. Därmed kan motiveringar av brukarorientering 

ske utifrån flera av argumenten samtidigt och inte enbart åtskiljda från varandra (Dahlberg & 

Vedung, 2001, sid. 46). Följande är en presentation av argumenten; 1) medborgarfostrande 

argumentet, 2) expressivitetsargumentet, 3) legitimitetsargumentet, 4) effektivitetsargumentet, 

5) maktutjämningsargumentet och 6) serviceanpassningsargumentet (Dahlberg & Vedung, 

2001, sid. 43-44).  

 Det första argumentet (medborgarfostrande argumentet) avser att brukarorientering kan 

vara att föredra på så sätt att genom brukarmedverkan, kan det fostra goda medborgare. 

Motiveringen till detta utgörs av en instrumentell tankegång, där brukaraktiviteter ses som ett 

medel för att uppnå ett annat ”högre” värde (exempelvis att fostra goda medborgare). Detta 

argument vilar på synen om att genom att deltagare deltar, kan det bidra till bättre deltagare 

och således bättre medborgare. Genom en deltagarpräglande omgivning utvecklas människor 

och därigenom syftar detta argument till att på ett begränsat fält, skola medborgarna in i ett 

demokratiskt samhälle (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 43-49, 95).  

 Det andra argumentet som är expressivitetsargumentet handlar om att brukare genom 

exempelvis olika aktiviteter, ska komma i kontakt med sina känslor. Annorlunda uttryckt 

avser detta argument att genom diskussioner och umgänge, ska brukarna uppnå 
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känslomässiga förtjänster och förverkliga sig själva genom att delta. Det är genom själva 

deltagandet som såväl tillfredsställelse som självutveckling, kan stärkas hos deltagarna då de 

upplever gemenskap med andra (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 44-50, 94-95).  

 Det tredje argumentet är legitimitetsargumentet, som avser att brukarorientering är 

legitimt. Utifrån detta argument kan verksamheter till viss del befrias från sitt ansvar om de 

skulle utsättas för kritik, genom att de har utformat verksamheten efter brukarnas önskemål. 

Annorlunda uttryckt avser legitimitetsargumentet att genom brukarorientering kan systemet 

nå ökad acceptans och stöd, vilket kan bidra till att legitimera verksamheten. Detta argument 

kan liknas med det effektivitetsorienterade argumentet (det fjärde argumentet), som avser att 

genom att verksamheter tar hänsyn till brukare så kan det bidra till att öka verksamhetens 

måluppfyllelse. Även detta argument är instrumentellt i sin karaktär, då brukarorientering kan 

ses som ett medel för att nå ett annat värde (ökad effektivitet inom verksamheten). Det är 

genom hänsyn till brukares önskemål som ledningen kan skära ner på kostnader, som kan vara 

överflödiga och därmed öka organisationens verkningsgrad. Således avser detta argument att 

effektivisera organisationen (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 44-55, 94-96).  

 Det femte argumentet utgörs av maktutjämningsargumentet och handlar om 

maktförhållanden som kan finnas mellan brukare och offentlig förvaltning. Här menas det att 

serviceproducenter vanligen har mer makt än brukare, på så sätt att de ansvarar för maktmedel 

i form av resurser och inflytande. Genom att låta brukare komma till tals, kan denna 

maktobalans mildras (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 44-46, 56-61, 96-97). Detta argument 

kan liknas med det sjätte och sista argumentet (serviceanpassningsargumentet), då detta 

argument avser brukares möjligheter till att själva delta i utformningen av samhällstjänster 

som de kan vara i behov av. Annorlunda uttryckt kan brukarorientering ses som ett medel för 

att kunna förbättra den service som brukarna använder sig av och genom brukarhänsyn, kan 

verksamheter utforma servicen mer kostnadseffektivt (överrensstämmelse mellan 

verksamhetens mål, brukarnas behov och önskemål) (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 44-97).   

 

3.7 Makt, inflytande och delaktighet  

Makt som begrepp kan definieras som möjliggörande och avse hur mycket makt och 

handlingsutrymme människor har (Johansson & Lalander, 2010, sid. 133). Med andra ord  

”… ju mer makt människor har desto fler är deras alternativ” (Johansson & Lalander, 2010, 

sid. 133). Att definiera maktbegreppet är ingenting enkelt, då det inte finns någon allmänt 

omfattad definition av maktbegreppet och kan därför ha olika betydelser i olika sammanhang. 

Kärnan inom maktbegreppet förskjuts över tid och därmed är människors uppfattningar av 

makt och vad som tilldelas maktbegreppet, historiskt bundet (Petersson, 1989, sid. 27). 

Thomas Mathiesen (1989) menar att begreppet och fenomenet makt kan definieras som:  

 
”med ’makt’ menar vi här allmänt en eller flera människors möjligheter att driva 

igenom sin egen vilja i den sociala samvaron, och det även om andra deltagare i det 

kollektiva livet skulle göra motstånd” (Mathiesen, 1989, sid. 32).  

 

Utifrån denna definition kan makt både betraktas som en vilja (en intuition och fråga om 

människors möjligheter) och som möjliggörare för att få igenom intuitionen i sociala 

relationer. Makt är därmed något som sker i den sociala samvaron, i relation till andra 

människor. Även om andra människor gör motstånd mot ens intentioner kan motsättandet i 

sig betraktas som en maktfråga, då det är en fråga om möjligheten att kunna driva igenom sin 

vilja (Mathiesen, 1989, sid. 32-33). Mathiesen (1989) menar att allt detta summerar vad makt 

är, nämligen ”… möjligheterna att driva igenom sin intention i en social relation mot 

eventuellt motstånd” (Mathiesen, 1989, sid. 33). 
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 I vardagslivet sker det ideligen interaktioner med andra människor, där människor 

försöker förbättra sina sociala positioner i relation till andra. Å ena sidan kan maktbegreppet 

relateras som någonting negativt, som exempelvis att människor utsätts för förtryck. Å andra 

sidan kan maktbegreppet ses som positivt, eftersom människor genom makt kan ta ansvar och 

skapa förutsättningar för sin egen livstillvaro. Den senare beskrivningen av makt som positiv, 

kan ses som egenmakt då människor söker utvidga de egna möjligheterna i livet. När 

människor själva inte har möjlighet att foga över sin omgivning, kan känslan av maktlöshet 

infinna sig (Johansson & Lalander, 2010, sid. 133-135, 154). Annorlunda uttryckt kan makt 

ses som att det sätter ramar för människor agerande (Mulinari, 1996, sid. 217). Människor 

som exempelvis ingår i olika typer av grupper, kan uppleva en känsla av samhörighet med 

andra individer. Detta är dock inte helt oproblematiskt, eftersom individer som ingår i grupper 

kan komma att foga sig efter varandra inom gruppen och så kallat grupptänk kan uppstå. 

Exempel på grupptänk kan vara att medlemmar i en grupp, accepterar saker som de vanligen 

inte skulle ha gjort utanför gruppen. Gruppen sluter sig samman och förmågan till kritiska 

reflektioner, kan successivt försvinna (Johansson & Lalander, 2010, sid. 137-140, 154-156).  

 Inom kritisk samhällsvetenskap formulerades legitimeringshypotesen, en hypotes om 

medborgardeltagares inflytande inom offentlig planering. Hypotesen handlade om att det var 

den offentliga administrationen som hade nytta av medborgardeltagare och inte medborgarna 

själva (medborgardeltagandet kunde legitimera verksamheterna). Medborgardeltagande kan 

användas i fler olika sammanhang, bland annat i syftet att bidra till att medborgarna får en 

känsla av att de har inflytande i en viss situation. Deltagandet kan även fungera som 

alarmsystem, där offentlig planering kan få fingervisning om vad de exempelvis bör undvika. 

Ytterligare exempel på medborgardeltagande kan vara i syftet att förankra redan tagna beslut, 

i folkviljan. Genom att låta medborgarnas önskemål ingå i planeringsprocessen, kan 

planeringen framstå som rättvis och demokratisk (Bohm, 1985, sid. 16-18). Problem kan dock 

uppstå när demokrati identifieras med styrning, då styrning istället bör ses som en möjlighet 

eller ett verktyg för att sträva efter demokratins förverkligande (Petersson, 1989, sid. 36). I 

dagens samhälle är legitimeringshypotesen så inflytelserik, att när begreppet legitimering 

används åsyftas vanligen medborgardeltagande (Bohm, 1985, sid. 11-21). Svårigheter med 

medborgardeltagande kan vara att när människor ges inflytande i planeringsprocesser, kan 

detta tolkas i termer av tvång. Med detta menas att när planeringsorganisationer försöker ge 

medborgarna plats i planeringsprocesserna, tenderar detta snarare att ge sken av 

medinflytande från medborgarna. Kritiker mot medborgardeltagande inom samhällsplanering 

menar att synen på medborgardeltagandes möjligheter och begränsningar, är beroende av 

användningsområdet som belyses. Seriöst menat medborgardeltagande bör ske i syftet att 

söka svar på hur ”vanligt” folk vill ha det, eftersom dessa vanligen inte haft möjlighet att 

uttrycka sig och förverkliga detta (Bohm, 1985, sid. 51-55, 102-117).  

 Att arbeta som socialarbetare kan innebära att professionsutövaren har ett uppdrag som 

denne måste följa, exempelvis ett uppdrag från den egna organisationen. Således innebär detta 

att professionsutövaren har makten att möjliggöra skeenden för klienten eller annorlunda 

uttryckt, makten att ge klienter möjligheter (exempelvis i form av insatser). Det är därför 

viktigt att makten över situationen, kombineras med individens välbefinnande (Svensson, 

m.fl., 2008, sid. 69-162). Kerstin Bohm (1985) menar att medborgardeltagandets möjligheter 

bör ses utifrån dialoger mellan brukare och myndigheter, där dialoger kan bidra till rikare 

kunskapsunderlag. Dialogerna förutsätter att konflikter och människors tänkande respekteras, 

vilket bör vara myndigheternas ansvar att en sådan dialog utvecklas (Bohm, 1985, sid. 124-

127). Bohm (1985) menar att om vi förutsätter att medborgardeltagandet utformas seriöst, kan 

deltagandet bidra till att utveckla och demokratisera planeringens kunskapsproduktion (Bohm, 

1985, sid. 130-132). Något som i dessa fall kan vara viktigt att tänka på, är att människors 

passivitet kan ses som ett val att ”inte göra” någonting (Petersson, 1989, sid. 103). 
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 4.0 Teoretiska utgångspunkter  
 

I följande avsnitt kommer jag att presentera mina val av teoretiska utgångspunkter, som har 

legat till grund för analysen i denna studie. Jag anser att demokratibegreppet faller sig 

naturligt till ämnet brukare och brukarinflytande, vilket gjort att jag därav har riktat fokus mot 

olika typer av demokratiteorier.  

 

4.1 Demokratiteorier 

Demokrati är ett omdiskuterat begrepp, som kan tillskrivas flera olika innebörder. Demokrati 

kan bland annat ses som ett mål eller ett ideal och innehålla vissa värden, men demokrati kan 

även betecknas som ett styrelsesätt eller en politisk regim (Linde., Ekman & Uhlin, 2006, sid. 

15-16). Robert Dahl som är en känd forskare inom demokratiseringsforskning, beskriver 

demokrati som följande: 
  

”Democracy has been discussed off and on for about twenty-five hundred years, 

enough time to provide a tidy set of ideas about democracy on which everyone, or 

nearly everyone, could agree. For better or for worse, this is not the case”  

(Dahl, 1998, sid. 2-3). 
 

 Under de tre senaste decennierna, har demokratier i världen ökat. Synen på fenomenet 

demokratisering kan utifrån demokratiseringsforskning beskrivas som övergången mellan 

icke-demokratiska system som diktatur, till ett demokrati politiskt system där människor har 

fria val. Förutsättningarna för att länder ska kunna övergå till demokrati, är exempelvis att 

landet i fråga uppnår en viss socioekonomisk utvecklingsnivå eller har en politisk kultur som 

främjar ett demokratiskt styrelseskick. Vägen från ett icke-demokratiskt system till 

demokratipolitiska system, kan ske på flera sätt och en del länder klarar övergången till 

demokrati medan andra länder har avbrutit transitionsprocessen. Osäkerheten som är 

inneboende i demokratiseringsprocesser, har lett till upphovet av nya teorier och begrepp 

(Linde, m.fl., 2006, sid. 13-16, 73). 

 

4.1.1 Representativ demokratiteori 
I Sverige utgörs folkstyret av att ”… folkets vilja ska realiseras genom representativ 

demokrati” (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 7). Utifrån en representativ demokrati menas att 

medborgarna indirekt är med i det politiska beslutsfattandet, genom att de väljer vilka de vill 

ska företräda och ombesörja det politiska beslutsfattandet åt deras vägnar. Annorlunda 

uttryckt menas att medborgares (brukares) politiska viljor, sker genom val där representanter 

till lagstiftande församling väljs ut. Därmed tillskrivs brukare ingen aktiv roll av den 

representativa demokratin, när det gäller den offentliga sektorn (Dahlberg & Vedung, 2001, 

sid. 7-8). Den demokratiska metoden kan därför ses som försök att uppnå politiska beslut 

genom folkets vilja och där folket själva väljer vilka personer som ska framföra deras viljor. 

Utifrån detta synsätt finns det ett allmänt bästa, där politiker genom förnuftsresonemang ska 

representera folkets gemensamma viljor (Schumpeter, 1994, sid. 138-139).  

 Människors enskilda viljor måste tillskrivas en självständighet och som politiker är det 

deras uppgift att observera och tolka medborgarna, i syftet att kunna tillmötesgå dem med 

fakta som de inte har tillgång till (Schumpeter, 1994, sid. 143-144). Joseph Schumpeter som 

är en av förgrundsgestalterna till den representativa demokratins teori, menar att den 

”demokratiska metoden” kan bidra till begränsningar för individen. Med detta menar 

Schumpeter att metoden kan bidra till konkurrens mellan potentiella beslutsfattare och folket 

samt att representativ demokratin är:  
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”… en teori som inte har med några speciella ideal att göra. Demokrati är en 

metod, en typ av institutionellt arrangemang, som syftar till att komma fram till 

politisk-legislativa och administrativa beslut” (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 8).  

 

Att representera och sköta vissa angelägenheter åt folkets vägnar, kan kräva speciella 

förmågor och tekniker. Schumpeter menar att detta arbete därför måste anförtros experter, 

som besitter dessa typer av egenskaper. Vidare menar han att det inte finns någonting som kan 

kallas för ett bestämt allmänt bästa, som människor kan enas om och inte ens med hjälp av 

förnuftsresonemang. Schumpeter belyser att det allmänna bästa kan ha olika betydelser för 

olika människor, vilket därför skapar motsättningar i principfrågor som inte kan undanröjas av 

förnuftsresonemang. Exempel på detta belyser han genom människors grundvärderingar, som 

kan ligga bortom logikens räckvidd (Schumpeter, 1994, sid. 139-140). Schumpeter menar att:  

 
”… även om enskilda medborgares åsikter och önskemål vore fullständigt bestämda 

och oberoende faktorer för den demokratiska processen att arbeta med, och om alla 

handlade efter dem med idealistisk rationalitet och snabbhet, följer det inte 

nödvändigtvis av detta att de politiska beslut som denna process fattar på grundval 

av dessa enskilda önskemål skulle representera något som i någon övertygande 

mening kunde kallas för folkvilja” (Schumpeter, 1994, sid. 144-145).  
 

