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Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka om brukarrevisorer som återhämtat sig från psykisk ohälsa
påverkades av sitt arbete under utförandet av brukarrevisioner och i så ifall vilka orsaker
som kunde finnas bakom påverkan. Vidare undersöktes vilka konsekvenser arbetet med
brukarrevisioner kan ha för brukarrevisorernas mående samt hur den nya kunskap som
studien genererar kan användas inom det sociala arbetet. Studien ämnar fylla ut de stora
kunskapsluckor som finns inom ämnet, i synnerhet i Sverige. Det empiriska materialet har
samlats in genom individuella semikonstruerade intervjuer med sex brukarrevisorer.
Studien är en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats. Innehållsanalys med fokus på
det manifesta har tillämpats. Resultatet har analyserats med hjälp av begreppen
empowerment samt återhämtning. Resultatet visar att det finns en övergripande positiv
påverkan på brukarrevisorernas mående i form av en känsla av ökat värde,
meningsskapande samt individuell utveckling. Resultatet visar dock även på förekomsten
av riskfaktorer som ingår i arbetet i form av de svårigheter som följer med upprätthållandet
av sekretess, etiska dilemman och ansvarskänslor inför brukarnas utsatthet. Vidare belyser
studien det fortsatta behovet av forskning, speciellt mer omfattande sådan, inom området
samt bidrar med implikationer som kan användas i det sociala arbetet. Slutsatsen är att
brukarrevisorers återhämtning påverkas positivt av brukarrevisioner men att det
förekommer riskfaktorer för deras mående i samband med deras arbete som bör tas vidare i
beaktande.
Nyckelord: Brukarrevision, återhämtning, empowerment, psykisk ohälsa
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1.

Inledning
1.1 Bakgrund
I början av 2000-talet skakades Sverige av flera våldsbrott vars orsak kunde härledas till att
gärningsmännen fått bristande hjälp med sin psykiska ohälsa. Detta ledde till att ett viktigt
men bortglömt ämne åter hamnade på den politiska agendan, nämligen bristande
psykiatrisk vård. I ett försök att lösa situationen tillsatte regeringen en psykiatrisamordnare,
Anders Milton, med uppgiften att utreda den psykiatriska vården i Sverige. Under
utredningen tilldelades medel till olika projekt som skulle gynna psykiatrin bl.a.
Brukarinflytandeprojektet. Det var inom detta projekt som en allvarlig diskussion gällande
brukarrevisioner kom till i Sverige. Brukarrevisioner innebär att de verksamheter som ska
tillhandahålla hjälp till individer med psykisk ohälsa utvärderas och granskas av individer
som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa s.k. brukare och/eller närstående som ingår i
fristående brukarorganisationer. (NSPHiG, 2015, s. 5-6). Brukarrevisioner har använts
under en längre tid i andra länder bl.a. Storbritannien men har inte riktigt fått fäste i Sverige
(Lund-Jakobsson & Rosenberg, 2008, s. 6). Med detta som bakgrund, i början av 2015,
startade ett treårigt Arvsfondsprojekt med syftet att komma fram till en enhetlig metod samt
att etablera brukarrevisioner i Sverige. Brukarrevisionsprojektet ägs av Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och förvaltas av Riksförbundet för Social och Mental
Hälsa (RSMH). (NSPH, 2016).
Brukarrevisorer fungerar idag som en länk mellan brukarna och de professionella när de
utvärderar verksamheterna. Därmed pendlar brukarrevisorerna mellan de professionellas
och brukarnas domän utan att egentligen till fullo tillhöra någon av dem. Detta medför att
brukarrevisorer, utöver de krav som den professionella rollen innebär, berörs även av bl.a.
maktutjämningens effekter i samband med granskningar av verksamheter samt av
brukarnas utsatthet. Vid en snabb internetsökning av ”brukarrevision” kommer
vårdförbundets hemsida fram där det står bl.a. att en individ som anses vara lämplig för att
utöva en brukarrevision ska vara någon som har stor erfarenhet av området, men samtidigt
inte drivs av längtan att ”hämnas” egna eventuella dåliga erfarenheter (vårdförbundet,
2016). Detta ger en bra bild på de fördomar som brukarrevisorer kan tänkas möta. Att vara
brukarrevisor innebär samtidigt att individen får större inflytande, en chans att utvecklas
och kunna utöva en viktig roll i något som de anser är både meningsfull och givande. Fler
och fler har börjat delge sina erfarenheter, främst med syftet att kunna hjälpa andra och
uttalat sig om de gynnande effekter detta haft på deras mående (Topor, 2004, ss. 27- 28;
Lund-Jakobsson & Rosenberg, 2008, s. 19).
Tills vidare är det enbart verksamheter som själva beställt en brukarrevision som
utvärderas. Men i takt med det ökade intresset för brukarinflytande och dess ökade vikt
inom det sociala arbetet kan brukarrevisioner bli ett etablerat utvärderingsverktyg i strävan
för att uppnå god kvalité i det sociala arbetet. Detta innebär att fler kommer kunna jobba
som brukarrevisorer och därmed kommer fler påverkas av de effekter på måendet som
arbetet kan ge. Idag finns forskning om hur verksamheter och brukare gynnas eller
missgynnas av brukarrevisioner dock finns det brist på hur brukarrevisorer påverkas trots
att påverkan på andra yrkesgruppers mående och yrkets påverkan på den psykiska hälsan
exempelvis socialarbetares, är flitigt undersökt. Därför är den brist på forskning om som
finns värt att åtgärda. Med detta som grund ämnar denna studie att bidra till utfyllnaden av
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denna kunskapslucka genom att undersöka hur brukarrevisorers återhämtning från psykisk
ohälsa och deras mående påverkas av att utföra brukarrevisioner.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie var att undersöka om brukarrevisorer som återhämtat sig från
psykisk ohälsa påverkas av sitt arbete under utförandet av en brukarrevision. Syftet
resulterade i följande frågeställningar:
•Påverkas brukarrevisorernas återhämtning av utförandet av en brukarrevision och i så fall,
på vilket sätt?
•Vad har denna påverkan för konsekvenser på brukarrevisorernas mående?
•Hur kan denna förståelse användas för det fortsatta sociala arbetet med målgruppen?

