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Att arbeta för och med klienterna - inflytande inom vård och 
omsorg för personer med psykisk ohälsa 
Ingress 
Syftet för det sociala arbetet är i grunden att verka för klienters bästa. Kraven på evidensbase-
ring av arbetet lyfter fram detta på ett delvis nytt sätt. Kravet på vetenskapligt prövade meto-
der motiveras av att klienterna skall få bästa möjliga hjälp, men det är en aspekt av evidensba-
sering som skall kombineras med de professionellas erfarenhet och klienternas/brukarnas vär-
dering. I den här artikeln diskuteras de två senare aspekterna med särskild tonvikt på hur man 
som professionell kan närma sig frågan om klienternas inflytande. En utgångspunkt är skill-
naden mellan att arbeta för respektive med klienterna. Diskussionen illustreras av erfarenheter 
från en utvärdering av ett projekt vars målsättning var att öka möjligheten till inflytande för 
personer med psykisk ohälsa. 

Vad betyder klienters inflytande som professionellt åtagande 
Diskussionen om evidensbasering av vård och omsorg har hittills koncentrerats på frågan om 
vilken typ av vetenskaplig prövning som är acceptabel för att arbetsmetoder skall anses vara 
evidenta. Den debatten har inte minst förts i Socionomens spalter av bland andra Karin Teng-
vald och Sven-Axel Månsson. De delar av begreppet evidensbaserad praktik som går utöver 
den vetenskapliga prövningen - de professionellas erfarenhet respektive klienternas/brukarnas 
värdering – har rönt mindre uppmärksamhet trots att de definitionsmässigt har lika vikt (se t 
ex Sackett et al 2007, Oskarsson 2006). Ett evidensbaserat förhållningssätt omfattar således 
att socialarbetaren ständigt lär av klienten och sina egna erfarenheter samtidigt som tillgäng-
liga resultat från relevant forskning vägs in i de bedömningar som görs och de beslut som 
fattas – en process som behöver vara ständigt pågående. 
 
Sverige har ratificerat FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsned-
sättning delaktighet och jämlikhet (FN 1993). Det betyder, att vi åtagit oss att vidga perspek-
tivet på funktionshinder från rätt till omhändertagande till delaktighet.1  
 
Det finns goda skäl att ägna klienternas värderingar ett professionellt intresse och att fördjupa 
oss i hur klienter kan komma till tals på bästa sätt. 

Svårt och nödvändigt, särskilt vid psykiska funktionshinder 
Här skall diskuteras vad dimensionen klienternas värdering i en evidensbaserad praktik kan 
betyda inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Inom det området är det här 
åtagandet svårbearbetat men samtidigt helt nödvändigt. Att inflytandefrågan är särskilt kom-
plicerad vid psykisk ohälsa sammanhänger med att själva sjukdomen eller funktionshindret 
kan uppfattas ha berövat personen möjligheten att själv uttrycka sina erfarenheter och önske-
mål. Samtidigt finns åtskillig forskning, t ex om institutionsskador och om återhämtning, som 
                                                 
1 Detta perspektiv stadfästes ytterligare i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
(FN 2006). Betoningen av individens möjlighet till medverkan och delaktighet i samhällslivet manifesterades i 
Sverige år 2000 i en ny nationell handikappolitik där demokratiperspektivet stod i fokus (Prop. 1999/2000:79). 
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visar vikten av att bibehålla och utveckla autonomi för att individens psykiska problem inte 
skall bli kroniska. 
 
Ett sätt att se på personalens förhållningssätt till stöd för klienternas autonomi är att arbeta för 
klienterna. Det finns en stor lockelse i att stanna vid att vara en kunnig specialist med ett en-
gagemang för klienterna. Den som emellertid enbart ser sig som någon som arbetar för sina 
klienter riskerar dock falla i en patriarkal fallgrop som kan innebära att man, trots god vilja, 
kommer att agera på ett för klienten skadligt sätt. Hur kunnig man än är, kan man aldrig ge-
nom utbildning skaffa sig de unika erfarenheter som de psykiskt sjuka/funktionshindrade 
själva har (NIMHE 2004).  
 
Ett arbete tillsammans med klienterna behöver kunna utvecklas. Det handlar både om att på 
individnivå arbeta utifrån klienters möjligheter till autonomi och på organisationsnivå med 
anpassning av servicen till brukarnas behov och önskemål. Perspektiv på detta har bearbetats i 
ett nyligen avslutat nationellt projekt kring brukarinflytande (Inflytandeprojektet 2007). 
 