Ett exempel på individuella viljor, kan vara om folket är kluvna med vad de önskar i en 

sakfråga. I sådana fall är det högst sannolikt att de politiska besluten som fattas, inte stämmer 

helt överrens med vad folket och medborgarna ”verkligen” vill ha (Schumpeter, 1994, sid. 

145). Utifrån Schumpeters syn på demokratiteori har medborgarna endast en aktiv roll i 

samband med valet av representanter och således har medborgarna ingen funktion mellan 

valen (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 8-9).   

 Synen på representativ demokratiteori har efter Schumpeter, vidareutvecklats och 

kritiserats under 1960-talets slut. Kritiken riktades mot att medborgarna inom representativ 

demokratiteori, fick för litet medborgarinflytande och medborgardeltaganden. En av 

motiveringarna till detta var att desto fler av människornas liv som integrerades i den 

offentliga politikens sfär (exempelvis genom brukandet av samhällstjänster), desto sämre 

lämpad ansågs den representativa demokratiteorin vara (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 9-

12). Svårigheterna med den representativa demokratiteorin var att människor ansågs hysa en 

bestämd och rationella åsikt, om varje enskild fråga. Genom att medborgare valde 

representanter, kunde dessa ge uttryck åt folkets vägnar och människornas åsikter 

förverkligades (Schumpeter, 1994, sid. 163). Med andra ord är valet av representanter  

”… underställt det primära syftet med det demokratiska arrangemanget, som är att väljarna 

skall ha makten att avgöra politiska frågor” (Schumpeter, 1994, sid. 163).  

 Den representativa demokratiteorin var under 2000-talet, den vanligaste formen av 

demokrati i världen. Genom att söka tillföra ökad brukarorientering, var syftet att kunna bidra 

till att öka möjligheterna för brukare att kunna påverkan och ha inflytandet över offentlig 

service. Ett brukarorienterat komplement till den representativa demokratin, kan bidra till att 

folkvalda beslutsfattare (för offentliga verksamheter) grundar sina beslut i det som 

medborgarna önskar (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 15-16). Schumpeter menar istället att ett 

parti som väljs av folket i syftet att öka allmänhetens välfärd, i själva verket är en grupp vars 

medlemmar ämnar agera samstämmigt i kampen för politisk makt. Med andra ord menar 

Schumpeter att väljarna (medborgarna) försöker reglera politiska korrespondenser, men att de 

inte förmår detta utan sammangår istället till en enda stor massa (vilket är ett resultat av att 

väljarna inte förmår agera individuellt) (Schumpeter, 1994, sid. 181-182). 
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4.1.2 Deltagardemokrati 
Framtagandet av deltagardemokrati skedde under 1960-talet, som en följd av representativ 

demokratiteori (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 12-13). Ökandet av demokratiteorier skedde 

främst mellan åren 1980 och 2000, vilket kan ses som ett uttryck för att varje människa skulle 

betraktas som enskilda individer. Detta innebar att alla människor skulle bli bemötta med 

samma respekt och ses som självständiga moraliska samhällsaktörer (Amnå, 2003, sid. 106). 

Till skillnad mot den representativa demokratiteorin, utgår deltagardemokratin istället ifrån att 

medborgaren hade en allt större roll än tidigare och att deltagandet inte kunde begränsas till 

enbart valet av representanter av beslutande församlingar. Med andra ord ses deltagandet som 

demokratins essens, vid beslutsfattande (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 12-13). Medborgarna 

ska så långt det är möjligt, kunna vara med och påverka politikens utformning (Gilljam & 

Hermansson, 2003, sid. 19). För det är genom att delta, som medborgarna bidrar till att 

utveckla fundamentala kvaliteter i samhället (SOU 2000, sid. 33). 

 Deltagardemokrati kan ses som ett komplement till det representativa styrelseskicket, på 

så sätt att deltagardemokrati handlar om olika former av påverkansförsök och 

direktdemokrati. Deltagardemokrati inrymmer två typer av aktiviteter; 1) Deltagande som 

påverkansfaktor, och 2) Direktdemokratiskt deltagande (Gilljam & Hermansson, 2003, sid. 

19). Deltagande som påverkansfaktor avser att medborgare genom exempelvis aktiviteter som 

namninsamlingar och demonstrationer med mera, kan framföra sina synpunkter till politiska 

beslutsfattare. Direktdemokratiskt deltagande handlar istället om att medborgare själva går 

samman i exempelvis brukarstyrelser eller grannskapssammanslutningar, i syftet att själva 

fatta politiska beslut (Gilljam & Hermansson, 2003, sid. 19). Det som kan ses som gemensamt 

och karaktäristiska i ett deltagardemokratiskt styrelseskick för dessa två typer av aktiviteter, är 

medborgares jämlika dialoger och att dessa ges företräde framför eliternas monologer. Med 

andra ord blir medborgares interaktioner med varandra, en metod för dem att utveckla en 

samsyn i riktning mot deras gemensamma bästa (Amnå, 2003, sid. 108). Svårigheter inom 

deltagardemokrati kan exempelvis utgöras av jämlikhets- och kvalitetsproblem, på så sätt att 

politisk jämlikhet kan hotas. Med detta avses att dem som redan har stort politiskt inflytande 

kan komma att tillskansa sig mer makt, än andra då de får ett tolkningsföreträde i sådana 

organ där parlamentariska beslut ska fattas. Utifrån deltagardemokrati kan kvalitetsproblem 

uppstå i situationer där det är folkval eller valdemokrati. Vid sådana situationer kan en viktig 

punkt blottläggas, nämligen att människor i allmänhet kan sakna kompetens att styra och kan 

därmed vara tämligen okunniga och relativt passiva i sitt val av ledare (Amnå, 2003, sid. 116-

117).  

 Carole Pateman är en av de mest framgångsrika teoretikerna av deltagardemokrati och 

hon menar att de representativa demokratiteorierna, inte ger utrymme för deltagande och 

inflytande i tillräckligt hög utsträckning (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 12-13). Pateman 

argumenterar för att: 

 
”människors makt ligger i medbestämmande över ting som angår dem och 

demokratin realiseras när alla medborgare får samma möjligheter att utöva 

inflytande över dessa faktorer” (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 13).  

 

Deltagardemokrati bygger därav på antagandet om att människors praktiska deltagande i 

offentligt beslutsfattande stärks, genom att dessa deltar i sådana sammanhang. Genom 

medverkan och deltagande kan även färdigheter delges till andra politiska områden samt bidra 

till politisk effektivitet och utveckling, i deltagarnas omgivning (Dahlberg & Vedung, 2001, 

sid. 12-13). Pateman menar att deltagardemokrati, ger upphov till en känsla av att kunna 

påverka för dem som deltar. Hon menar vidare att svårigheter med detta kan vara att det finns 

risk för att deltagandet leder till frustration hos dem som deltar, istället för att bidra till ökad 

lust att delta i olika sammanhang (Jarl, 2003, sid. 128-139). Däremot menar Pateman att 
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individen så långt som det är möjligt bör vara med och delta direkt i beslutsfattandet, i syftet 

att kunna nå verkligt inflytande (Adman, 2003, sid. 143). Betoningen av komplexiteten inom 

demokratiteorier är något som Maria Jarl (2003) anser är viktigt att betona och att det därmed 

bör tas hänsyn till vilken kontext deltagandet äger rum i. Enligt Jarl är viktigt att upplevelsen 

av deltagandet belyses, eftersom det kan fungera som en påverkansfaktor angående utfallet 

och om deltagareffekter uppkommer. Forskning inom brukarinflytande har enligt Jarl förbisett 

sådana typer av faktorer och därmed saknas det systematiska prövningar av effekter av 

deltagandet, beroende på i vilket sammanhang deltagandet sker (Jarl, 2003, sid. 139-140).  

 

4.1.3 Deliberativ demokrati  

Demokrati kan organiseras på olika sätt och under 1900-talets senare del, har begreppet 

deliberativ demokrati (samtalsdemokrati) aktualiserats. Till skillnad mot representativ 

demokrati (som ser kompromisser som ett nyckelbegrepp) menas det inom deliberativ 

demokrati att kompromisser ses som ett misslyckande och som att ingen blir riktigt nöjd,  

”… den förnuftigaste lösningen realiseras aldrig” (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 13-14). 

Jürgen Habermas menar att medborgarna blir alltmer obehövliga inom socialpolitiken, då 

välfärdspolitikens uppbyggnad till större del delar in civilsamhället i delar och därmed kan 

den naturliga solidariteten medborgarna emellan komma att minskas (Rothstein, 2010, sid. 

37). Skillnaden mellan deltagardemokrati och deliberativ demokrati, är bland annat att inom 

deltagardemokratin belyses vikten av att medborgarna deltar i exempelvis val av 

representanter och därmed är medborgarna närvarande i denna process. Inom deliberativ 

demokrati läggs vikten inte enbart vid medborgarnas närvaro, utan även på hur eller i vilken 

form deltagandet sker i samhällets arenor (Strandbrink & Åkerström, 2010, sid. 48).   

 Individers sätt att kommunicera med varandra om exempelvis kollektiva frågor och hur 

de genom kommunikationen fattar kollektiva beslut, kan ses som en viktig del inom 

deliberativ demokrati (Dryzek, 2000, sid. 11). Nyckelbegrepp inom deliberativ demokrati 

utgörs därför av samförstånd via inträngande samtal, vilket hämtat sin inspiration från 

Habermas och hans arbete kring ”den ideala samtalssituationen”. Inom deliberativ 

demokratiteori finns det två synsätt på samförstånd, där den ena sidan menar att det finns en 

objektiv bästa lösning på politiska problem och att dessa först kan nås genom att 

deliberationen riktas mot dessa politiska problem. Det andra synsättet på samförstånd menar 

att för att kunna nå ett genomarbetat samförstånd, krävs det inte nödvändigtvis att 

problematiken behöver betraktas som en objektivt bästa lösning. Genom att resonera och 

pröva sig fram bland argument, kan rationella lösningar på politiska problem nås fram till och 

samförstånd upprättas (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 14-15). Enligt Habermas är det 

förståelsen mellan individer som kommunikativt handlade avser och att detta går före 

individuella målsättningar. Att uppnå något som Habermas benämner som kommunikativ 

rationalitet, skulle innebära att det kommunikativa handlandet vore fritt från tvång, 

bedrägerier och manipuleringar. Något sådant menar dock Habermas att det inte går att nå i 

dagens samhälle, då det har invaderats av byråkratisering och kommersialisering som kan 

påverka såväl människors sociala liv som politiken (Dryzek, 2000, sid. 22-23). 

 Fokus för deliberativ demokrati, utgörs därför av att ”förändra medborgares 

preferenser genom offentlig debatt och konfrontation” (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 14). 

Idealet inom deliberativ demokratin är härav att demokratin bygger på upplysningar och 

hänsynstagande mot medborgare, vid beslutsfattade (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 14). 

Habermas menade att kommunikativt handlande utgjorde grunden för den allmänna opinionen 

och att samhällets komplexitet och påverkan, kunde variera beroende på variationer inom det 

offentliga. Annorlunda uttryckt kunde de offentligas röster och kommunikationens styrka eller 

effekt, bidra till att påverka statsmakten. Genom att folket själva valde och bildade 

opinionsbildningar inom det offentliga, kunde därmed medling ske till statsmakten som hade 
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det lagstadgade beslutsfattandet (Dryzek, 2000, sid. 24-25, 51). Habermas kallar detta för en 

kooperativ process av argumentation (Roth, 2000, sid. 27) och menar att: 

 
”the public opinion that is worked up via democratic procedures into 

communicative power cannot ’rule’ of itself, but can only point the use of 

administrative power in specific directions” (Dryzek, 2000, sid. 39).  

 

Det är först när människor kommunicerar med varandra, som de kan uppnå överenskommelse 

och gemensam förståelse för det som diskuteras. Med andra ord handlar Habermas teori om 

människors kapacitet att kunna analysera och bli medvetna, samt frigöra sig från exempelvis 

rigida ideologier som kan finnas i samhället (Roth, 2000, sid, 31-32). Det är såväl människor 

emellan som genom representanter för medborgarna, som deliberationen kan ske (Karlsson, 

2003, sid. 216). 

 Kritik mot deliberativ demokrati har bland annat riktats in på människors olika sätt att 

tänka och vara som personer. Ett pluralistiskt tänkande är något som bör undvikas utifrån 

deliberativ demokrati, då det kan utgöra ett hinder mot att människor kan nå förståelse 

individer emellan (Dryzek, 2000, sid. 22-23, 72). Ytterligare kritik mot deliberativ demokrati 

och Habermas syn på kommunikativ handling, kan utgöras av att språket både kan ses som 

deliberativ (frigörande) för individer samt som hinder. Med denna kritisk avses att den ”ideala 

språk situationen” kan ses som ontologisk och att fri och opåverkad offentlig överläggning av 

frågor, är en konceptuell omöjlighet (ett hinder). För utan språket finns det ingen 

kommunikation och deliberativ handling kan aldrig äga rum (Mouffe, 1999). 

  

5.0 Metod 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt för vald metod  

Om min avsikt med denna studie hade varit att undersöka hur brukarinflytande sker bland 

brukarna i kommunen idag, skulle jag ha kunnat använda mig av en enkätundersökning med 

utgångspunkt i kvantitativ metod. Enligt min mening skulle detta metodval kunna inrymma 

begränsningar som exempelvis svårigheter med att genomföra enkätundersökningar med 

brukare, som inte längre bor kvar i kommunen eller att deras deltagande fallit i glömska. 

Eftersom det har gått 12 år sedan projektet avslutades, kan det även vara så att någon person 

kan ha avlidit. En sådan studie skulle dock kunna vara fördelaktig på så sätt att dess data och 

resultat, skulle kunna peka på hur brukarna själva ser på sina möjligheter till inflytande. 

Däremot skulle ett sådant fokus frångå mitt syfte med denna studie och jag lämnar därför 

denna inriktning öppen för fortsatt forskning.   

 I denna studie har jag valt att utgå ifrån kvalitativ metod. Det som kan ses som 

utmärkande för kvalitativa metoder, är att de oftast används när forskare vill söka förståelse 

för exempelvis mänskligt beteende eller olika typer av sociala fenomen. Annorlunda uttryckt 

studerar forskare hur saker och ting uppstår eller fungerar, till skillnad mot kvantitativa 

metoder som intresserar sig för hur ofta något förekommer (numerisk data). Kvalitativa 

metoder kan även användas i syftet att skapa förståelse för den sociala världen som människor 

lever i, där avsikten med detta kan vara att belysa dennes levnadsförhållande och söka 

förståelse för personens levnadssituation (Silverman, 2010, sid. 6-15, 118-124). Mitt val av 

metod grundar sig i mitt syfte med denna studie och genom en kvalitativ forskningsansats, har 

jag till avsikt att söka svar på min forskningsfråga och använda mig av kvalitativa intervjuer. 

Anledningen till detta val av metod, är att jag har till avsikt att söka kunskap om äldres 

möjligheter till brukarinflytande i Kumla kommun. Jag anser då att en kvalitativ ansats, kan 

bidra till att söka svar på det som jag studerar. Mitt val av respondenter och metod innebär att 

jag enbart fångar upp yrkesverksammas syn på brukarinflytande och inte brukarnas egna 
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erfarenheter av inflytande över välfärdstjänsterna. Detta är ett faktum som jag är medveten 

om att det kan utgöra en begränsning i min empiri, men där jag ändå anser att genom min 

studie kan jag söka påvisa olika möjligheter till brukarinflytande som finns i kommunen. 