1.3 Definitioner
•Empowerment: Empowerment består av tre grundbegrepp; styrka, kraft och makt och
kopplas även ihop med egenskaper så som självtillit, stolthet, delaktighet, egenkontroll,
kompetens, medborgarskap, deltagande och samarbete (Askheim & Starring, 2007, s. 9).
•Återhämtning: Återhämtning är ett begrepp som tar hänsyn till individen som helhet och
ser förbättringen av den psykiska ohälsan som produkten av en komplex process som
påverkas av flera faktorer. (Topor, 2004, ss. 26- 29). Social återhämtning används när
individen lever ett fungerande och tillfredsställande socialt liv men fortfarande uppvisar
symtom och total återhämtning när individen är socialt återhämtad och har även total
avsaknad av symtom (Schön, 2009, s. 24).
•Brukare: Med brukare avses individer som på grund av psykisk ohälsa brukar
välfärdstjänster eller service.
•Brukarmedverkan: Med brukarmedverkan avses all företeelse som innebär att brukarna
medverkar i ett större sammanhang.
•Brukarinflytande: Med brukarinflytande avses allt som innebär att brukare har inflytande
och kontroll över sina egna liv och rehabilitering
•Brukarrevision: Med brukarrevision menas här t.ex. en granskning av en verksamhet eller
service för brukare genom att kvalitén utvärderas av brukare eller närstående genom t.ex.
datainsamling och formulering av bedömningskriterier, enligt Socialstyrelsens (2003 s. 52)
definition.
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2.

Tidigare forskning
I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Då det finns brist
på tidigare forskning som specifikt behandlar brukarstyrda brukarrevisioner eller
brukarrevisorers upplevelser av dessa, har även annan relevant forskning tagits med i form
av forskning om bl.a. brukarrevisioner (både brukarleda och medverkande),
brukarinflytande och brukarmedverkan.

2.1 Det sociala arbetets ansvar
I SoL (2001:453) 1:1 i andra stycket framkommer socialtjänstens ansvar över att stärka
utsatta individer och grupper (Socialstyrelsen, 2003, s. 82). Sett ur detta perspektiv är även
insatser som främjar brukarnas inflytande en del av det sociala arbetet. (Socialstyrelsen,
2003, s. 88). Dock kan innebörden av detta ansvar tolkas olika beroende av vad
socialarbetarna själva väljer att lägga tyngd på (Socialstyrelsen, 2003, s. 39). I sin rapport
som undersöker brukarmedverkan, visar Socialstyrelsen en positiv inställning till
brukarrevisioner som ett redskap för utveckling av lokal utvärdering. Vidare framkommer
det i rapporten att brukarrevisioner har potentialen att positivt påverka prioriteringar inom
politiken (Socialstyrelsen, 2003, s. 96). Samtidigt får dagens socialarbetare och forskare,
inom området, hantera konflikter som uppstår mellan de restriktioner som lagstadga och
policy medför samt det tryck de utsätts för från brukarnas sida. Beresford & Evans (1999)
anser att brukarna måste få mer plats för att denna konflikt ska kunna lösas. Socialtjänstens
tar upp praktiska faktorer så som brist på tid och resurser som hinder för att
brukarrevisioner kan bli ett återkommande utvärderingsverktyg inom socialtjänstens arbete
(Socialstyrelsen, 2003, s. 52).
Det framkommer tydligt att brukarrevisioner är en del av det sociala arbetet och att det
finns en medvetenhet om dess fördelar. Dock visar undersökningen av litteratur och
forskning att brukarrevisioners plats som etablerat utvärderingsverktyg inom det sociala
arbetet inte är i närheten av självklart. Detta innebär att brukarrevisorerna som medverkat i
denna studie bryter ny mark inom det sociala arbetet och därmed får vara delaktiga i
förankringen av detta nya utvärderingsverktyg.