Utvecklingsarbete kring brukarinflytande 
Att arbeta med metoder för brukarinflytande är inte något helt nytt inom vård och omsorg om 
psykiskt funktionshindrade. Det är framför allt något som skett på organisationsnivå genom 
att t ex inrätta brukarråd i anslutning till verksamheter för psykiskt funktionshindrade. RSMH 
(Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) har under en följd av år bedrivit personalutbild-
ning där personer med erfarenheter av psykisk ohälsa medverkat som utbildare. En liknande 
verksamhet är användningen av tidigare patienter som konsulter i vården (Söderlund & Gent-
zel 2007). På några håll i landet har man prövat att anställa personer med egen erfarenhet av 
psykisk ohälsa att arbeta med att skapa förutsättningar för patienters och brukares inflytande (i 
t ex Malmö och Hallandslandstinget). Studiecirklar för nyinsjuknade respektive anhöriga har 
prövats som metod för att förmedla kunskap och därmed förbättra förutsättningarna att själva 
kunna hantera en svår situation. Inrättande av Personligt Ombud är en insats avsedd att stödja 
psykiskt funktionshindrades möjligheter till inflytande över sin situation (se t ex Socialstyrel-
sen 2005). 
 
Som led i Nationell Psykiatrisamordning bedrevs ett mer systematiskt utvecklingsarbete inom 
ramen för det s.k. Inflytandeprojektet. Där prövades olika metoder: brukarrevisioner och pati-
enter som konsulter i vården, men också att skapa mer hållbara strukturer för utveckling av 
inflytande genom stimulans till kommuner och landsting att inrätta funktioner som brukarin-
flytandesamordnare (BISAM).  
 
Hållbara strukturer för brukarinflytande förväntas kunna bidra med att göra klienters infly-
tande mer långsiktigt förankrad i organisationerna, som en arbetsuppgift som kräver plane-
ring, utbildning och uppföljning för att fungera. Projektet genomfördes under perioden sep-
tember 2006 – april 2007 i tio lokala/regionala delprojekt genom att 20 samordnare genom-
gick en gemensam utbildning samtidigt som de planerade sitt arbete och genomförde olika 
aktiviteter. Verksamheten har utvärderats genom en uppföljning i maj/juni 2007 (Lindquist 
2007).  
 
De olika delprojekten kring brukarinflytandesamordning bestod av såväl kommunala som 
landstingsprojekt samt några samarbetsprojekt mellan kommun och landsting. De utformades 
på olika nivåer – från att avse att utveckla inflytandet i en specifik verksamhet till att omfatta 
kommunens eller landstingssektorns samlade verksamhet för psykiskt sjuka och funktions-
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hindrade. Oftast utsågs två personer att på deltid tillsammans utgöra brukarinflytandesamord-
nare. I några av projekten var den ena av samordnarna en person med egen erfarenhet av psy-
kisk ohälsa, i ett fall enbart personer med egen erfarenhet. Annars utsågs personal som visat 
ett särskilt intresse för inflytandefrågor och hämtade från den organisation som skulle bear-
betas. Samordnarna med personalbakgrund hade på deltid kvar sina tidigare arbetsuppgifter 
som var av olika karaktär. Det kunde vara boendestödjare, utbildare, verksamhetssamordnare, 
projektledare, personligt ombud. 
 
Bakom begreppet brukarinflytandesamordning döljer sig aktiviteter för att främja inflytande 
för personer som finns i psykisk vård och omsorg eller har erfarenhet av psykisk ohälsa samt 
deras anhöriga. En viktig samarbetspart är de olika klient- och anhörigorganisationer som 
finns inom området och som numera samlar sig inom nätverket Nationell samverkan för psy-
kisk hälsa – NSPH. I den här framställningen ligger fokus på klienterna själva, något som inte 
avser förminska det legitima intresse för att göra sin röst hörd och få sina synpunkter beaktade 
som de anhöriga har. Däremot en medvetenhet, som finns hos de här organisationerna själva, 
att de anhörigas synpunkter inte kan ersätta eller blandas ihop med den sjukes egna uttryck för 
sin situation. 

Erfarenhet av brukarinflytandesamordning 
Den stora variationen i organisering, uppdrag och sammansättning av samordnarna innebar att 
många olika erfarenheter gjordes under projekttiden. Något som var gemensamt var dock, att 
det i alla delprojekt gjordes sådana positiva erfarenheter, att alla fick en fortsättning som mer 
eller mindre permanentade verksamheter - ofta med utökade uppdrag. Här begränsas redovis-
ningen till en diskussion av sådana erfarenheter som har betydelse för personalens sätt att för-
hålla sig till sina klienter. 
 