 Vid kvalitativa studier kan en abduktiv ansats användas när exempelvis en forskare 

söker dra slutsatser ur sitt material. Abduktiva slutledningar eller abduktiv ansats, åsyftar att 

skapa abstraktioner som i sin tur kan bidra till att skapa sammanhang åt observationer. 

Därmed kan abduktiv ansats, bidra till att exempelvis observationer görs begripliga genom 

framställningen av abstraktioner (Sohlberg & Sohlberg, 2009, sid. 128-130). Eftersom min 

avsikt med studien är att granska brukarinflytande i Kumla kommun, anser jag att en abduktiv 

ansats kan underlätta mitt arbete med detta. Till en början sökte jag material kring projektet 

”Vägar till ökat brukarinflytande och medborgerligt inflytande över kvaliteten i 

äldreomsorgen”, för att därefter söka vidare information kring brukare och brukarinflytande. 

Min avsikt med den abduktiva ansatsen har varit att skapa mig en grunduppfattning kring 

projektet och att jag därefter sökt förståelse för olika typer av begrepp, som varit aktuella i 

min studie. Tanken med detta har varit att på så sätt kunna skapa mig en grund för hur 

brukarinflytande har utvecklas på senare år, för att därefter rikta fokus mot just Kumla 

kommun och hur brukarinflytandet har utvecklats där. 

  Jag har även valt att hämta inspiration från hermeneutiken och hur forskare kan söka 

skapa sig förståelse för fenomen som studeras. Forskare inom hermeneutiken försöker genom 

teorier och metoder, att förstå mänskligt beteende (Bryman, 2008, sid. 15-16) och därmed är 

forskare inte lika angelägna om att förklara mänskligt beteende eller fenomen (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009, sid. 95). Att tolka något kan inom hermeneutiken delas in i tre funktioner; ” 

1) att uttrycka något, 2) att förklara, samt 3) att översätta” (Ödman, 2007, sid. 73). Att 

uttrycka något avser att en människa tolkar, för att därefter uttala sig om det som studerats (att 

kunna säga något om det studerade fenomenet). Därmed kan tolkning användas både i syftet 

att kunna uttala sig kring exempelvis ett fenomen, samt i syftet att kunna förklara det som har 

tolkats. Att förklara inom hermeneutiken avser att genom tolkning, nå och eftersträva 

förståelse. Genom förklarandetolkningar kan människor tydliggöra (genom exempelvis 

argument och fakta) om hur de skapar sig förståelse för olika företeelser. Inom hermeneutiken 

blir därför tolka som att översätta, en väsentlig del för att kunna nå förståelse. 

Översättningarna har inte fokus på språklig översättning, utan det handlar här om att översätta 

och förklara tolkningar för exempelvis andra människor (Ödman, 2007, sid. 73-77).  

 Med begreppet förståelse avses att det är först när människor tilldelar saker tolkning, 

som vi kan nå förståelse för exempelvis ett fenomen. Det är genom tolkningen som människor 

tilldelar det som tolkas en mening och därmed kan skapa en förståelse för det som studeras. 

Förståelsen kan ses som att den operationaliserar på två olika nivåer; en helhetsnivå och en 

delnivå. Därmed bör innebörden av en viss helhet och dess delar, studeras i syftet att nå 

förståelse för undersökningsobjekt. Detta innebär således att det inte enbart går att studera 

undersökningsobjektet som helhet, utan att studiet bör fokusera på såväl helheten som dess 

delar (likt pendlandet inom den hermeneutiska cirkeln). Människans förståelse kan ses som 

unik för varje enskild individ, då människas förståelse hänger samman med dennes historiska 

utveckling och kontext (Ödman, 2007, sid. 25-26, 71-104, 236). Med förförståelse avses att 

tolkningsarbetet av olika företeelser inte behöver ägnas tid åt, utan att ”… sinnesintryck, 

tolkning, förståelse och språket går samman i en blixtsnabb akt” (Ödman, 2007, sid. 58). 

Olika typer av tolkningsformer bör därför tillåtas att samspela med varandra, eftersom en 

växling mellan förklaring och förståelse kan bidra till att kunskapsbildningen vidgas hos 

individer (Ödman, 2007, sid. 238-240).  

 Min avsikt med att jag har hämtat inspiration från hermeneutiken, har varit just i syftet 

att söka förståelse för hur projektet i Kumla kommun eventuellt har kunna haft betydelse för 

brukarinflytandet i kommunen. Jag har även försökt nå förklaringar till exempelvis brukares 
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begränsades möjligheter till påverkan och inflytande och jag har därmed pendlat i mitt 

material, mellan delar och helhet likt processen inom den hermeneutiska cirkeln. I min studie 

har jag gjort överväganden kring valet av vetenskapsteori och utgångspunkter, samt vilken 

inverkan jag kan ha haft på mitt material. Chalmers (2003) belyser vikten i att en observatör 

bör vara medveten om dennes förkunskaper och förväntningar, vid exempelvis en 

observation. Anledningen till detta är att det kan uppstå svårigheter för forskaren i att själv 

bedöma över, i vilken utsträckning som dennes kunskaper kan ha påverkat observerandet 

(Chalmers, 2003, sid. 33-34). Ett annat sätt att se på sådana situationer, kan vara genom att 

rikta fokus mot tolkandet i en situation. Att tolka något kan ses som en odelbar akt och består 

i att tolkaren frilägger och tilldelar mening till det som ska tolkas. Detta förutsätter att 

tolkaren använder sig av redan känd kunskap, som dennes egen förförståelse (Ödman, 2007, 

sid. 71). När det gäller tolkande, har det för mig varit viktigt att finna en balans mellan mina 

egna förkunskaper och den information som insamlas. Eftersom mina kunskaper kring 

brukarinflytande till en början var begränsad, upplevde jag mig som ny på forskningsområdet. 

Jag sökte därför förhålla mig relativt explorativ i mitt datainsamlande och att jag därefter 

sökte finna teman i det insamlade materialet. Syftet med detta var att finna någon form av 

struktur, i mängden av data som insamlades under intervjutillfällena.  

 

5.2 Urval och bortfall 

5.2.1 Urvalsprocess 

Inom kvalitativa forskningar är det inte alltid antalet undersökningsenheter, som utgör det 

centrala. Istället kan fokus utgöras av huruvida undersökningsenheterna kan bidra till bra och 

intressant information, i förhållande till forskningsområdet och det som studeras (Jacobsen, 

2012, sid. 128). Vid kvalitativa forskningsmetoder kan en urvalsmetod användas som kallas 

för snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden avser att forskaren påbörjar datainsamligen genom 

intervju med en informant (undersökningsenhet), som har god kännedom om det som ska 

studeras. Utifrån dennes utsagor kan forskaren få tips och idéer kring vem eller vilka 

personer, som kan komma att bli aktuella att intervjua därefter (Jacobsen, 2012, sid. 131). 

Mitt val av urvalsmetod till denna studie har grundat sig i det nämnda projektet. Inledningsvis 

vid valet av respondenter, tog jag kontakt med dåvarande projektledare Lilian Edström och 

utifrån hennes rekommendationer har jag sökt vidare respondenter (urvalsprocessen). 

Intervjuer genomfördes även med Jan Arnoldsson som under projekttiden var utvärderare och 

aktionsforskare samt med Anita Blomqvist, nuvarande äldreomsorgschefen i kommunen. 

 

5.2.2 Bortfall och hinder  
Svårigheter med snöbollsurval som urvalsmetod kan exempelvis vara att snöbollsmetoden är 

en tidskrävande metod, på så sätt att det är först efter noggrann analys av intervjuerna som 

forskaren kan gå vidare och söka ytterligare informanter. Genom denna metod finns det inte 

heller någon garanti för att forskaren faktiskt får fram något resultat och därmed kan denne 

exempelvis vara tvungen att börja om från början och söka nya informanter (Jacobsen, 2012, 

sid. 131). Till en början fann jag denna urvalsmetod som framgångsrik, i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Jag hade inga större svårigheter i att få tag i mina tre första 

respondenter, men därefter uppstod svårigheterna. Den största svårigheten med att få tag i 

respondenter var bland annat till följd av att jag i intervju med såväl respondent Lilian 

Edström som såväl med äldreomsorgschefen Anita Blomqvist, fick information om att det för 

några år sedan skett en Lex Sarah-anmälan mot ett äldreboende i kommunen. Till följd av 

anmälan har flertalet chefer avgått från sina positioner och därefter har cheferna ”kommit och 

gått”.  
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 Följden av detta har varit att min ambition om att få tag i respondenter på 

chefspositioner som exempelvis socialchefen i Kumla, har misslyckats då även denna nyligen 

bytts ut. Jag har i dessa fall gjort övervägandet om att de inte skulle ha kunnat tillföra studien 

tillräckligt med information, för att det skulle vara av värde för studien om dem hade 

medverkat (då de varit nyligen tillträdda och med stor sannolikhet inte varit bekanta med 

äldreomsorgens utveckling över tid). Därav har enbart tre intervjuer genomförts, men 

ambitionen var från början att genomföra minst sex stycken. Trots detta bedömer jag att 

studien visar på viktiga aspekter gällande respondenternas syn på brukarinflytande och vilka 

olika former för inflytande det finns för brukarna inom äldreomsorgen i Kumla kommun.  

 

5.3 Datainsamlingstekniker och kunskapskällor 

Datainsamlingstekniker som jag har använt mig av i denna studie, är kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer kan tillämpas i syftet att söka förståelse för hur exempelvis grupper av 

människor upplever ett specifikt fenomen. Genom att intervjua människor i grupper 

(exempelvis fokusgruppsintervjuer) eller enskilt (exempelvis djupintervjuer), kan forskaren 

undersöka människors tankar, attityder och upplevelser till det fenomen som studeras. Inom 

denna typ av kvalitativ metod, samlas data in genom intervjuer med deltagarna i 

forskningsstudien. Det är även vanligt förekommande att forskaren (innan intervjuerna 

genomförs), skriver en intervjuguide med frågeställningar. Graden av strukturerade frågor kan 

variera, men vanligen blandas öppna och slutna frågeställningar inom kvalitativa intervjuer. 

Avsikten med intervjuguider och graden av struktur i frågeställningarna, kan bland annat vara 

att låta deltagaren tala fritt utifrån sina egna uppfattningar. Data som insamlas vid intervjuer 

kan spelas in med hjälp av ljudupptagningsenheter, för att underlätta för forskaren vid 

genomförandet av intervjun. Därmed behöver inte forskaren föra några minnesanteckningar, 

utan kan lyssna på det inspelade materialet vid ett senare tillfälle. De data som skrivs ner eller 

tas upp med hjälp av ljudupptagning, ska efter intervjuerna transkriberas och sammanställas. 

Sammanställningen av materialet kan exempelvis ske genom att forskaren kategoriserar 

eventuella likheter och skillnader i utsagorna. Genom att data organiseras till de frågor som 

blivit ställda vid intervjuerna, kan materialet därefter presenteras och analyseras utifrån någon 

form av teori eller analysmodell (Silverman, 2010, sid. 122-123, 189-216). 

 Genom kvalitativa intervjuer har jag haft till avsikt att insamla data kring exempelvis 

projektledarens uppfattning, av projektets betydelse för brukarinflytande. Därmed har jag sökt 

nå förståelse för respondenternas respektive syn på projektet och brukarinflytande i Kumla 

kommun. Inför intervjuerna skrev jag en intervjuguide, i syftet att strukturera upp mina 

frågeställningar (denna intervjuguide finns bifogad i slutet av detta dokument, se Bilaga 2). 

Sammantaget genomfördes tre intervjuer under tidsperioden 21-28 november 2012 och varje 

intervju varade mellan två till tre timmar. Inledningsvis berättade jag för respondenterna om 

min avsikt med intervjun samt tillfrågade respondenterna om tillåtelse till ljudupptagning av 

intervjuerna. Min avsikt med detta var att förhålla mig fokuserad på respondenternas utsagor, 

istället för att föra anteckningar. Genom detta har jag haft ambitionen att vara aktiv i dialogen 

med respondenterna och ställa följdfrågor, istället för att föra anteckningar.  

 Fördelarna med ljudupptagningar kan vara att det går att spola tillbaka i intervju samt att 

det inspelade materialet underlättar transkribering (Silverman, 2010, sid. 199-200). Ett 

dilemma som jag är medveten om var att användandet av inspelningar, kunde bidra till att 

respondenter inte uppgav allt som de annars kunde ha gjort om de inte blivit inspelade. Trots 

detta valde jag att använda mig av ljudupptagningar i samtliga intervjuer, eftersom 

respondenter godkände till detta. Vid intervjutillfällena förde jag även stödanteckningar, som 

gjorde att jag kunde göra ”grovsållningar” i materialet. När jag sedan återgått till det inspelade 

materialet, har minnesanteckningarna fungerat som stöd vid transkriberingarna.  



 

26 

 

 De kunskapskällor som jag har använt mig av i denna studie, grundar sig i en 

vetenskaplig litteraturgenomgång. Avsikten med vetenskaplig litteraturgenomgång (oavsett 

om det är böcker, rapporter eller avhandlingar), är att belysa vad som tidigare producerats 

inom forskningsområdet som studeras. En systematisk ansats av litteraturgenomgången, avser 

just sökandet efter redan publicerad information och som ska ingå i den egna studien. Genom 

olika typer av ämnes- och sökord i databaser, kan litteraturen förskaffas (Forsberg & 

Wengström, 2008, sid. 55-56). Inom ramen för min studie har jag förhållit mig till en abduktiv 

ansats och använt mig av såväl nationell som internationell forskning inom socialt arbete. 

Sökandet av tidigare forskning har skett genom att jag har använt mig av olika typer av 

databaser (exempelvis ProQuests Social Service Abstracts och Sociological Abstracts samt 

Artikelsök), samt genom att jag har sökt litteratur på Örebro universitetsbibliotek. Min avsikt 

med detta har varit söka förhålla mig kritisk till exempelvis utvecklandet av brukarinflytande, 

genom att lyfta såväl internationell som nationell forskning på området. Sökord som jag har 

använt mig av är; äldre* delaktighet* inflytande*, demokrati*, teori*, makt*, medborgare* 

och brukare*. Dessa sökord har även använts översatta till engelska, i syftet att nå 

internationell forskning. Antalet sökord har även under studien, breddats och vidareutvecklats 

i och med att jag har fått större kunskap kring ämnesområdet. Genom att bredda mitt sökande 

och därmed utöka antalet sökord, har jag kunnat precisera sökandet i databaserna.  

 

5.4 Etiska överväganden 

Eftersom kvalitativa studier i regel omfattas av kontakten med människor som 

forskningssubjekt eller deltagare, kan detta innebär att etiska dilemman kan uppstå. 