2.2 Forskning expertis och makt obalans
Den evidensbaserade kunskapen som brukare har är idag allmänt accepterat bland
professionella. Dock påpekar Campell (2001) i sin debattartikel att när väl
brukarinflytandet påverkar verksamheter och de professionellas utförande av sitt arbete blir
deras inställning ambivalent. Idén om att brukare med psykisk ohälsa ska medverka i
utformningen av tjänster och behandling är relativ ny något Campell (2001) anser vara
orsaken till att ökad brukarinflytande inte enbart fått positiva reaktioner från professionella.
Beresford & Boxall (2012) undersökte konsekvenserna av brukarmedverkan inom
utbildningen för socialt arbete. I undersökningen framkom att trots att brukare medverkade
i utbildningen innebar detta inte att deras brukarexpertis accepterades till fullo, då den
akademiska expertisen fortfarande ansågs väga tyngre. I Weinsteins (2006) studie framkom
att det fanns en oro bland professionella över att den akademiska expertisen ska
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undermineras vid ett större brukarinflytande. Trots den nämnda oron kunde det noteras i
studien att eftersom brukare och personal hade deltagit tillsammans i processen var
personalen mer villiga till ett samarbete efter än innan studien började (Weinstein, 2006).
Ännu en studie som visar på en positiv inställning bland professionella gentemot
brukarinflytande är Omeni, m.fl., (2014) som syftade till att undersöka brukardeltagande i
psykiatriska verksamheter bland yrkesverksamma och brukare. Studien undersökte deras
åsikter om effekterna av medverkan på olika områden av tjänsterna samt deras erfarenheter
kring deltagandet. Båda grupperna ansåg att brukarmedverkan hade positiv inverkan på
verksamheterna och de professionella var positiva gentemot den. Enbart en minoritet av
samtliga deltagarna ansåg det vara negativ eller att det inte medförde någon skillnad på
verksamheternas kvalité.
De professionella har dock utryckt att brukarnas roll oftast är oklar samt att brukarna som
deltar i utvärderingar av verksamheter utgår från sitt eget bästa och inte är representativa.
De hänvisar även till att brukarnas förväntningar kan visa sig orealistiska. (Omeni, m.fl.,
2014). Vidare i Crawford, m.fl., (2003) pilotstudie betonade de professionella att de kände
att de kunde få mer negativ kritik från brukare som var politiskt engagerade, vilket ansågs
vara en nackdel med brukarrevisioner. Pilotstudien var brukarstyrd och hade som syfte att
undersöka om det fanns en grund till den befintliga oron över att brukare inte var
representativa för brukargruppen. Urvalet bestod av 40 personer varav 20 var brukare som
var politiskt engagerade och 20 brukare som inte var politiskt engagerade. Resultatet visade
endast på en liten skillnad mellan de båda grupperna. Den största skillnaden var att de
brukare som var politiskt engagerade gav mer utarbetade svar på frågorna än den andra
gruppen samt berörde ett bredare spektrum inom ämnesområdet och inkluderade därmed
bl.a. stigma. Det fanns även en skillnad mellan grupperna om vad som ansågs vara dålig
vård. De brukare som var politiskt engagerade ansåg att dålig vård var mer av en
systemfråga och fokuserade på bättre politik medan den andra gruppen fokuserade mer på
vårdtjänster och personalfrågor. Dessa skillnader tros ha uppstått då ena gruppen har en
bredare kunskap inom området på grund av deras politiska engagemang. Majoriteten var
överens om att brukarinflytande kan förbättra vården och leda till en positiv förändring av
den. Brukarna ansåg även att ett av de viktigaste hindren var de professionellas motstånd
mot en ökad brukarmedverkan. De ansåg vidare att verksamhetscheferna var de som visade
det största stödet gentemot en ökad brukarmedverkan medan personalens inställning
tenderade att vara mindre positiv. (Crawford, m.fl., 2003).
Omeni, m.fl., (2014) menar vidare att orsaken till att brukare som är politiskt engagerade
upplevs negativt av professionella kan ha att göra med att de är mer kritiska och är mer
benägna att framföra negativa åsikter gällande verksamheter. De brukare som är politiskt
engagerade ser kritiken angående deras representativitet som ett försök av professionella att
ogiltigförklara deras perspektiv och hindra deras inflytande. I Rose, m.fl., (2010) studie
framkom det att sex stycken av de brukare som deltog kunde känna att den uppmuntran
som de fick om att samtala med statliga tjänster för ett ökat brukarinflytande, ibland
upplevdes som ”tokenism” d.v.s. symbolisk och att det därmed inte gjorde någon egentlig
skillnad. Även brukarna i Omeni, m.fl., (2014) studie nämnde att misslyckat engagemang
med syftet att göra en skillnad och ”tokenism” var de största nackdelarna med
brukarmedverkan.
I ett försök till att motverka ”tokenism” kontaktade åtta medlemmar av ett konsumentråd
som hade erhållit finansiering av deras styrelse, en huvudforskare då de ville göra en
meningsfull studie som handlade om brukare och inte program. Studien skulle även ha en
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direkt och positiv påverkan på den psykiatriska vårdens kvalité (Davidsson, m.fl., 2010).
De förklarade att de var trötta på att se utvärderingsrapporter läggas på hög samtidigt som
de ville bredda sin egen erfarenhetsbaserade kunskap och införskaffa behövlig kunskap för
att kunna göra studier som de ansåg skulle vara relevanta för dagens praktik. Syfte med
Davidsson, m.fl., (2010) studie var att presentera resultaten av det brukarledda projektet där
de åtta brukarna genomförde intervjuer med 80 andra brukare. De intervjuade brukarna
beskrev bl.a. en känsla av förlust och påpekade även att den psykiatriska vården varit till
hjälp gällande att förbättrandet av sin psykiska ohälsa men att de inte varit till någon hjälp i
att finna tillbaka till ett normalt liv. Detta behov av en ”karta” tillbaka till ett normalt liv var
något som en av forskarna själv genomgått vilket hjälpte dem att kunna identifiera detta
tema i informanternas berättelser och förstå vad det innebar.
Även om brukares expertis och ökade inflytande är allmänt accepterade inom det sociala
arbetet har flera forskare funnit att det även finns en ambivalens när de professionellas
expertis och makt ifrågasätts. Något som studierna visar att även brukare är medvetna om.
Dock visar även studierna på att det trots allt finns en övergripande positiv inställning från
de professionellas sida och att brukarna ser att deras medverkan gör en positiv skillnad. De
professionellas ambivalens är något som brukarrevisorer får erfara, speciellt då de som
politisk engagerade har en större kunskap om systemfrågor och kan därför utvärdera
verksamheterna på ett sätt som direkt ifrågasätter de professionellas expertis och därmed
orsakar en maktförskjutning.