Det förekom flera rapporter om att perspektivförskjutning från arbete för till arbete med kli-
enter var oerhört betydelsefull för den personal som medverkade - samtidigt som det också 
förekom svårigheter att få personal att delta i och förstå meningen med en sådan perspektiv-
förskjutning. En boendestödjare, som trots ett stort engagemang för en klient, upptäckte att 
hon tagit klientens intresse av stöd för givet och inte förstod dennes undvikande strategier 
förrän hon hade en ändrad position. Överhuvud taget verkar det svårt att se och åstadkomma 
skillnaden mellan att arbeta för respektive med klienten i ett arbete som enbart sker på tu man 
hand.  
 
Åtskilliga beskrev att andra sidor och resurser hos klienterna uppenbarades, när dessa bemöt-
tes som medaktörer istället för som mottagare av omsorg. Däremot var klienterna initialt inte 
självklart intresserade att förändra sig till aktiva medaktörer. Strategier utvecklades för att få 
igång och driva ett utvecklingsarbete. En del anmärkningsvärda förändringar bland klienter 
kunde observeras redan under den korta projektperioden. 
 
När det gäller att bearbeta personalens motstånd mot att se värdet av eller möjligheterna att 
arbeta med klienterna, framträdde två strategier som framgångsrika: 
 
– Samordnare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa hade lättare för att väcka personalens 
intresse än samordnarna med personalbakgrund, som snarare hade svårigheter att få respekt 
för en ändrad position bland tidigare kollegor2. Den här skillnaden i impact mellan samord-
nare med olika bakgrund kan sammanhänga med en bristande erfarenhet hos personalen av att 

                                                 
2 Att vara samordnare med personalbakgrund hade däremot andra poänger. 
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möta återhämtade personer. De här samordnarna tycks framträda som intressanta modeller för 
hur psykisk ohälsa kan övervinnas eller hanteras. Deras berättelser bearbetar förmodligen 
också en typ av rationalisering av återhämtning som säkert förekommer – föreställningen att 
det snarare är frågan om feldiagnostik än återhämtning när personer med erfarenhet av psy-
kisk ohälsa kan fungera väl i en sammansatt vardagstillvaro och fylla ansvarsfulla funktioner. 
 
– Det verkade som om en utveckling hos grupper av klienter behöver åtföljas av att persona-
len parallellt får del av en motsvarande utvecklingsinsats. I annat fall riskerar personalen mo-
bilisera försvarsstrategier som kan försvåra, eller rent av omintetgöra, klienternas möjligheter 
till utveckling. 
 
På strukturell nivå kunde samordnarna bidra på flera sätt för att få brukarråd eller andra for-
mer av inflytandeorgan att fungera. Det var ibland frågan om att bemöta tidigare erfarenheter 
av samrådsorgan som fungerat dåligt och som lett till besvikelser hos representanter för såväl 
brukare som verksamhet. 
 
En kritisk fråga som kan ställas av alla parter och utifrån perspektivet evidensbaserad praktik 
är, om brukarinflytande är detsamma som brukarstyrning och hur frågeställningar om bemö-
tande kommer in. Att personalens bemötande står på dagordningen är tveklöst, men vad 
handlar bemötandet om? Hur behöver det förändras? Vad betyder brukarinflytande? Och är 
brukarstyrning möjligt? Innebär det att professionella ställs åt sidan och att politiska ramar 
inte längre behöver gälla? Svaren på de frågorna behöver arbetas fram i de dialoger som ut-
märker ett inflytandearbete. Intressanta grepp användes i ett par av de projekt som prövade 
brukarinflytandesamordnare, där man talade om ”optimal styrning” som beteckning på mål-
sättningar för brukarnas inflytande och deltagande men med hänsyn taget till de ramar och 
målsättningar som gäller för verksamheterna (Lindquist 2007 s 79). Vad som är optimalt vari-
erar utifrån olika förutsättningar och kräver en kontinuerlig insats för att synlig- och medve-
tandegöras. Vilka krav skall vi inom professionen ställa på oss själva i en sådan dialog för att 
den skall anses uppfylla kraven på att inbegripa klienternas erfarenheter och värderingar i en 
evidensbaserad praktik? 
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