Forskningsetiska koder har tagits fram, efter att deltagare har utnyttjas i samband med 

forskning (Silverman, 2010, sid. 152-153). Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör såväl individer 

som samhället, ges tillgänglig kunskap kring hur forskning bedrivs och att den är av hög 

kvalitet. Genom forskningsetiska principer, kan samhällets medlemmar skyddas från 

otillbörlig insyn i deras livsförhållanden. Individskyddskravet kan ses som en utgångspunkt 

inom forskningsetiska överväganden, då individskyddskravet avser att människor inte får 

utsättas för fysisk eller psykisk skada och inte heller för förödmjukelse eller kränkningar. De 

forskningsetiska principerna fungera därav som normer och riktlinjer för både forskare och 

deltagare, men detta innebär inte att forskare befrias från sina egna bedömningar och det egna 

ansvaret med att upprätthålla god forskningsetik. De forskningsetiska principerna ska istället 

bidra till reflektioner hos forskaren (Vetenskapsrådet, 2011, sid. 10-34). 

 I grunden för forskning med människor som deltagare, bör ett informerat samtycke 

inhämtas. Deltagarna bör även informeras om avsikten med deras deltagande samt ändamålet 

med studien. Här läggs vikt vid att upplysa deltagare om att det är frivillig att delta i studien, 

samt att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Informationskravet kan kopplas 

samman med samtyckeskravet, som utgörs av att exempelvis forskare måste inhämta 

samtycke från dem som deltagit i undersökningen. Anledningen till detta är att deltagare 

själva har rätt till att bestämma över sin medverkan i eventuella undersökningar och därav 

inhämtas samtycke från dem (Vetenskapsrådet, 2011, sid. 20-23, 40-46, 49-50). I min studie 

har jag intervjuat tre respondenter och vid kontakten med dem informerade jag om min avsikt 

med studien och tillfråga om de ville delta i en intervju med mig (vilket samtliga samtyckte 

till). Genom detta tillvägagångssätt har min avsikt varit att följa kravet på inhämtandet av 

informerat samtycke, vilket jag sett som en grundförutsättning för att bedriva studien vidare. 

 Kravet på konfidentialitet handlar om att all information om deltagare som exempelvis 

personuppgifter, ska förvaras aktsamt och på så sätt att inga obehöriga kommer i kontakt med 

materialet. Forskare inom forskningsprojekt som använder sig av etiskt känsliga uppgifter, bör 

även underteckna förbindelse om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2011, sid. 65-70). 
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 All information om respondenterna som har insamlats av mig, kommer att förvaras 

aktsamt och endast användas av mig. Jag har även övervägt huruvida exempelvis namn på 

respondenterna ska presenteras i min studie och på vilket eller vilka sätt som det kan vara av 

vikt för studien med att respondenternas namn och yrkessysselsättning presenteras. Vad skulle 

detta kunna leda till för eventuella konsekvenser för respondenterna? För att kunna hantera 

detta som jag sett som något av ett dilemma, har jag tillfrågat samtliga av respondenterna om 

tillåtelse till att skriva ut respektive namn och yrkessysselsättning i min studie och samtliga av 

respondenterna har godkänt detta. Om det nu hade varit någon som nekat till detta, skulle jag 

inte ha fullföljt min intervju med denne. Anledningen till detta är att jag finner det högst 

betydelsefullt för min studie att respondenterna presenteras med namn och vad denne har för 

tidigare arbetslivserfarenheter sammankopplat till äldreomsorgen och Kumla kommun. 

Genom att föra denna diskussion med respondenterna, har jag haft till avsikt att visa dem 

hänsyn, exempelvis utifrån konfidentialitetskravet.   

 Ytterligare ett etiskt krav på forskning, kan utgöras av kravet om användandet av 

forskningsmaterial. Det material som insamlats i samband med exempelvis intervjuer, får och 

ska endast användas inom ramen för den specifika forskningen som deltagarna samtyckt till 

och inte i något annat sammanhang. Däremot är inte forskningsmaterialet någon privat 

egendom, utan kan överlämnas till andra forskare på begäran (Vetenskapsrådet, 2011, sid. 13, 

23, 66, 69). När respondenterna informerades om mitt syfte med studien, belyste jag även 

avsikten med data som insamlades och att den information som framkom under intervjuerna 

endast används i min studie. Här anser jag dock att det även är viktigt att belysa att om andra 

forskare vill granska min studie, kan de begära att få ut mitt material. I sådant fall är det andra 

forskare som kan ta del av materialet och på så sätt inga andra obehöriga. Vikten är här att 

upplysa att materialet kommer att användas av mig, men att om andra forskare vill granska 

materialet är det min skyldighet att lämna det vidare till dem. 

  

5.5 Bearbetning av data 

5.5.1 Analysmetod 
Meningskoncentrering som analysmetod kan användas när forskare vill genomföra analyser 

av komplexa och omfattande intervjuer, genom att lyfta meningsenheter och utveckla 

tematiseringar. Annorlunda uttryckt innebär meningskoncentrering att intervjupersoners 

yttranden, dras samman till kortare formuleringar. Genom denna metod pressas uttalanden 

samman och bildar kortare och mer koncentrerade meningar. Därmed kan huvudinnebörden i 

meningarna tematiseras och analyseras vidare (Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 221-223).  

 Analysen av intervjuer och tillvägagångssätt vid meningskoncentrering, kan ske i fem 

steg. Inledningsvis läser forskaren igenom det insamlade intervjumaterialet, i syftet att få en 

överblick över dess innehåll. Därefter fastställer forskaren det som för denne upplevs som 

naturliga meningsenheter, annorlunda uttryckt meningsenheter i texten som uttrycks av 

intervjupersonerna. I det tredje steget söker forskaren formulerar tematiseringar, utifrån hur 

forskaren uppfattat intervjupersonernas utsagor. Det fjärde steget avser att undersöka 

meningsenheterna (tematiseringen), utifrån studiens syfte och frågeställningar. I det sista 

steget, knyts centrala delar i intervjuerna samman (Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 221-222). 

 Min avsikt med valet av denna typ av dataanalysmetod, har varit i syftet att kunna 

koncentrera intervjupersonernas utsagor till kortare meningar. Jag har även haft ambitionen 

att kunna urskilja teman och genom att tematisera upp intervjumaterialet (data), har mitt 

ändamål varit att söka bidra till en överskådlig bild över respondenternas respektive utsagor.   
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5.6 Metoddiskussion 

5.6.1 Validitet 
Begreppet validitet eller trovärdighet avser i vilken utsträckning som det studerade 

fenomenet, kan vara representativt med den sociala verkligheten. Vanligen belyses 

representerbarhet genom att definiera graden av överrensstämmelse; hög eller låg grad 

(Silverman, 2010, sid. 268-290). Trovärdigheten inom kvalitativa studier, kan stärkas genom 

att forskaren använder sig av ”codebooks”. Codebooks avser att forskaren kategoriserar sitt 

material, i syftet att organisera data och finna strukturer i det. Inom detta förhållningssätt är 

det kodningsprocessen som utgör trovärdigheten i datamaterialet och genom kategoriseringar 

av data, kan forskaren urskilja om det insamlade materialet har fångat det som varit forskarens 

fokus (Thyer, 2010, sid. 366-367). I denna studie har jag haft ambitionen av att söka 

kategorisera de utsagor som jag insamlat genom intervjuer, i syftet att dels organisera mina 

data samt att genom detta lyfta eventuella likheter eller skillnader i materialet. Enligt mig kan 

detta vara av vikt för att påvisa graden av överrensstämmelse i materialet, men detta innebär 

således inte att all data går att analysera mot varandra eftersom olika personer har intervjuats. 

 Validiteten i kvalitativ data, kan även tillförsäkras genom intern och extern validitet. 

Med intern validitet avses huruvida forskaren på ett tydligt sätt redogjort för studiens 

tillvägagångssätt vid exempelvis datainsamlig och analys, samt vilka typer av överväganden 

denne har gjort i sin studie. Den externa validiteten avser istället studiens generaliserbarhet 

och huruvida resultaten av studien kan gälla i andra sociala miljöer eller forskningsområden 

(Bryman, 2008, sid. 375-377). Vid insamlingen av studiens kvalitativa data, har jag redogjort 

för mina tillvägagångssätt samt mina tankegångar kring exempelvis etiska dilemman. Min 

avsikt har varit att på ett tydligt sätt, redogöra för mina olika tillvägagångssätt och 

tankegångar som jag har haft i samband med studiens utveckling. Utifrån extern validitet kan 

jag inte i denna studie uttala mig kring någon generaliserbarhet av resultaten, på grund av 

fåtalet respondenter. Däremot kan ett annat sätt att stärka trovärdigheten i ett material vara, 

genom att materialet analyserades utifrån studiens teoretiska referensram. Genom detta kan 

forskaren söka påvisa såväl djup som jämförelser i materialet, vilket kan bidra till att 

trovärdigheten i materialet stärks (Thyer, 2010, sid. 367-368). Anledningen till detta är att 

genom att återgå till den teoretiska referensramen, kan forskaren påvisa hur denne analyserat 

data genom riktlinjer (guidelines) från modeller och koncept som har ingått i referensramen 

(Thyer, 2010, sid. 366-368). Genom att jag har använt mig av codebooks (söka 

kategoriseringar i material och data) och pendlat mellan teori och empiri, har min avsikt varit 

att söka bidra till att stärka trovärdigheten i mitt insamlade datamaterial.  

 

5.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet eller äkthet handlar om huruvida observationer kan genomföras av olika 

observatörer, men resultera i samma utkomst. Med andra ord handlar äktheten om 

reproduktionsförmågan av resultat (Silverman, 2010, sid. 268-290). För att påvisa äktheten 

inom kvalitativa studier, kan en grundförutsättning för detta vara att forskaren för noggranna 

dokumentationer. Dokumentation kan ses som ett redskap, i syftet att påvisa äktheten av 

materialet och denna typ av dokumentation kallas för ”audit trail”. Genom ”audit trail” kan 

den som läsare ta del av och följa forskningsprocessen och därav kan materialets äkthet 

granskas (förutsatt att forskaren gjort en fördjupad dokumentation) (Thyer, 2010, sid. 355-

356). I denna studie har jag fört noggrann dokumentation över mina tillvägagångssätt och jag 

har redogjort för mina olika överväganden. Information som jag inte har funnit relevant i 

förhållande till studiens syfte, har jag valt att bortse ifrån. Därmed har jag istället belyst 

studiens avgränsningar och därigenom motiverat varför viss information inte har tagits med. 



 

29 

 

Genom detta har min ambition varit att påvisa äktheten i mitt material och i de intervjuer som 

genomförts.  

 För att ytterligare påvisa äktheten i materialet, har jag använt mig av ljudupptagningar 

(vilket jag redan har belyst i tidigare avsnitt). När forskare använder sig av ljudupptagningar 

kan äktheten i materialet stärkas, eftersom ljudupptagningar kan minska risken för att 

forskaren minns fel och därmed bidra till att uppkomsten av bias minskas (Thyer, 2010, sid. 

357-358). Min avsikt med ljudupptagningarna har skett utifrån två anledningar; först för att 

jag ska kunna stärka äktheten i mitt material samt för att jag föredrar att spela in intervjuerna, 

än att jag enbart föra minnesanteckningar. Genom ljudupptagningarna, har jag kunnat förhålla 

mig mer fokuserad på dialogen med dem jag intervjuade och inte på att föra anteckningar.  

 

6.0 Resultat 
 

Tre intervjuer genomfördes under tidsperioden 21-28 november 2012, med Lilian Edström 

(dåvarande projektledare för projektet i Kumla), Jan Arnoldsson (utvärderare och 

aktionsforskare samt en drivande person av projektet i Kumla) samt med Anita Blomqvist 

(nuvarande äldreomsorgschefen i Kumla kommun). Eftersom Anita Blomqvist nyligen tillträtt 

sin post som äldreomsorgschef, har fokus för intervjun med henne inriktats på hur hon ser på 

möjligheter för inflytande bland brukare inom äldreomsorgen i Kumla kommun samt vad hon 

har för framtidsvisioner kring äldreomsorgen i den nämnda kommunen. Hädan efter kommer 

respondenterna att benämnas med sina respektive efternamn.  

 Edström började arbeta i Kumla kommun under 1990-talet och är utbildad inom 

kulturområdet och har arbetat inom exempelvis kulturförvaltningar och museer. Idag arbetar 

Edström halvtid inom Väntjänsten och halvtid som chef över ett museum i kommunen. 

Edström hade inga tidigare erfarenheter av att arbeta med äldre och äldreomsorg, innan hon 

tillträdde halvtidstjänsten inom Väntjänsten under 1990-talet.  

 Arnoldsson tillfrågades omkring år 1978 om han ville börja arbeta med äldre- och 

handikappsomsorgen i Kumla, vilket han tackade ja till. När han tillträdde sin post hade 

Arnoldsson inga tidigare erfarenheter av att arbeta med äldre människor. Idag arbetar 

Arnoldsson som konsult och rådgivare, vid exempelvis utformandet av olika projektidéer.  

 Blomqvist är i grunden utbildad sjuksköterska inom medicin och kirurgi. Därefter har 

hon kompletterat med inriktningar som demens- och palliativ vård, ingenjörsutbildning, 

datakunskap samt kurser för att kunna arbeta som chef. Efter att ha arbetat som sjuksköterska 

och ingenjör, har hon de senaste tio åren arbetet inom äldrevården och idag arbetar Blomqvist 

som äldreomsorgschef i Kumla kommun. 

 

6.1 Fyra centrala teman 

Baserat på respondenternas utsagor har jag urskilt fyra centrala teman som jag först 

presenterar, för att därefter genomföra en analys med stöd av tidigare forskning och mitt 

teorival. Dessa är: Vem är brukare och synen på brukarinflytande inom äldreomsorgen, 

Hinder och möjligheter för olika former av brukarinflytande, Projektets betydelse för 

utvecklingen av brukarinflytande i kommunen, samt Anhöriga, resurs eller belastning? 

 Av empirin framgår att respondenterna har något skilda uppfattningar inom de olika 

temaområdena, där skiljelinjen främst går mellan Blomqvist och de andra respondenterna. I 

resultaten framkommer även att det finns en överrensstämmelse mellan främst Edström och 

Arnoldsson, vilket kan ses som naturligt då de tillsammans har arbetat med att utveckla 

brukarinflytandet i kommunen. Eftersom Blomqvist är nyanställd, kan hon enbart ge en 

övergripande syn på brukarinflytandet inom äldreomsorgen i kommunen. 
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6.1.1 Vem är brukare och synen på brukarinflytande inom äldreomsorgen 
Enligt min mening är synen på vem som är brukare och brukarinflytande, något som tenderar 

att förhålla sig lika mellan respondenterna. Såväl Edström, Arnoldsson som Blomqvist belyser 

att brukare är personer som använder eller nyttjar samhällstjänster. Respondenterna beskriver 

även brukarinflytande som att det handlar om att äldre ska ha rätten till att själva uttrycka 

önskemål och att det viktiga är att de som berörs av olika åtgärder, får vara med och 

bestämma hur denne själv önskar att dessa blir utförda och av vem det utförs. Exempelvis 

belyser Edström att hennes syn på vem som är brukare och brukarinflytande är: 

 
"… dom som så att säga ska nyttja eller använda en sak, får vara med och tala om 

och lämna synpunkter på vad de tycker om den. Det kan ju röra naturligtvis om man 

ska bo på ett ställe eller om man behöver hemtjänst t.ex., att man öppet och ärligt 

kan tala om vad man är nöjd med eller vad man inte är nöjd med och vad jag skulle 

vilja ha förändrat. Det är helt enkelt att man kan och får vara med och påverka… 

”Brukarinflytande” är ju inte liksom bara att helt enkelt säga att såhär ska vi ha det 

och så blir det liksom. Brukarinflytandet kan ses som rätten till att man kan göra sig 

hörd, det kan ses som inflytande. Vill man sen fatta beslut så är det en tjänsteman 

som är ansvarig”.  