2.3 Påverkan och nyttogörande
I deras kvalitativa studie av 19 aktiva medlemmar inom brukarstyrda organisationer fann
Barnes & Shardlow (1997) att brukarna utvecklade bättre självförtroende och känsla av
medborgarskap genom deras arbete mot stigma, fördomar, diskriminering och ökas
inflytande. Många forskare med egen brukarerfarenhet ser empowerment i sig som ett mål
för brukarmedverkan (Telford & Faulkner, 2004). Dessa tankar delas även av Rapp, Shera &
Walter (1993), som anser att de professionella borde se brukare som samarbetspartner i
planering, utförande eller utvärdering av behandlingar istället för att se dem som passiva
mottagare. Vidare ger brukarmedverkan i studier validitet åt brukarnas erfarenhetsexpertis
och framhäver deras viktiga roll i forskningssammanhang (Fox, 2007). Med deras
forskningsartikel publicerad 1999 i British Journal of Social Work syftar Beresford & Evans
(1999) till att främja en debatt gällande ökad brukarinflytande genom att lyfta fram vikten av
en ändrad inställning inom forskningen för det sociala arbetet genom b.la. brukarrevisioner
eller s.k. brukarstyrd forskning som ett sätt att ge brukarna mer empowerment.
Brukarrevisorerna kan med sitt arbete göra nytta genom att påverka politiker, socialarbetare
och verksamheter till en bättre kvalitetsutveckling och samtidigt öka deras effektivitet
(Lund-Jakobsson & Rosenberg, 2008, s. 9). En ökad tro på att kunna förändra och även
jämställas med socialtjänsten kan därmed leda till att brukarnas liv förbättras
(Socialstyrelsen, 2003, s. 40). Tio av de brukare som var politiskt engagerade i Rose, m.fl.
(2010) studie tog upp brukarmedverkan som ett medel för individuell empowerment. Både
professionella och brukare identifierade terapeutiska fördelar med brukarmedverkan, såsom
positiva effekter på självkänslan och den allmänna återhämtningen genom engagemang. 11
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brukare påtalade även en förhöjd social interaktion. (Omeni, m.fl., 2014). Denna
förstärkning av självförtroendet är av intresse då Gormley & Quinn (2009) fann i sin
undersökning av brukares upplevelser vid kontakt med professionella inom det sociala
arbetet och vården, att dessa ofta kände sig diskriminerade och stigmatiserade vilket hade
negativ påverkan på deras mående.
Brukarrevisorerna står för bl.a. frågeformulering, materialinsamling och analysen under
brukarrevisionen. De presenterar även den skrivna rapporten för både brukare och personal.
Detta ansvar kan ha en negativ påverkan på måendet hos de brukarrevisorer som gör en
brukarrevision för första gången och att de kan hämmas av sina egna krav till att utföra ett
bra arbete. (Lund-Jakobsson & Rosenberg, 2008, s. 18). Detta framgår även i Omeni, m.fl.,
(2014) studie där båda de professionella och brukarna som deltog ansåg att medverkan
kunde påverka brukarnas hälsa och självkänsla negativt p.g.a. stress och höga krav i
samband med en brukarmedverkan. Dock anser Rapp, Shera & Walter (1993) att det är
viktigt att det är brukarna själva som utför insamling av datamaterialet då det är brukarnas
perspektiv som bör förstärkas inom brukarforskningen.
Genom att brukarna ses som värdiga att kunna göra en brukarrevision stärks känslan av att
göra nytta samt deras roll som experter inom sitt område, vilket har en bra inverkan på deras
självbild. (Lund-Jakobsson, & Rosenberg, 2008, s. 9).
Att acceptera sin identitet som brukare eller före detta brukare kan leda till att brukarna
hjälper andra utsatta men även själva hitta sitt eget värde och sina egna styrkor (Barnes &
Shardlow, 1997). Telford & Faulkner (2004) nämner också detta i sin studie där de
undersöker hur väl brukarmedverkan har blivit förstått inom forskningen av psykisk ohälsa
samt vilka som var skälen till att brukare engagerar sig i brukarmedverkan. Genom att
undersöka forskningslitteratur och annan alternativ litteratur framkom det att de starkaste
motiven för brukarengagemang var en önskan att åstadkomma förändring och förbättring av
tjänster och praxis, samt att genom engagemanget kunna förbättra sitt och andras liv (Telford
& Faulkner, 2004). Brukarrevisorerna får genom sitt arbete chansen att bli goda förebilder
för brukare och personal då de visar att den egna erfarenheten kan ses som en kompetens och
att brukare kan ha ett välfungerande liv (Lund-Jakobsson, & Rosenberg, 2008, s. 9). Efter att
själv ha varit objekt för undersökning kan rollen som aktiv forskare tillföra brukaren känslan
av befrielse (Telford & Faulkner, 2004). Å andra sidan tar Topor (2001, s. 238) upp i sin
doktorsavhandling upp risken som finns med att arbeta inom brukarorganisationer som en
”ex” brukare då detta innebär att brukaren genom att identifiera sig som en ”ex” brukare kan
hindra sin process av att utveckla en identitet där den psykiska ohälsan inte längre är central.
Ytterligare en motivation för brukare till att bli brukarrevisor är möjligheten till att kunna få
en utökad kompetens, erfarenhet och utbildning som kan förbättra chanser till ett framtida
arbete (Telford & Faulkner, 2004). I Godfreys (2004) studie utbildades brukaren som skulle
utföra intervjuerna. Något som ansågs ge brukaren utöver den kompetens som behövdes för
att intervjua andra brukare, ett ökat självförtroende och färdigheter inom kommunikation
(Godfrey, 2004). Att få lön för sin medverkan har även visat sig ha en symbolisk värde som
bevisar för brukarna att dennes medverkan värderats (Telford & Faulkner, 2004). Rose,
m.fl., (2010) presenterar i sin studie två citat där brukare utrycker att individer med egna
erfarenheter har en bättre förståelse för människor som får psykiatrisk vård än personalen då
de har ett annat perspektiv. Samtidigt innebär detta att brukarrevisorerna får höra historier
som kan vara betungande, speciellt då de kommer från människor som de interagerar med.
De kan även på gott och ont känna igen sig i dessa historier och påverkas av det (Davidson,
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m.fl., 2010). I sin studie fann Godfrey (2004) att eftersom brukarna och brukarrevisorerna
delar en gemensam bakgrund uppkommer det en relation grundat på tillit och förståelse dem
emellan (Godfrey, 2004). Den tillit som brukarna visar har visat i sin tur öka
brukarrevisorers engagemang i sitt arbete (Davidson, m.fl. 2010).
Forskning visar att det finns flera fördelar för brukare att hämta inom brukarrevisoryrket. En
genomgående fördel är att brukarrevisorer får ett förhöjt självförtroende och en förbättrad
självbild då de genom att använda sig av sin erfarenhet och införskaffa erfarenhetsbaserad
kompetens kan bryta med de tidigare känslor av stigma och diskriminering som de kan ha
känt. Dock innebär även arbetet att de kan fastna i en ex-roll och att de även utsätts för
situationer där deras erfarenhet kan göra dem sårbara. Brukarrevisorers tillgång, deras egen
erfarenhet, kan därmed innebära stora fördelar men även utgöra en sårbarhet.

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning
Brukarinflytande är den grundläggande förutsättningen för utförandet av brukarrevisioner,
som uppmuntras i både svensk lag och policy. Emellertid finns det uppenbara hinder för
utförandet av dessa. De största hinder är att revisionerna är beroende av att de professionella
släpper en del av sin makt, resursbrister och att brukarrevisorernas expertis valideras. Inom
forskningen har fördelarna som finns att finna för de professionella, forskningen och
brukarna börjat framkomma vilket har orsakat att en förändring är på gång. Trots att
brukarinflytande samt brukarexpertis har börjat erkännas är synen på brukarmedverkan
ambivalent, något som brukarna får möta i sin roll som brukarrevisorer.
Många forskare anser att detta område är viktigt att forska vidare på. Campell (2001, s. 2)
menar att bristen på undersökningar och forskning gällande brukare och brukarinflytande
kan ha att göra med att de berörda inom området inte tagit ämnet med tillräckligt allvar. Det
finns även en ännu större brist på forskning gällande specifikt brukarrevisorers arbetsroll och
hur deras återhämtning samt mående påverkas, något som Omeni, m.fl., (2014) anser bör
åtgärdas. Likaså saknas forskning om hur denna kunskap kan användas inom det sociala
arbetet för att gynna brukarrevisorerna och även andra brukare. Den tidigare forskning som
presenterats ovan anses därför vara relevant för syftet genom att de ger en övergripande bild
över området och den kunskap som finns inom ämnet samt den som saknas.
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3.