 

 För Blomqvist handlar brukarinflytandet även om en meningsfullhet, att äldre ska ha 

rätten till att leva ett aktivt liv och därmed är hennes syn på brukarinflytande inriktat på ”mer 

än bara rätten till att få göra sig hörd”. Härmed begränsar Blomqvist inflytandet till att gälla 

kontrollen över det egna livet, vilket hon belyser genom att det är brukarna själva som väljer:  

 
”… när den vill stiga upp, när den vill gå och lägga sig, när den vill äta, vad den 

vill äta, hur den vill bli bemött och hur den vill få sakerna uträttade... Det handlar 

om en meningsfullhet, att man så att säga har rätten att få leva aktivt till den dagen 

man dör och vad aktivt är, det är brukarna som bestämmer. Det kan vara att man 

vill sitta i ett hörn och läsa en tidning, men det kan också vara så att man vill sätta 

sig på bussen och åka till Skansen”.  

 

6.1.2 Hinder och möjligheter för olika former av brukarinflytande 
Eventuella hinder mot brukarinflytande för äldre inom äldreomsorgen, kan enligt Edström 

utgöras av att vårdpersonal inte anser att äldres problem är någon stor sak att göra någonting 

åt. Ytterligare hinder för inflytande menar Edström i likhet med Blomqvist, kan utgöras av 

omsättningen av enhetschefer inom äldreomsorgen. Blomqvist belyser att det tidigare skett en 

Lex-Sara anmälan, mot ett boende i kommunen. I samband med anmälan uppmärksammades 

ärendet i media, vilket bidragit till att både socialchefer och äldreomsorgschefer har slutat sina 

arbeten. Blomqvist berättar att till följd av att chefer har avgått, så har det under denna 

tidsperiod saknats styrning och ledning inom äldreomsorgen. Även Edström belyser 

svårigheter med omsättningen av enhetschefer som pågått i kommunen och att detta bidragit 

till att det inte har upplevts som meningsfullt att föra fram äldres talan genom brukarråden 

(om det ändå inte är någon som lyssnar till dem).  

 Enligt min mening kan det ständiga utbytet av enhetschefer i kommunen, ha bidragit till 

att kontakten mellan talesombud och kommunen har försvårats. Samarbetet mellan 

enhetschefer och talesombud har därför inte skett som det varit avsett och ansvaret för detta 

samarbete åligger kommunen. Edström berättar vidare att: 

 
”… drömmen är nu att få kvar några som arbetar på längre sikt och de blir ju 

liksom aldrig någon del av en vidareutveckling medan vi ’trampar vidare och de 

står kvar’”.  

 



 

31 

 

Enligt Edström krävs det att enhetscheferna stannar kvar på sina positioner i kommunen, så att 

de kan etablera ett kontinuerligt samarbete med talesombuden. Enligt min mening kan en 

följd av bristande samordning och kommunikation, leda till hinder för brukares möjligheter 

till inflytande. Med detta menar jag att om det som brukarna framför till talesombuden inte 

når längre än till ombuden, är frågan vilket inflytande brukarna har i praktiken (i dagsläget)?  

 När det gäller Väntjänsten i Kumla, berättar Edström att de i dagsläget står inför 

svårigheten med generationsskifte. Pensionärerna som fanns när Väntjänsten startades, är inte 

desamma som pensionärerna idag. Edström berättar att den utmaningen som de står inför är 

att finna nya vägar för Väntjänsten, att kunna komma i kontakt med den ”nya” generationens 

pensionärer. Detta är något som Edström berättar att de är medvetna om, men att det inte är ett 

problem i dagsläget.   

 Edström berättar att ärenden som vanligen uppdagades inom de Sociala råden, var 

mestadels av fysisk karaktär som exempelvis ärenden om yttre och inre fastighetsmiljö 

etcetera. Det Sociala rådet som såväl Edström som Arnoldsson och Blomqvist talar om, kan 

enligt min mening ses som en möjlighet för de äldres inflytande. Eftersom pensionärs- och 

handikappsrörelsen inte utgörs av någon homogen grupp, kan det Sociala rådet användas i 

syftet att kunna framföra föreningarnas olika åsikter. Arnoldsson belyser att skapandet av de 

Sociala råden var betydelsefullt för brukarna, på så sätt att råden fungerade som kanaler och 

möjliggörare för dialoger mellan brukare och politiker. Arnoldsson belyser vidare att: 

 
"... vi måste lyssna på dom som är berörda av våra åtgärder, vi kan inte köra över 

människor… och människor är mer konservativa och mer vaneinriktade än vad vi 

vill erkänna, de lever mera i en värld som är annorlunda än den byråkratiska 

världen. Där handlar det väldigt mycket om att ge och ta och ta sig fram och hitta 

vägar och så vidare, de är annorlunda och vi måste komma tilltals med dem mer och 

lyssna på dem mer och anpassa vår planering på äldre- och handikappsomsorgen 

mera till vad människorna framför… vi måste ta dem på allvar".  

 

Däremot berättar Arnoldsson att ett hinder i och med de Sociala råden, kunde utgöras av att 

det blev en kamp om utrymme för de båda föreningarnas önskemål och åsikter (pensionärs- 

och handikappsföreningarna). Ett exempel på detta hinder om kampen om utrymme kan enligt 

Edström exemplifieras genom att pensionärs- och handikappsrörelsen, inte utgörs av någon 

homogen grupp. Därmed menar Edström att det kan finnas olika typer av synpunkter inom 

föreningarna, som kan kollidera med varandra. Edström belyser att ett exempel på kollision 

mellan föreningarna kan vara att:   

 
”… en synskadad som går med blindkäpp vill ju ha tydliga trottoarkanter för att 

kunna ta ut riktningar, medan en med rullstol eller rollator inte vill ha det… Det är 

demokratins kärna att man får föra fram sina åsikter, sen så har vi ju lämnat över 

beslutet till dem förtroendevalde att väga samman allas åsikter som kommer in”.  

 

Detta kan enligt Edström och min egen mening utgöra ett exempel på hinder eller svårigheter 

med utrymme, för frågor eller önskningar från handikapp- och pensionärsföreningarna (i det 

Sociala rådet).   

 Både Edström och Arnoldsson berättar att de under projekttiden uppmärksammade att 

flertalet äldre, ofta hade frågor till det Sociala rådet som var mer på detaljnivå och som kunde 

beröra de äldres vardag. Sådana typer av frågor var inte meningen att de skulle hanteras i det 

Sociala rådet, utan detta var en motivering till utvecklandet av olika områdesträffar där de 

äldre gemensamt kunde mötas och diskutera såväl individärenden som gemensamma tankar 

med varandra. Edström belyser vidare att genom hennes och Arnoldssons strävan efter att 

söka organisera upp frågor som de äldre kunde ha, skapades brukarråden. Brukarråd och 

telefonjouren är något som både Edström och Arnoldsson talar om och som enligt min 
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mening kan ses som möjligheter för inflytande bland brukare. Arnoldsson berättar att 

brukarråden blev en kritisk kraft i den politiska processen, där brukare ges möjligheter till att 

få eventuella önskemål framförda till politisk nivå. Genom detta belyser Arnoldsson att samtal 

både kunde föras på offentlig nivå samt på politisk nivå och därmed ge äldre möjligheterna till 

inflytande och kunna komma till tals. Arnoldsson belyser att:  

 
”… det kräver ett annat sätt att tänka när det gäller att få med brukarna tydligare i 

processerna. Det går inte bara att köpa ett förslag från förvaltningen, det måste 

alltså ventileras med brukarna och diskuteras färdig”.  

 

 Enligt Edström kan telefonjouren ses som en möjlighet för inflytande, på så sätt att äldre 

kan stötta varandra och därmed etablera gemenskap med gemensamma andra. Även 

Arnoldsson belyser vikten av gemenskap för de äldre, genom områdesträffar och aktiviteter: 

 
”man tror att människor köper projekt upp och ner, men det gör de inte. Människor 

kan förlora något ur det väsentliga livet som nära gemenskap med varandra. Detta 

kan vara det mest betydelsefulla i livet som de äldre har, nämligen att träffas igen 

samma människor varje vecka och få exempelvis sy, det är gemenskapen som är det 

viktiga”. 

 

Edström berättar att brukarråden har utvecklats olika i de olika bostadsområdena och exempel 

på problem som uppstått, har varit i situationer där dominerande pensionärer deltagit i råden. 

Svårigheten med detta har varit att dessa har drivit mötena och att ingen annan har kommit 

tilltals. Enligt min mening kan konsekvenserna av att drivande brukare ingår i brukarråden, 

vara att andra äldre inte vågat säga emot dessa. I sådana situationer kan risken finnas för att 

dominansen bland brukare, bidrar till att andra äldre inte kan göra sina röster hörda och på så 

sätt utgöra hinder mot brukarinflytande.   

 Edström belyser att när områdesträffarna hålls, är det de äldre som närvarar vid mötena 

som är med och bestämmer kring kommande träffar. Således kan detta enligt min mening 

både ses som ett hinder och en möjlighet, för äldre att komma med idéer och önskemål. 

Hindret mot inflytande kan bestå i att de äldre som är närvarande blir representanter för andra 

äldre och frågan är hur representativa dessa kan vara för andra äldre. Däremot kan detta även 

ses som en möjlighet till inflytande, på så sätt att de äldre som närvarar kan själva vara med i 

utformandet av områdesträffarna. Edström belyser att när det gäller planeringen av 

områdesträffarna, kan hinder för de äldres önskemål utgöras av att förslag ibland kan strida 

mot rådande lagstiftning eller att de på grund av ekonomin inte kan finansiera en del 

önskningar. Även Arnoldsson i likhet med Edström, belyser svårigheter med budget och att 

detta ständigt var något som de tvingades ta hänsyn till i arbetet med de äldre under 

projekttiden. Arnoldsson belyser att: 

 
”… om man tog hänsyn till det, vad de gamla ville ha så kostade det mera än vad 

det var beräknat att det skulle kosta… det var en ständig kamp”. 

 

Blomqvist berättar att finansieringar ifrån staten bidrar till att deras arbete med utvecklandet 

av äldrevården, styrs efter dit pengarna riktas. Blomqvist berättar att fokus på ökad 

delaktighet och brukarinflytande, har därmed kommit att utgöra grunden inom äldrevården på 

senare år. Vidare belyser Blomqvist att hon hitintills anser att staten har riktat finansieringarna 

bra och att arbetet för en värdegrund inom äldreomsorgen, har bidragit till ett mervärde för de 

äldre. Detta förtydligar Blomqvist genom att berätta att finansieringarna har bidragit till en 

kvalitativare vård, som i grunden handlar om bemötandet mot brukare och vårdpersonal samt 

mot varandra. Blomqvist berättar att en kvalitativare vård inte nödvändigtvis kräver ökade 

kostnader, då mycket av arbetet handlar om just rätt bemötande.  
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 Enligt min mening beskriver Blomqvist i likhet med såväl Edström som Arnoldsson, 

ekonomin som ett potentiellt hinder mot inflytande (då ekonomin styrs av politikernas val av 

satsning). Däremot anser jag att Blomqvist syn på ekonomin skiljer sig från Edströms och 

Arnoldssons, på så sätt att Blomqvist belyser att politikerna hitintills har styrt 

finansieringsmedlen åt ”rätt håll” (ökad delaktighet och brukarinflytande inom äldreomsorg).  

 Arnoldsson belyser att vid organisationsförändringar måste yrkesutövare ha ”fotfolket” 

med sig och beskriver följande: 

 
”… de måste få fram de enskildas viljor och synpunkter ... det går inte att sitta där 

uppe på sina höga hästar och bestämma hur det ska vara, du måste föra ett 

samspråk med dom (äldre) det gäller först. … det är de små sakerna som är 

betydelsefulla för de små människorna".  

 

Enligt min mening kan ett hinder för brukarinflytande exempelvis vara det som Arnoldsson 

berättar, att om yrkesutövarna inte har folket med sig så kan de gå miste om människors 

gemenskap med varandra. Arnoldsson berättar att äldre människor som dagligen träffas i olika 

aktiviteter, kan ha svårt att anpassa sig efter organisatoriska förändringar. Utifrån detta anser 

jag att ett hinder för brukarinflytande, kan utgöras av att omorganiseringar kan bidra till att 

äldre inte får vetskap om vart de kan träffa gemensamma andra. Något som jag däremot anser 

är viktigt att belysa är att omorganisationer även bör ses som möjligheter till inflytande, på så 

sätt att omorganiseringar kan leda till att de äldre får det bättre. Oavsett om omorganiseringar 

kan ses som hinder eller möjligheter för brukarinflytande, påpekar Arnoldsson att 

yrkesutövarna måste ha folket med sig för att det är dem insatser eller åtgärder gäller:  

 
”… ska du göra någonting, ska du förändra människor så måste du ha människorna 

med dig… det handlade om att samspråka med dom på ett sätt som dom förstod och 

att det var viktigt vad de tyckte, det var deras liv det gällde”. 

 

Arnoldsson belyser vidare att han förstod i och med projektet, att det inte fanns några enkla 

vägar eller lösningar på hur de skulle arbeta med brukarinflytande. Däremot berättar 

Arnoldsson att han idag anser att de nådde ganska långt med projektet, eftersom när 

brukarråden etablerades så fanns möjligheterna för brukarinflytande i kommunen (då de olika 

råden både förde offentliga och politiska samtal). 

 Utifrån respondenternas utsagor kan möjligheter till inflytande bland äldre med demens, 

enligt min mening utgöras av att demenssjuka äldre företräds av såväl anhöriga som 

vårdpersonal. Blomqvist belyser att hennes syn på anhöriginflytande är att: 

 
”… jag är lite allergisk emot anhöriginflytande, på så till vida att jag tror inte att 

dom här barnen vi har idag, vet vad deras mamma och pappa vill ha. Jag kan inte 

gå in och tala om vad min mamma, som jag flyttade hemifrån för i stort sett 35 år 

sedan, mina barn kan inte tala om hur jag vill ha det för man är förälder och då har 

man en viss matkultur för barnen äter dittan och dattan och man har ett visst 

umgänge, för man umgås med barnens kompisars föräldrar, men när dom har flyttat 

och man liksom börjar nästa steg, så har inte barnen så jättemycket hum om hur jag 

är som människa och där måste vi vara noga som vårdpersonal, att ha koll på vad 

just individen vill, så vi inte styrs över på vad är det barnen tycker att mamma 

tycker”.  

 

Blomqvist berättar att fokus bör vara på den äldre och dennes behov av vård och att anhöriga 

sekundärt, kan yttra sig kring den äldre. Blomqvist påpekar att med detta menar hon att 

anhöriga därmed inte ska förbises, men att de anhöriga inte får ta över brukarens egen talan. 