Teoretisk referensram
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras, empowerment, inriktat
på empowerment som motmakt och återhämtning. De teoretiska referensramen ger
tillsammans en bred bild, vilket är relevant för att syfte och frågeställningarna ska kunna
besvaras. Genom att använda dessa är förhoppningen att alla aspekter av brukarrevisorernas
arbetsroll samt dess bieffekter har kunnat tolkas, förståtts och analyserats i denna studie.

3.1 Empowerment
Empowerment: the capacity of individuals, groups and/or communities to take control of their
circumstances, exercise power and achieve their own goals, and the process by which, individually
and collectively, they area bel to help themselves and others to maximize the quality of their
lives.(Adams, 2008 s. xvi).

Begreppet empowerment växte fram i USA under 1960-1970-talet i samband med bildandet
av proteströrelser och ”black empowerment”. Dock var det inte förrän 1990-talet som
empowerment nådde det sociala arbetet. Detta ledde till att synen på brukare som individer i
behov av behandling ersattes med att brukarna blev individer som skulle stärkas. (Adams,
2008, ss. 51-67).

3.1.1 Empowerment och socialt arbete
Begreppet är välanvänd inom arbetet med utsatta grupper eftersom den bl.a. anses kunna
främja de professionellas kritiska tänkande, samarbete med brukarna samt medvetandegör
förtryck (Payne, 2015, s. 401). Empowerment inom socialt arbete är inte en evolution d.v.s.
ett paradigmskifte utan möjliggör en revolution, med ett nytt paradigm och ett nytt sätt att se
på den kunskap som finns inom det sociala arbetet (Adams, 2008, s. 66). Payne (2015, s. 88)
anser att det sociala arbetet bör styras utifrån en förståelse för brukarens situation. I
praktiken innebär det att inom det sociala arbetet ska denna förståelse användas för att aktivt
arbeta med att ge brukarna kraft att själva aktivt ta makt över sitt liv.(Payne, 2015, s. 376).
Empowerment betonar att makt inte är något som socialarbetaren kan låna ut. De måste
istället hjälpa brukarna genom att sänka de sociala och personliga hinder som finns, med
syftet att underlätta brukarnas maktutövande samt höja deras kapacitet och inge dem
självförtroende. Socialarbetarna kan då även skapa stöd och samarbeten som ger människor
chanser att bättre förstå sina liv och kunna göra en skillnad. (Payne, 2015, ss. 294-295). En
viktig del av empowerment-arbetet är att hjälpa bildning av självhjälpsgrupper och gynna
kollektiv hjälp mellan brukare med samma problematik. Detta har lett till att
brukarkontrollerade organisationer har blivit viktiga inom den professionella praktiken samt
medfört att brukarexpertisen har kommit fram. (Payne, 2015, ss. 302-316 ). En stark kritik
som finns gällande empowerment inom det sociala arbetet är att brukare görs medvetna om
sin situation men då empowerment idag inte har som främsta mål att förändra de
samhällsstrukturer som förtrycker eller hindrar brukarna från empowerment så sker ingen
egentlig förändring av brukarnas utsatta situation. (Payne, 2015, ss. 295-297 ).

3.1.2 Empowerment som motmakt
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I denna studie kommer fokus ligga på den inriktning inom empowerment som behandlar
motmakt, vilket fokuserar på förtyckta individers kamp för frigörelse från förtryck. Eftersom
brukarrevisorers arbete är en del av denna frigörelse genom ett ökat brukarinflytande anses
denna inriktning inom empowerment kunna lyfta fram en intressant aspekt av deras arbete.
Freire (1976) har varit en av de viktigaste inspirationerna för denna riktning inom
empowerment. I boken Pedagogik för förtryckta beskriver han hur förtryckarna upprätthåller
sin makt genom olika strategier samt hur de förtyckta kan befrias från förtrycket genom
medvetandegörande och samverkan. En av de begrepp Freire använder sig av är
banksystemet. Begreppet refererar till det system som används i skolorna där eleverna enbart
ses som banker där kunskapen sätts in av läraren utan någon ifrågasättande av eleverna.
Eleverna, de förtryckta, inges en känsla av okunskap som enbart kan fyllas av den allvetande
läraren, förtryckaren, samtidigt som synen på eleverna som okunniga legitimerar lärarens
position. (Freire, 1976, s. 71). Detta begrepp applicerar han sedan på samhället i sin helhet.
En viktig tanke i Freires (1976, s 172) resonemang är att förtryckarna egentligen inte vill
förändra förtrycket, även om de kan välja att ge detta intryck för att lugna de förtryckta
massorna. Istället är deras mål att splittra majoriteten samt förändra ”de förrycktas
medvetande” så att de anpassar sig till den rådande situationen och därmed är lättare att
behärska. För att uppnå detta behandlar förtryckarna de förtryckta som avvikare från andra
goda samhällsmedborgarna, som behöver botas och integreras i det friska samhället igen av
förtryckarna. (Freire, 1976, s. 73). De förtryckta, i sin tur, tar till sig denna negativa bild av
sig själva vilket leder till att de accepterar de riktlinjer som förtryckarna sätter upp. Detta
medför att de förtryckta utvecklar en rädsla för friheten och för dess konsekvenser vilket
hindrar deras kamp för frigörelse (Freire, 1976, s. 41). Banksystemet används på detta sätt
som ett medel till att orsaka passivitet hos de förtryckta. Vidare förklarar Freire (1976) att
förtryckarna hindrar de förtrycktas utveckling av kritisk tänkande som kan leda till att detta
upptäcks (Freire, 1976, ss. 74-97 ). Därför kan inte frihet fås av förtryckarna, den kan bara
erövras (Freire, 1976, ss. 42-43). De som vill bli fria måste därmed kasta av sig förtrycket
som banksystemet medför. De förtryckta måste även kunna se förtryckarens sårbarhet för att
rädslan som hindrar deras kamp ska försvinna. (Freire, 1976, ss. 61-71). På detta sätt uppnås
medvetandegörandet. Dock räcker det inte med en intellektuell förändring och allvarlig
reflektion. En befrielse från förtrycket måste innesluta handling som sedan leder till
aktivism. Det är först när de förtyckta involverar sig i en organiserad kamp som de börjar tro
på sig själva. (Freire, 1976, ss.44- 62). Genom samhörighet förvandlas deras svagheter till en
enad styrka som skapar förändring och humanism (Freire, 1976, s. 154). Dialogen är en
existentiell nödvändighet som även är av stor vikt i kampen mot förtrycket. En äkta dialog
kräver ett horisontellt möte mellan människor som enbart kan existera vid frånvaro av
dominans eller påtvingande av den andres sanning vilket innebär att de förtryckta inte själva
får förtycka då essensen av pedagogiken försvinner och befrielsen uteblir. (Freire, 1976, ss.
90-91).