Blomqvist berättar att anhöriga idag kan ha mycket åsikter kring äldrevården, men som 

kanske inte alltid överensstämmer med vad brukaren själv vill. Vidare berättar hon att för att 
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kunna komma ”till rätta” med detta problem, belyser Blomqvist vikten i att de inom 

hemtjänsten arbetar med levnadsberättelse. Blomqvist berättar att avsikten med 

levnadsberättelser är att kunna fånga upp hur de äldre själva vill ha det och att de äldre så lågt 

som det är möjligt, själva ska kunna bestämma över sitt liv. Blomqvist belyser vidare att 

genom detta tillvägagångssätt kan de äldre visas respekt och ges inflytande i sin egen 

livssituation, vilket kan vara av särskild vikt vid arbetet med dementa äldre. Blomqvist 

exemplifierar detta genom följande:   

 
”… en dam var gravt dement och det serverades en liten likör en kväll, för det var 

en anhörig som hade lämnat en flaska och så säger hon varför får inte jag? och så 

säger personalen men lilla (och sen namnet) du har varit med i Frälsningsarmén 

och ni i Frälsningsarmén ni dricker inte sånt och då tittade hon på dom och svarade 

- Nej för det fick jag aldrig, så ska jag inte ens få göra det en ända gång? Där måste 

man ha respekt… även om de är dementa… så måste man försöka läsa att vad är de 

dom vill - och det är inte helt enkelt, utan det krävs faktiskt lite tid och energi att 

lägga ner, men början man redan när dom är på hemtjänsten (med 

levnadsberättelser)… så får man in möjligheten att dom kan berätta medan dom 

fortfarande vet hur dom vill ha det".  

 

Blomqvist berättar att arbetet med äldre med demens, till stor del handlar om att ge dessa 

människor tid att uttrycka sig samt att den som vårdar har tid för att lyssna till de äldre. Vidare 

belyser Blomqvist att en annan del i arbetet med äldre med demens, är att de anhöriga ska ges 

information om den äldres hälsotillstånd samt om hur de på bästa sätt kan kommunicera med 

varandra. Enligt min mening belyser Blomqvist att ett sätt för att nå brukarinflytande i 

situationer med demenssjuka äldre, är genom att arbeta med levnadsberättelser när de äldre 

fortfarande är friska. Levnadsberättelserna kan därmed fungera som en möjlighet till 

inflytande för de äldre, även om de i framtiden drabbas av demens. Enligt min mening kan 

företrädandet av anhöriga, personal eller användandet av levnadsberättelser, både ses som 

möjligheter och hinder för brukarinflytande. En vidare diskussion kring detta kan ses i avsnitt 

6.1.4 Anhörig, resurs eller belastning? 

 Enligt min mening kan Blomqvist som idag är den nya äldreomsorgschefen i Kumla 

kommun, ses som en möjliggörare för den framtida utvecklingen av brukarinflytande. 

Blomqvists berättar att hennes mål är att satsa finansieringsmedel på utbildning och 

kompetenshöjning, i syftet att yrkesutövare ska kunna bemöta äldre människor på ”rätt sätt” 

(exempelvis att bemötandet anpassas efter funktionsnedsättningar). Kompetenshöjningen av 

personalen syftar enligt Blomqvist till att fungera som ”styrfat”, så de anställda blir insatta i 

hur de bör bemöta dementa och varandra. Blomqvist belyser att genom utbildning av 

personal, kan de skapa kodex över vad personalen förväntas göra i sitt dagliga arbete. 

Blomqvist berättar att det är genom ”rätt bemötande” som de kan bidra till rättssäkerhet, då 

människor vet vad de har rätt till samt att förväntningar på kommunen och kommunens 

äldrevård inte är större än vad som kan uppfyllas. Blomqvist belyser att:  

 
”… det ska inte vara luddigt, det ska inte vara om du tycker så eller du tycker så, 

utan vi har regler och riktlinjer och i de regler och riktlinjerna så handlar det om ja, 

att det är brukaren som ska få sitt tillgodosett utifrån att det ska vara begripligt, det 

ska vara hanterbart och det ska vara meningsfullt. Och då måste man ta redan på, 

vad är begripligt för just dig som individ? ... för det är individuellt. Det är 

individuellt ibland även för personalen, hur långt dom har kommit i sin utveckling, 

så det är där vi måste möta upp. För då hamnar vi i ett rätt bemötande och i ett rätt 

brukarfokus… tydlighet handlar mycket om att man vet vad man har rätt till och då 

ska det vara rättssäkert".  
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Enligt min mening kan Blomqvist strävan efter att arbeta fram gemensamma regler och 

riktlinjer, ses som en möjlighet till stärkandet av rättssäkerheten inom äldreomsorgen i 

kommunen. Blomqvist berättar att hennes syn på möjligheterna till brukarinflytandet idag är 

att den är förhållandevis god i kommunen, eftersom de i sitt arbete har rutiner för 

ankomstsamtal och att de gör genomförandeplaner utefter rambeslut. I och med detta 

arbetssätt berättar Blomqvist att de har ett tydligt fokus, där brukaren görs delaktig i sin egen 

situation. 

 Sammantaget kan exempel på hinder för brukarinflytande i Kumla kommun, enligt min 

mening utgöras av att de äldre inte ”hinner med” omorganiseringar som skett i kommunen. 

Andra exempel på hinder kan bland annat utgöras av omsättningen enhetschefer, som drabbat 

kommunen på senare år. Om vi istället övergår till möjligheter gör brukarinflytande i 

kommunen, kan detta enligt min mening utgöras av såväl Väntjänst, brukarråd, talesombud 

som telefonjour, levnadsberättelser, områdesträffar och etablerandet av gemenskap för de 

äldre.  

 

6.1.3 Projektets betydelse för utvecklingen av brukarinflytande i kommunen 
Edström berättar att hennes syn på projektets betydelse för utvecklingen av brukarinflytandet i 

kommun, är att projektet har bidragit till att de äldre pensionärerna vet att de ”får” ha åsikter. 

Edström belyser detta genom att pensionärerna i kommunen har:  

 
”… lärt sig att få ha åsikter och att föra fram åsikter… och man är medveten, skulle 

jag också säga inom äldreomsorgen om att… brukarråden och talesombuden ligger 

under Väntjänsten, så det finns en medvetenhet om Väntjänsten. Jag tycker också att 

vi genom de här brukarråden och projektet, så har vi gjort att inflytandet blivit ännu 

mer decentraliserat i och med att förut så var det sociala rådet men nu är det ju 

liksom på allmän nivå och jag tror också att det har hjälpt till att de enskilda drar 

sig inte för att diskutera äldreomsorg och ser dom… Kumla är ju så litet, någon 

politiker gå över stan så drar dom sig inte för att knalla fram och tala om vad de 

tycker, för vi har lärt dem att gör det - det tycker jag att projektet har fört med sig".  

 

Vidare berättar Edström att projektet även bidragit till att antalet brukarråd har expanderats 

och finns idag på flera ställen i kommunen, än det gjorde under projekttiden.  

 Blomqvist som nyligen tillträtt sin post, berättar att hon saknar kunskap om på vilket 

sett just detta projekt kan ha påverkat utvecklandet av brukarinflytandet som det idag är inom 

äldreomsorgen i kommunen. Enligt min mening utgörs hennes fokus på, hur de i framtiden 

kan arbeta för att stärka brukarnas inflytande inom äldreomsorgen ytterligare.  

 Även Arnoldsson berättar att han saknar information kring hur det gick med projektet 

och äldres möjligheter till brukarinflytande, då han lämnade projektet i förtid. Däremot 

belyser Arnoldsson att etablerandet av brukarråden under projekttiden innebar att 

möjligheterna till brukarinflytandet fanns, men hur det sedan utvecklades med åren vet han ej. 

 

6.1.4 Anhöriga, resurs eller belastning? 
Enligt min mening tenderar synen på anhöriga, att varierar i respondenternas utsagor. Edström 

belyser att när de skulle starta brukarråd på ett äldreboende med demensavdelningar, 

funderade de över vem som skulle representera äldre med demenssjukdom. Edström berättade 

att det fanns för- respektive nackdelar med att välja antingen personal eller anhöriga, som 

representant för att föra den äldres talan. Till slut valde de att personalen skulle representera 

de äldre på boendet, eftersom det är dessa som dagligen arbetar och har kontakt med den 

äldre. Genom detta menar Edström att de anhöriga förblir anhöriga och får umgås med den 

äldre och att personalen tar hand om att lyfta frågor och önskemål som den äldre kan ha.  
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 Till skillnad mot Edströms syn på anhöriga, uttrycker sig Blomqvist enligt min mening 

med att anhöriginflytandet bör ske i ”måttliga mängder”. Blomqvist belyser detta genom att 

hon inte tror att dagens anhöriga vet vad dennes föräldrar vill ha och därmed anser hon att 

vårdpersonal bör ha uppsikt över att det är den äldre själv som styr över sin vardag. Med 

andra ord att den äldres vardag inte styrs, utifrån vad personens anhöriga anser att föräldern 

behöver ha. Enligt min mening lägger Blomqvist tyngden vid att fokus bör vara den äldre 

själv och att det därmed sekundärt kan vara anhöriga som yttrar sig kring den äldre. Något 

som Blomqvist berättar som viktigt, är att med detta avser hon inte att anhöriga ska förbises 

utan snarare att de anhöriga inte får ta över brukarens egen talan.  

 Enligt min mening kan synen på anhöriga i både Edströms och Blomqvists berättelser, 

ses som viktiga resurser för exempelvis äldre med demenssjukdom. Däremot kan anhöriga bli 

till belastning, om dessa förbiser vad den äldre själv önskar. Exempelvis belyser Blomqvists 

att en svårighet med anhöriginflytande, kan vara att dessa beskriver vad de äldre behöver 

utifrån deras egen syn på situationen (trots att det bör vara brukarens egna önskemål, som i 

första hand tillgodoses). Enligt min mening påvisar detta att såväl Edström som Blomqvist 

anser att äldre ska ges respekt och inflytande över sin egen livssituation, så långt som det är 

möjligt.    

 

7.0 Analys  
 

Innebörden i begreppet brukare har diskuterats och respondenterna ser brukare som en person 

som nyttjar nämndens tjänster eller som det framkommer i förarbetena till bestämmelserna 

om brukarinflytande, där brukare ses som någon som nära och personligen berörs av en 

kommunal verksamhet (Regeringskansliet, 2001, sid. 15). I grunden för brukarinflytandet 

menar respondenterna att det handlar om att äldre ska kunna ha inflytande över såväl dennes 

egen situation, som vid beslutsfattande. Detta är något som även motiveras av Svensson med 

flera (2008) som menar att brukarinflytande avser brukares rätt till inflytande och delaktighet i 

deras egen livssituation (Svensson, m.fl., 2008, sid. 134-135).  

 Enligt min mening kan respondenternas beskrivande av brukarinflytande, delas in i två 

delar. Den första delen avser brukarnas inflytande över sin egen situation, medan den andra 

delen handlar om inflytande över frågor av övergripande natur. Blomqvist begränsar 

brukarinflytandet till den äldres egen situation och menar att inflytandet handlar om en 

meningsfullhet för de äldre. Med detta menar Blomqvist att äldres möjligheter till inflytande i 

sin vardag, kan bidra till att de äldre kan leva ett aktivt liv som är meningsfullt för dem. Den 

andra delen av inflytande kan exemplifieras genom Edström och Arnoldsson, som belyser att 

brukarinflytandet handlar om att kunna ha inflytande och påverka den yttre omgivningen 

(exempelvis boendemiljön). Oavsett vilken typ av inflytande som brukare kan ha i en 

situation, så kan det bidra till ett ”högre” värde för dem än om de inte haft något inflytande 

över situationen (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 43-49, 95).  

 Utifrån respondenternas utsagor kan hinder för brukarinflytande i Kumla kommun 

utgöras av att de äldre upplever att det inte är någon som lyssnar till dem, bland annat som en 

följd av omsättningen enhetschefer i kommunen. Ett annat hinder för inflytande kan utgöras 

av att vårdpersonal bagatelliserar äldres problem och ser dem som ”småsaker”. I sådana fall 

där brukare kan uppleva känslan av att det de  säger inte har någon inverkan, kan dessa välja 

att avstå från att göra sig hörda. Persson och Berg (2009) kallar detta för ”exit” vilket innebär 

att personer som upplever hinder mot att göra sina röster hörda, kan välja att avstå från att 

säga vad de tycker (Persson & Berg, 2009).  

 Postle med flera (2005) belyser att äldre i allt högre utsträckning blir politiskt aktiva, 

men att de funnit nya vägar för att kunna föra fram sin talan och använda sin ”voice” genom 
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exempelvis pensionärsforum (Postle, m.fl., 2005). Sådana typer av forum finns idag i Kumla 

och enligt Edström och Arnoldsson har de i kommunen arbetat för att finna nya vägar för de 

äldre till ökat inflytande över sin egen situation. Respondenterna berättar att kommunen 

tillsammans med äldre samt genom projektet har startat brukarråd, Väntjänst, telefonjouren, 

det Sociala rådet och områdesträffar, i syftet att stärka möjligheterna till inflytande och dialog 

mellan offentliga och politiska samtal. Enligt Svensson med flera (2008) kan en fördel med 

brukarmedverkan i exempelvis brukarråd, vara att äldre tillsammans kan tillvarata sina 

intressen i syftet att kunna utöva inflytande (Svensson, m.fl., 2008, sid. 134-135). 

 Dahlberg och Vedung (2001) belyser att de brukare som medverkar i olika typer av 

arenor, sannolikt har mer inflytande än dem som inte medverkar. Viktigt är här att tänka på att 

en brukare som inte själv medverkar, fortfarande kan ges inflytande genom att makthavare 

(som vårdgivare) antecipera brukares viljor och åsikter (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 34-

35). Utifrån respondenternas utsagor är detta något som kan beröra såväl äldre i allmänhet 

som de personer som kan ha svårt att föra sin egen talan, på grund av exempelvis olika former 

av funktionsnedsättningar. Enligt min mening belyser Edström att brukarinflytandet i 

kommunen, både kan ske individuellt och kollektivt. När brukare exempelvis deltar i 

Väntjänsten eller i någon annan typ av forum, representerar denne inte enbart sig själv utan 

även de äldre som inte närvarar på mötena. Genom detta kan den enskilda brukaren som 

närvarar i forum, ses som en möjliggörare för (andra) äldres handlings- och maktutrymme 

(Johansson & Lalander, 2010, sid. 133). Vidare belyser Edström att brukares individuella 

inflytande, kan handla om att de äldre vänder sig till talesombuden i kommunen med 

personärenden. Genom detta menar Edström att de äldre kan ges information kring hur de ska 

gå tillväga i olika sammanhang och därmed ges makt och inflytande över individuella 

ärenden. Enligt min mening kan maktbegreppet ses utifrån Johansson och Lalander (2010) 

som menar att människor genom makt, kan ta ansvar och skapa förutsättningar för sin egen 

livstillvaro (Johansson & Lalander, 2010, sid. 133-135, 154). Enligt min mening kan 

Edströms syn på brukarinflytande som både kollektivt och individuellt, innebära att makten i 

dessa situationer sker i samvaron och i relation till andra människor (Mathiesen, 1989, sid. 32-

33). Med detta menar jag att oavsett om det handlar om individuellt eller kollektivt inflytande, 

ges brukaren makt genom kommunikation med andra människor.   

 Med utgångspunkt i deltagardemokrati, bör alla människor bli bemötta med samma 

respekt (Amnå, 2003, sid. 106). Deltagardemokrati förutsätter därför att människors 

deltagande utgör demokratins essens, vid beslutsfattande och begränsas därmed inte till enbart 

valet av representanter som vid representativ demokrati (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 12-

13). Utifrån respondenternas utsagor kan möjligheter till inflytande för de äldre, utgöras av 

såväl brukarråden som områdesträffarna med mera. Deltagandet i sådana sammanhang, kan 

utifrån deltagardemokrati innebära att färdigheter kan delges till politiska områden och bidra 

till effektivitet och utveckling i deltagarnas omgivning (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 12-

13). Respondenterna i denna studie menar att genom att de äldre deltar i olika typer av arenor, 

ges de därmed möjligheter till såväl individuellt inflytande som gruppinflytande. Postle med 

flera (2005) belyser genom sin forskning att när äldre ingår i olika forum och aktiviteter, så 

kan det bidra till att medlemmar koordineras och arbetar för gemensamma frågor och skapa 

kollektivt inflytande (Postle, m.fl., 2005). Liksom deltagardemokratin innebär detta att 

deltagarnas interaktion med varandra, kan ses som en metod för dem att utveckla en samsyn i 

riktning mot deras gemensamma bästa (Amnå, 2003, sid. 108).  

 Baksidan av att människor ingår i olika typer av grupper, kan exempelvis vara att 

gruppmedlemmarna fogar sig efter varandra och accepterar saker som de generellt sett inte 

skulle gjort utanför gruppen (Johansson & Lalander, 2010, sid. 137-156). Andra svårigheter 

kan utifrån deltagardemokrati utgöras av att gruppmedlemmarna får en känsla av att kunna 

påverka, men att risken är att det kan uppstå frustration hos dem om de inte kan göra sig hörda 
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i gruppen (Jarl, 2003, sid. 128, 139). Edström belyser att svårigheter med brukarråden kan 

utgöras av gruppsammansättningar, då hon berättar att det har förekommit att drivande 

gruppmedlemmar har bidragit till att övriga i gruppen inte har vågat framföra vad dessa 

tycker. Utifrån Habermas syn på deliberativ demokrati är det först när människor resonerar 

med varandra, som de kan upprätta ett samförstånd människor emellan. En viktig del inom 

deliberativ demokrati, avser därför människors sätt att kommunicera med varandra kring 

exempelvis kollektiva frågor och hur de genom kommunikationen kan fatta kollektiva beslut 

(Dryzek, 2000, sid. 11-23). Baserat på deliberativ demokrati kan svårigheterna med 

brukarråden enligt min mening, handla om det som Edström belyser med drivande 

pensionärer. Om gruppsammansättningarna inte är fördelade bland brukare, kan en risk med 

detta vara att de äldres individuella önskemål inte framkommer vid mötena (trots att både 

Edström och Arnoldsson belyser att grunden till råden ska vara dialoger människor emellan). 

 Enligt Postle med flera (2005) förblir många äldre subjekt för andra människors utsagor, 

men genom att delta i olika forum kan de äldre ges möjligheter till att göra sina röster hörda 

(Postle, m.fl., 2005). Utifrån ett expressivitetsargument kan brukares deltagande i olika typer 

av aktiviteter, bidra till att äldre kan föra diskussioner och umgås med likasinnade äldre 

(Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 44-46, 49-50, 94-95). Enligt min mening lägger Arnoldsson 

och Edström, särskild vikt vid upprättandet av gemenskap för äldre. Respondenterna belyser 

bland annat detta genom att äldres gemenskap med varandra, kan bidra till att de inte isoleras i 

sina hem. Postle med flera (2005) belyser att yrkesutövare bör uppmuntra och stödja äldres 

möjligheter till att delta i forum och gemensamhets aktiviteter med andra äldre, då de 

tillsammans kan nå en känsla av samhörighet för de äldre (Postle, m.fl., 2005).  

 Ett hinder för brukarinflytande kan utgöras av ekonomiska restrektioner, som 

Arnoldsson påpekar fanns närvarande under projekttiden. Dahlberg och Vedung (2001) 

diskuterar det effektivitetsorienterade argumentet och anser att organisationer kan skära ner på 

kostnader och effektiviseras, om de faktiskt lyssnar till brukarnas önskemål (Dahlberg & 

Vedung, 2001, sid. 44-46, 52-55, 94-96). Blomqvist har en delvis annan mening än 

Arnoldsson och anser i likhet med Dahlberg och Vedung (2001) att bara för att de i arbetet 

inom äldreomsorgen strävar efter att nå en kvalitativare vård, så behöver det inte 

nödvändigtvis kosta mer. Utifrån legitimitetsargumentet kan verksamheter som låter brukare 

vara delaktiga och ha inflytande, befrias från sitt ansvar om verksamheten utsätts för kritik 

(Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 44-46, 50-52, 94-95). Vanligt förekommande är att 

brukardeltagandet bidrar till att förvaltningars tjänster legitimeras, då de utformas från 

brukarnas behov (Regeringskansliet, 2001, sid. 30). Hultqvist och Salonen (2011) belyser att 

ur en demokratisk synvinkel, bör hänsyn visas brukaren och deras önskemål (Hultqvist & 

Salonen, 2011, sid. 48). Detta är något som även Bohm (1985) för fram utifrån sin forskning 

om medborgarnas deltagande i planeringsprocessen. Bohm (1985) konstaterar att 

verksamheten kan framstå som rättvis och demokratisk, om de låter medborgarnas önskemål 

ingå i planeringsprocessen. Däremot menar hon att användandet av medborgardeltagande, 

även kan ske i syftet att förankra redan tagna beslut i folkviljan och därmed kan medborgare 

bli ett alibi för tjänstemännens beslut (Bohm, 1985, sid. 16-17). 

 Ett ytterligare hinder för brukarinflytande utifrån respondenterna, kan utgöras av bytet 

av enhetschefer och olika sätt att arbeta för att bemöta äldre. Persson och Berg (2009) belyser 

i sin forskning att bristande samordning, kunde resultera i att de äldre hade svårt i att göra sig 

hörda. En anledning till detta var att desto fler aktörer som var inblandade, desto svårare fick 

den äldre att göra sin röst hörd (Persson & Berg, 2009). Detta är något som Edström belyser, 

nämligen att upprättande av kontakter med enhetschefer har försvårats på grund att de ständigt 

har bytts ut. Konsekvensen av detta har blivit att det har saknats styrning och ledning samt att 

de äldre inom brukarråden och talesombuden, inte har haft någon att föra fram sin talan till. 
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Med andra ord har det enligt Edström, varit svårt att etablera samverkan mellan chefer och 

brukarråden (brukare). 

 För Blomqvist handlar arbetet med äldre mycket om ”rätt” bemötande och enligt henne 

ska vårdpersonal kunna ha tid åt att lyssna till de äldre. Blomqvist belyser vidare att genom att 

arbeta fram ”styrfat” och kodex där personalen vet hur de ska hantera olika situationer, så kan 

det bidra till stärka rättssäkerheten då människor vet vad de har rätt till. Här är det enligt 

Blomqvist av vikt att de arbetar fram gemensamma mål och riktlinjer, för att på så sätt få all 

personal inom äldreomsorgen att arbeta på samma sätt med bemötandet av äldre. Genom detta 

visar Blomqvist i likhet med Sullivan (2009) att när professionsutövare följer organisationers 

regler och riktlinjer, upplever de att de följer förväntad yrkesetik (Sullivan, 2009).  

 Synen på anhöriga är något som varierar mellan respondenterna där exempelvis 

Edström förespråkar att personal bör ta hjälp av anhöriga, medan Blomqvist lägger tyngden 

vid att det så långt som det är möjligt ska vara brukarens egen röst som förs fram och 

sekundärt anhöriga. Edströms resonemang kring anhöriga som ett stöd till den äldre, kan ses 

utifrån Strandbrink och Åkerströms (2010) syn på deliberativ demokrati. Strandbrink och 

Åkerström (2010) menar att vikten inom deliberativ demokrati, bör vara på vilket sätt som en 

person kan delta (Strandbrink & Åkerström, 2010, sid. 48). Enligt min mening kan brukare 

genom stöd från anhöriga, ges möjligheter till att delta och därmed ha inflytande över sin 

situation. Blomqvist som lägger tyngden vid att det i första hand är brukaren som ska 

framföra sin egen talan, kan även det ses utifrån deliberativ demokrati eftersom idealet är att 

hänsyn ska visas medborgaren själv (Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 14). Det som enligt min 

mening är viktigt att tänka på i denna situation, är att brukaren själv ska kunna välja om denne 

vill bli företrädd av någon i ett deliberativt samtal (exempelvis om denne på grund av 

funktionsnedsättningar saknar kompetens att göra det själv). Detta kan ses i likhet med 

Persson och Berg (2009) som belyser att en förutsättning för att äldre ska kunna göra sina 

röster hörda, är att de ges stöd från såväl familj som vårdpersonal. Genom detta ses anhöriga 

som en viktig del i arbetet med äldre (Persson & Berg, 2009). 

 Enligt Edström har projektet haft stor betydelse, för utvecklandet av brukares 

möjligheter till inflytande i Kumla kommun. Edström tillsammans med Arnoldsson belyser att 

projektets olika aktiviteter och råd, har bidragit till att de äldre lärt sig att föra fram åsikter i en 

kommunal byråkrati där informationsutbyte skett mellan brukare, politiker, yrkesverksamma 

etcetera. Utifrån ett maktutjämningsargument kan projektet och dess olika delar, ses som en 

strategi för att minska maktförhållanden mellan brukare och offentlig förvaltning. 

Maktobalansen kan därmed minskas, genom att brukare ges möjligheter till att komma till tals 

(Dahlberg & Vedung, 2001, sid. 44-46, 56-61, 96-97). Avsikten med projektet då det startades 

i Kumla kommun, var att det skulle syfta till att finna vägar för ökat brukarinflytande 

(Edström, m.fl., 2002). Vanligt förekommande är att projekt startas i syftet att söka lösa 

samhälliga problem (Sahlin-Andersson, 1996, sid. 121, 140). Enligt min mening kan projektet 

idag ses som en satsning i syftet att fylla ett politiskt behov, nämligen en möjlighet för 

statsmakterna att genom projektet ge stöd till utvecklandet av brukarinflytande i kommunen. 

 

8.0 Diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att söka kunskap om äldres möjligheter till brukarinflytande, 

inom äldreomsorgen i Kumla kommun. Studiens delsyfte utgjordes av att undersöka vilka 

former av brukarinflytande som tillvaratas i Kumla kommun, efter genomförandet av 

projektet ”Vägar till ökat brukarinflytande och medborgerligt inflytande över kvaliteten i 

äldreomsorgen”. Utifrån ett deltagardemokratiskt perspektiv kan brukarnas deltagande i olika 

arenor, ses med utgångspunkt i två deltagardemokratiska aktiviteter; 1) Deltagande som 
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påverkansfaktorer, och 2) Direktdemokratiskt deltagande. Deltagande som påverkansfaktor 

handlar om att människor genom aktiviteter som namninsamlingar med mera, kan framföra 

sina synpunkter till politiska beslutsfattare (Gilljam & Hermansson, 2003, sid. 19). Detta 

demokratiska perspektiv, kan enligt min mening exemplifieras genom de områdesträffar som 

finns i Kumla kommun. Uppkomsten till områdesträffarna skedde genom att äldre bjöds in till 

träffarna, för att tillsammans med projektledare utformade områdesträffarnas innehåll. Genom 

detta tillvägagångssätt deltar brukarna i utformningen av träffarna och därmed kan brukarna 

föra fram sina synpunkter och önskemål. Det direktdemokratiska deltagandet handlar om när 

brukare själva går samman i exempelvis brukarstyrelser, i syftet att själva kunna fatta 

politiska beslut (Gilljam & Hermansson, 2003, sid. 19). Enligt min mening kan ett 

direktdemokratiskt deltagande i kommunen, exemplifieras genom såväl brukarråd som det 

Sociala rådet. Deltagandet i brukarråd kan innebära att de äldre själva kan vara med i 

utformningen av saker som berör dem i det dagliga livet. De äldres möjligheter till inflytande 

förankras här i dialoger mellan brukare, tjänstemän och politiker. Enligt Roos (2009) kan en 

viktig del i äldre människors liv, utgöras av känslan av delaktighet och inflytande över sin 

egen livssituation. För att detta ska kunna ske krävs det att de äldre ges kontroll över sin 

situation, exempelvis genom kommunikation med den äldre gällande beslutsfattande (Roos, 

2009, sid. 19-20, 25-26).  

 Enligt min mening kan exempel på hinder med brukarinflytande, ses genom Postle med 

fleras studie (2005). Postle belyser att hinder mot att äldre deltar i politiska arenor och har 

inflytande, kan utgöras av att äldre exempelvis kan ha svårt med att resa med kollektivtrafik, 

passa tider med mera. I förhållande till Kumla kommun kan äldres anpassning till att förflytta 

sig mellan olika råd, möten och aktiviteter, ses som hinder mot äldres inflytande. Det jag 

menar är att inflytande i sig inte enbart bör ske genom äldres kollektiva röster, utan att fokus 

även bör vara på att stärka äldres enskilda viljor och önskemål (vilket jag inte kan se någon 

tydlig satsning på i Kumla kommun, utöver arbetet med levnadsberättelser och stöd från 

anhöriga). 

 Vilka olika former för brukarinflytande, fanns det inom äldreomsorgen i Kumla 

kommun? Utifrån respondenternas utsagor, finns det idag flera exempel på olika möjligheter 

till brukarinflytande i kommunen. Exempelvis berättar respondenterna att de har olika typer 

av aktiviteter och forum, som områdesträffar, brukarråd, det Sociala rådet, telefonjouren samt 

Väntjänsten, som äldre kan vara delaktiga i (ha inflytande över tillsammans med andra).  

I grunden för detta arbete vilar synen på att så långt som det är möjligt ska brukaren göras 

delaktig och därmed ha inflytande över såväl individuella ärenden som inflytande i kollektiva 

frågor. Enligt Postle med flera (2005) kan deltagandet i grupper med andra människor, bidra 

till en ökad livskvalitet för de äldre då de ges möjligheter till att umgås med likasinnade äldre. 

Detta är dock inte helt oproblematiskt, eftersom sådana organiseringar kan bidra till att 

samhället ser äldre som människor med särskilda ”behov” och oförmögna att föra sin egen 

talan (Postle, m.fl., 2005). Ingen av respondenterna i denna studie belyser att äldres 

deltagande i olika grupper, kan bidra till en negativ syn på de äldre (som människor med 

särskilda behov). Frågor som väcks hos mig är därför på vilket sätt deltagandet i grupper, kan 

leda till negativa konsekvenser för de äldre? Det jag menar är att större delen av arbetet med 

brukarinflytande för de äldre i Kumla kommun, utgörs av deltagandet i olika typer av 

gruppaktiviteter. En av motiveringarna till detta arbete har jag uppfattat av respondenterna 

som möjligheten för de äldre att upprätta gemenskap med andra äldre, som annars kan vara 

ensamma och isolerade i sina hem. Här är jag av den uppfattningen att det torde vara 

intressant att tillfråga såväl de äldre själva som andra människor boendes i kommunen, om 

hur de ser på dessa gruppaktiviteter för de äldre? Upplever de på något sätt att aktiviteterna 

bidrar till en särbehandling av de äldre i kommunen? 
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 Brukarinflytande kan enligt min mening ses utifrån Persson och Bergs (2009) studie, 

som belyser att det idag saknas kunskap och empirisk data kring huruvida äldre använder sig 

av formella kanaler för inflytande. Om denna kunskap saknas, hur ska exempelvis praktiker 

och politiker få vetskap om de äldre faktiskt kan utöva inflyta i praktiken? I Persson och 

Bergs (2009) studie beskrevs ofta äldre som passiva, medan de äldre själva upplevde att det 

inte fanns några eller få möjligheter att göra sina röster hörda. Konsekvenserna av detta 

uppgavs vara att de äldre upplevde sig oförmögna att förändra sin situation, då deras röster 

upplevdes som ineffektiva (ingen lyssnade till dem). Liksom Persson och Berg (2009) kan ett 

hinder för brukarinflytande utgöras av att det inte finns någon mottagare av äldres viljor och 

önskemål, vilket i relation till Kumla kommun kan utgöras av omsättningen enhetschefer som 

bidragit till att det saknats ledning och mottagare för brukarrådens talan.  