3.2 Återhämtning
Tidigare återhämtningsforskning som tillsammans bildar begreppet återhämtning, kommer
ligga grund för denna del av kapitlet.
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3.2.1 Återhämtning som ett begrepp
En väl använd definition av återhämtning är:
”Recovery is described as a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings,
goals, skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even with limitations
caused by illness. Recovery involves the development of new meaning and purpose in one’s life as one grows
beyond the catastrophic effects of mental illness”. (Anthony, 1993, s. 15)

Topor (2004) anser att det länge saknats ett ord för de människor med psykisk ohälsa som
tidigare ansetts vara kroniskt sjuka men som idag lever ute i samhället som konsekvens av
reformen och som betonar individens aktiva och avgörande roll i sin återhämtning. Topor
anser att begreppet återhämtning är att föredra då tidigare använda begrepp så som bot och
rehabilitering utgår ifrån att det är yttre insatser som ges till individerna som är av störst vikt
för deras tillfrisknad. Återhämtning är ett vidare begrepp som tar hänsyn till individen som
helhet och ser individers ökade välmående som produkten av en komplex process som
påverkas av flera faktorer. (Topor, 2004, ss. 26- 29). Inom återhämtningsforskningen kan en
viss uppdelning i graden av återhämtningen hittas. Social återhämtning används när
individen lever ett fungerande och tillfredsställande socialt liv men fortfarande uppvisar
symtom och total återhämtning när individen är socialt återhämtad och har även total
avsaknad av symtom (Schön, 2009, s. 24). Denna uppdelning återger dock inte om individen
anses befinna sig i en återhämtningsprocess eller inte. Fokus läggs istället på hur symtom
påverkar hela människan. Därmed utgår man ifrån individernas behov och önskemål, deras
erfarenheter samt det som visat sig gynna deras återhämtning. (Topor, 2004, ss. 26- 27).