 Frågan huruvida äldres behov av brukarinflytande tillvaratas om de själv inte kan göra 

sina röster hörda (på grund av exempelvis demenssjukdom), besvarar respondenterna genom 

att belysa att de äldres talan kan företrädas av vårdpersonal på boenden. I denna studie 

framkommer det även att respondenterna förespråkar att när de äldre ännu är friska, så kan de 

tillsammans med exempelvis personal från hemtjänsten, skriva levnadsberättelser. Genom 

detta menar respondenterna att personalen kan ”fånga upp” de äldres talan och att 

levnadsberättelserna kan utgöra en utgångspunkt för den äldres vilja (om denne sedan blir 

dement). Vårdpersonalens företrädande av äldre med demenssjuk, har skapat tankegångar hos 

mig. Enligt respondenterna är det vårdpersonalen, som bör ansvara för att föra de 

demenssjukas röster. Mina tankegångar riktas därmed in på Melin Emilssons forskning 

(2008), kring svårigheter som kan finnas i relationsskapandet mellan demenssjuka äldre och 

vårdpersonal. Melin Emilsson (2008) belyser att när vårdpersonal inte fick något gensvar från 

den äldre, tenderade personalen att bli förvirrad. Vidare visade forskningen att vårdgivare 

även kunde brista i sin empati mot brukarna, bland annat på grund av vårdgivares svårigheter 

med att reflektera över samspelet mellan dem och brukarna (Melin Emilsson, 2008). Även om 

det i min studie inte har framkommit någon empiri för detta utifrån respondenternas utsagor, 

ställer jag mig dock frågande till att respondenterna lägger tyngden vid att vårdpersonal i 

främsta fall ska representera den äldre. Även om respondenterna belyser att kontakten med 

anhöriga kan tas sekundärt, så ska det vara vårdpersonalen som i första hand representerar den 

äldre. En av motiveringarna till detta, menar respondenterna är att anhöriga ska förbli 

anhöriga och då kan personalen ses som en ”förstahands representant” för den äldres talan. 

Melin Emilssons forskning (2008) visar på att en del vårdpersonal brister i sin empati mot 

brukarna och då är min fråga hur detta i sådant fall skulle kunna påverka personalens förmåga 

till att representera den äldre och dennes önskemål? Trots att det i min studie saknas empiri 

för detta, anser jag att det kan vara en viktig tankegång att fundera över (för- respektive 

nackdelar med vem som bör vara företrädare för den äldres röst).   

 Har projektet ”Vägar till ökat brukarinflytande och medborgerligt inflytande över 

kvaliteten i äldreomsorgen”, haft någon betydelse för äldreomsorgens utveckling av 

brukarinflytande i kommunen? Trots att denna studie inte har haft till avsikt att verka som en 

utvärdering av projektet, kan jag inte komma ifrån att projektet tycks ha haft betydelse för 

utvecklandet av möjligheter till inflytande för de äldre i Kumla kommun. Detta är ett 

resonemang som jag grundar på mina intervjuer med respondenterna, där jag har delgivits 

deras respektive uppfattningar av brukarinflytandet i kommunen. Respondenterna uppger att 

enligt dem har projektet haft betydelse för utvecklandet av inflytande bland brukare och att 

detta inflytande idag finns kvar i kommunen (då även delar av projektet fortfarande är i bruk). 

Exempelvis kan vi här återgå till Bilaga 1 i detta material, som utgjorde projektets olika delar 

när det startades. Trots att mitt fokus för denna studie inte har utgjorts av att söka bekräftelse 

för vilka delar i projektet som idag fortfarande är i bruk, kan jag utifrån respondenternas 

utsagor belysa att följande delar fortfarande finns kvar och är aktiva: telefonjour, talesombud, 



 

42 

 

brukarråd, tidningar samt områdesträffar. I bilagan framgår det även en inflytandeskiss som 

påvisar att inflytande kan nås genom Sociala rådet, talesombud, brukarråd, tidningar samt 

träffar i bostadsområdena och servicehusen. Utifrån resultaten av denna studie kan jag 

bekräfta att samtliga av dessa delar i inflytandeskissen, idag finns kvar i kommunen. Frågor 

som jag har ställt till mig själv, är hur brukarinflytandet hade kunnat se ut i kommunen om 

projektet inte hade startats? Vilka möjligheter till inflytande hade det då funnit för de äldre? 

På vilket eller vilka sätt skulle de äldre i sådant fall ha kunnat göra sina röster hörda?  

 Utifrån respondenternas utsagor är min uppfattning att brukarinflytandet i kommunen, 

är förhållandevis bra. Däremot kan förslag på vidare studie, utgöras av att söka empiri om hur 

brukarna själva upplever sina möjligheter till inflytande i kommunen. Trots att 

brukarinflytandet i kommunen är bra, visar forskning att möjligheterna till inflytande bland 

brukare kan kollidera mellan synen på representativ- och deliberativ demokrati. Inom den 

representativa demokratin kan folkvalda beslutsfattare, bidra till att medborgares önskemål 

framförs och därmed kan allmänhetens välfärd öka (Schumpeter, 1994, sid. 181-182). Med 

andra ord är det genom folkvalda beslutsfattare, som brukare kan delta och påverka 

förvaltningar samt ges möjligheter till inflytande över offentlig service (Dahlberg & Vedung, 

2001, sid. 15-16). Till skillnad mot representativ demokrati, läggs fokus enligt min mening 

inom deliberativ demokrati på hur inflytande och deltagande bland brukare sker. Enligt min 

mening sker inflytandet inte enbart utifrån att människor väljer representanter för deras 

åsikter, utan även på vilket sätt människor har möjlighet till inflytande i praktiken. Utifrån 

deliberativ demokrati ses medborgare som alltmer obehövliga inom socialpolitiken, till följd 

av att välfärdspolitikens uppbyggnad delar in civilsamhället i delar (Rothstein, 2010, sid. 37).  

 Utifrån respondenternas utsagor, belyser de att demokrati och rätten till inflytande är det 

som utgör grunden inom arbetet med de äldre i kommunen. Däremot saknar jag 

problematisering från respondenterna om vad inflytande är i praktiken, mer än att brukare 

själva exempelvis har makten att bestämma i sitt eget ärende. Det jag menar är att enligt min 

mening tenderar respondenterna att beskriva de äldres inflytande utifrån representativ 

demokrati, där brukare som inte själva klarar av att göra sina röster hörda kan ges möjligheter 

till inflytande genom olika råd eller genom att utse någon som för deras talan. 

Problematiseringen av hur eller på vilket sätt inflytande kan ske i praktiken och vad det kan 

finns för eventuella svårigheter med brukarinflytande, anser jag saknas. Exempel på detta 

skulle kunna utgöras av problematiserandet av att äldre grupperas och vad detta eventuellt 

skulle kunna få för tänkbara konsekvenser, för äldres möjligheter till inflytande? Eller hur 

äldre med demenssjukdom bör företrädas? Trots detta är min uppfattning att de i Kumla 

kommun har kommit långt i utvecklandet av brukarinflytande och att kommunens ambition 

har utgjorts av att vidarebehålla arbetet med brukarinflytande i kommunen.  

 Något som jag tycker kan vara viktigt att påpeka i arbetet med äldre människor är 

utifrån Petersson (1989) som belyser att passivitet från människor också bör ses som en 

handling, nämligen ett val att inte göra någonting (Petersson, 1989, sid. 103). Enligt min åsikt 

är det viktigt i detta arbete med brukarinflytande och äldre som väljer att inte göra sina röster 

hörda, ska respekteras på samma sätt som dem som väljer att göra sig hörd genom exempelvis 

olika forum eller brukarråd.  

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Peter Beresford (2002) har forskat om brukarmedverkan inom forskning och utvärdering, 

eftersom detta på senare år blivit allt med mer populärt utifrån direktiv från politiken. Frågan 

är huruvida brukarmedverkan i forskning, i själva verket är bra eller dåligt? Intresset för 

brukare inom forskning, kom bland annat i syftet att genomföra utvärderingar. Genom att göra 

dem som är brukare av samhällstjänster till målpersoner för utvärderingar, kunde därmed 
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välfärdsstaten utvecklas. Brukarnas medverkan ses därför som en viktig del i sökandet efter 

kunskap, vilket kan kopplas samman med den evidensbaserade praktiken där 

brukarmedverkan kan ses som evidens för trovärdigheten av olika offentliga samhällstjänster. 

Kritiken av brukarmedverkan inom forskning har istället riktats in på huruvida reliabilitet och 

validitet kan eftersträvas, då brukarmedverkan i forskning grundar sig på brukarnas egna 

uppfattningar kring det som utvärderas (Beresford, 2002). Sammantaget menar Beresford 

(2002) att involverandet av brukarmedverkan i forskning fortfarande är i ett tidigt stadium och 

att mer forskning bör riktas in på huruvida brukarmedverkan kan vara frigörande eller 

regressivt mot brukarna själva (Beresford, 2002).  

 Resultaten av denna studie visar att det i Kumla kommun, finns fler olika möjligheter 

för äldre till att göra sina röster hörda. Eftersom studien är begränsad till en specifik kommun, 

går det därför inte att uttala sig kring generaliserbarhet av resultaten. Däremot skulle förslag 

på fortsatta studier, kunna vara att genomföra liknande intervjuer med yrkesverksamma inom 

äldreomsorgen i en annan kommun. Därefter skulle den nya studien kunna jämföras med 

denna, men endast utifrån vilka möjligheter för brukarinflytande det finns i den andra 

kommunen. Med andra ord jämföra eventuella kommunala skillnader, vilka möjligheter det 

finns i kommunen för brukarinflytande. 

 Ytterligare förslag på vidare forskning, skulle kunna utgöras av att idag genomförs en 

utvärdering av projektet som pågick i kommunen. Även om det har gått en tid sedan 

projekttiden, torde det vara av intresse för exempelvis politiker att projektet följs upp och att 

utfallet av projektet granskas. Här kunde det även vara av intresse att det delprojektet som 

handlade om ”Förebyggande hembesök” (som var ett av de tre projektet i Kumla och som jag 

valde av avgränsa mig ifrån), utvärderas. Syftet med detta kan då vara att granska det 

projektet och vad som gjorde att dessa pensionärer mådde som de gjorde och sedan jämföra 

detta med livskvaliteten hos dem som ingå i olika brukarråd och områdesträffar. Med andra 

ord jämföra livskvaliteten hos de äldre som bor hemma och som inte är delaktiga i 

områdesträffar, med livskvaliteten hos äldre som umgås med andra likasinnade. Här skulle 

resultaten från de både delprojekten kunna sammanföras med Väntjänsten, i syftet att 

eventuellt arbeta för att förebygga att äldre människor själva ska kunna bo kvar i sina hem 

längre än vad de kan idag.    

 

9.0 Slutsatser 
 

Trots att denna studie innehåller ett bristande antal intervjupersoner, pekar den ändock på 

viktig information kring äldres möjligheter till inflytande. Det jag menar är att utifrån studiens 

resultat, anser jag att Kumla kommun aktivt arbetar med brukarinflytande inom 

äldreomsorgen och att de har funnit olika vägar för att aktivera brukaren i beslut gällande 

såväl dennes vardag som vägar för att sprida information till de äldre om deras rättigheter.  

 Min uppfattning av kommunens arbete med brukarinflytande, är att det i kommunen 

finns goda möjligheter för de äldre att göra sina röster hörda och att denna studie skulle kunna 

bidra med ett kunskapstillskott till dem som arbetar inom äldreomsorgen och vill utveckla 

dess kvalitet (med hänsyn till äldres egna värderingar och behov av inflytande).   
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Bilaga 1. 

 

(Kumla Kommun, 2002). 



 

 

 

Bilaga 2. 

Intervjuguide 
Inledning 

 Presentation om mig själv, vem jag är och syftet med denna studie. 

 Informera om avsikten med studien samt fråga om samtycke till ljudinspelning samt 

medverkan i intervjun. 

 Presentation av intervjuns upplägg.  

 

Respondenternas bakgrund  

1. Berätta lite om dig själv; vem du är och vad du har för kunskapsområden/tidigare 

arbetslivserfarenheter (I) 

a. Koppla arbetslivserfarenheten till erfarenheter av äldreomsorg? (I) 

2. Hur ser du på brukarinflytande? (vad är det?) (Å) 

a. Vem är brukare? (individ, anhörig etc.) (Å) 

b. Vilken form av inflytande har de? (deltagande inflytande/medinflytande etc.) 

(I, Å) 
c. Beskriv hur du tänker kring brukarinflytande, i förhållande till äldreomsorg? 

(Å) 
i. Vilken åldersgrupp tänker du dig, när du beskriver som du gör? (Å) 

Projektet  

3. Vad har du för kunskaper kring projektet (”Vägar till ökat brukarinflytande och 

medborgerligt inflytande över kvaliteten i äldreomsorgen”), som genomfördes i 

Kumla kommun? (I, Å) 

4. Vilken kunskap har du kring avsikten med projektet? (I, Å) 

a. Vad utgick ni ifrån vid uppstartandet av projektet? (grundmotiveringen till 

projektet) (I, Å, H) 

5. Hur kom projektet att utvecklas under projekttiden? (I, Å, H) 

6. Vilken/vilka betydelser har projektet haft för utvecklandet av brukarinflytande inom 

äldreomsorgen i Kumla kommun? (när projektet startades och i förhållande till hur 

äldreomsorgen ser ut idag?) (I, Å, H) 

7. Vet du vad som hände med brukarråden efter projekttidens slut? (I) 

 

Äldreomsorgen i Kumla kommun 

8. Hur ser du på brukarinflytandet inom äldreomsorgen i Kumla? (på vilket/vilka sätt 

tillvaratas äldres behov av brukarinflytande i den nämnda kommunen?) (I, Å) 

a. Vad hade hänt i kommunen när du tillträdde (inom brukarinflytandet i 

äldreomsorgen i kommunen) och hur utvecklades det tills du slutade? (I, Å) 

b. På vilket eller vilka sätt arbetar ni för att utveckla inflytandet för brukare inom 

äldreomsorgen? (H) 

c. Vad har du för idéer kring äldreomsorgen i framtiden (med fokus på 

brukarinflytande) (Å) 

9. Hur kan kunskaper kring brukarinflytande inom äldreomsorgen överföras i och över 

verksamheter? (Å, H) 

a. Arbetar ni i Kumla mot privata entreprenader eller sker allt arbete med 

brukarinflytande inom äldreomsorgen inom den offentliga sektorn? (I) 

i. Vilken åldersgrupp tänker du på när du beskriver som du gör? (Å) 

 

Information = (I), Åsikt = (Å), Handling = (H) 