3.2.2 Återhämtningsprocessen
Återhämtning är ingen enkelriktad process utan kan variera mellan individer och mellan
olika områden i en individs liv. (Topor, 2004, ss. 89- 91). Dock är en återkommande
beskrivning på återhämtningsprocessen bland återhämtade, att den liknar en resa (Topor,
2004, s. 52).
Topor beskriver även olika etapper som är återkommande hos individer som återhämtat sig
från psykisk ohälsa. Den första etappen är ”Resans utgångspunkt” när individen har tidigare
fått hantera en situation utan att ha de rätta verktygen samt skaffat sig verktyg som är
otillräckliga i längden. Denna etapp följs av att individen når botten, d.v.s. en plats utan
hopp, eller krisen som topp vilket innebär en topp som känns befriande för individen. Botten
kan fylla funktionen av en platta att ta sats ifrån. Används den på detta sätt kan det innebära
en vändpunkt som leder vidare i återhämtningsprocessen. Den fortsatta resan består av
möten mellan individen och andra samt mötet mellan individen och sig själv. Nya strategier
provas med målet att hantera symtomen och återerövra sitt liv.
”Bergsbestigningen” är nästa etapp. I detta stadie går individen från att hypotetiskt tro sig
kunna klara någonting till att faktiskt klara av det. Men det räcker inte med att enbart klara
av hindret, den måste även integreras i individens självbild vilket oftast sker i samtal och
samspel med andra. Att ha klarat av hindret innebär inte heller att individen är helt
återhämtad eftersom förbättringar sällan sker på alla områden av en individs liv samtidigt.
Det kan även bli så att vissa områden förbättras på bekostnad av andra och därför anses det
vara av vikt att individen får testa sig fram. (Topor, 2004, ss. 52-76). Det är i denna etapp av
återhämtningsprocessen som de flesta brukarrevisorer befinner sig i. Detta innebär det
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konstanta testandet av individens begränsningar, från individen själv och den balansgång
samt risktagande detta innebär för dem. Men även de fördelar som det innebär att ta sig an
utmaningarna som arbetet innebär, i synnerhet som en del av en brukarrevisorgrupp och inte
ensam.
Att individen spelar en central roll i sin återhämtningsprocess medför att olika individer
hittar olika sätt att hantera sina symptom och det tillståndet av ”både och” som råder under
processen d.v.s. då individen är återhämtad inom vissa områden men inte i andra. Ett sådant
sätt kan vara att försöka finna förklaring och förståelse för sjukdomen och när individen
beslutar sig för att ta makten över sitt liv behöver den de rätta verktygen och andras stöd i
processen. Genom att öka, sänka eller växlar sin aktivitetsnivå och deltagandet i aktiviteter
kan individen reglera graden av stimulans efter eget behov. (Topor, 2004, ss. 111-122).
Stimulerande aktiviteter har visat sig kunna gynna återhämtningen på så sätt att individen
involverar sig i dem och därmed inte har tid att älta symtom och ohälsa (Topor, 2001, s.
124). Med tiden uppkommer en kunskap om vilka situationer som är farliga för individens
välmående, vilket innebär att det är av vikt att de aktiviteter som utförs är gynnande för
individen. (Topor, 2004, ss. 125-129).
Målet med återhämtning är inte att individen ska återgå till att vara den samma som innan
insjuknandet, erfarenheterna som genomlevts gör detta omöjligt (Topor, 2004, s. 29). Därför
kan återhämtning sägas vara en process där individen tillsammans med sina erfarenheter
försöker finna sig själv igen och uppnå välmående. Topor uppmärksammar dock faran med
denna syn eftersom individer riskerar att fastna i en process utan slut (Topor, 2004, ss. 29105).
Ju längre individen utvecklas desto mer återgår denne till att ha ett fungerande liv. Dock är
det är svårt för människor med psykisk ohälsa att komma ut på arbetsmarknaden bl. a. då det
är ett faktum att de inte är en eftertraktad grupp samt att de kan ha svårt att uppnå
prestationskrav som ställs med själva arbetet (Topor, 2004, ss. 76-83). Genom att komma i
kontakt med psykiatrin och socialtjänsten blir individernas avvikande ståndpunkt uppenbar
eftersom individen i de professionellas ögon, och kanske i sina egna, fortfarande bär på
identiteten av en ”före detta” brukare (Topor, 2001, s. 184). Denna identitet kan bli ett
kroniskt tillstånd där individen identifieras med sin förflutna och inte för den individen är.
Därmed krävs det att individen bryter sig loss från denna identitet och tillåts skapa sig en ny
där psykisk ohälsa enbart är en del av den (Topor, 2004, s. 78). Dock kan detta vara svårt för
individen då omgivningen som borde anse återhämtning som något önskvärt tenderar att visa
skepticism och att se individens framsteg som tillfälliga. (Topor, 2001, s. 179).

3.2.3 Faktorer som påverkar återhämtningen
Topor (2004, ss. 188- 213) har kunnat kartlägga fyra faktorer som visat sig vara avgörande
för en återhämtningsprocess men som ofta blir försummade: Materiella förutsättningar,
andlighet, mediciner samt kamratstöd som främst återfinns inom brukarrörelsen. Då det
enbart är den sistnämnda som är av intresse för denna studie kommer endast denna att
presenteras mer ingående.
Även om individen anses ha en central roll i återhämtningsprocessen kan inte den sociala
aspekten ignoreras då individer inte kan återhämta sig ensamma. Som Topor uttrycker det
”att återhämta sig är en individuell process som är beroende av ett socialt sammanhang”
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Topor (2004, s. 135). Därför kan kamratstöd d.v.s. att brukare stödjer varandra, vara av stor
vikt för processen och andra individer anses spela en avgörande roll i återhämtningen
(Topor, 2004, s. 205). Individens sociala nätverk tenderar att minska som konsekvens av den
psykiska ohälsan och ersätts med ett nätverk av professionella kontakter. Konsekvensen av
detta utbyte är att det personliga, ömsesidiga och spontana samspel som vanligtvis
uppkommer med ett socialt nätverk byts ut till något opersonligt och instrumentellt, vilket
kan ge ett negativ effekt på måendet. (Ershammar & Topor, 2007, ss. 23-24). Genom att
samspela med andra och återigen öka sitt nätverk kan detta motverkas. Att träffa andra som
har samma erfarenheter genom att söka sig till brukarrörelser har därmed visat sig vara
gynnande då individen på detta sätt bättre kan förstå sina erfarenheter och få acceptans,
vilket leder till en normalisering samt gemenskap som kan stärka individens självförtroende.
Ännu en viktig fördel med kamratstödet har visat sig vara att individen får möjligheten att
kunna hjälpa andra tack vare sina erfarenheter vilket både bryter individens identitet som
passiv mottagare och motverkar det stigma som tillkommer med psykisk ohälsa då de istället
blir en resurs, vilket ytterligare stärker individens självbild. (Topor, 2004, ss. 117-223).
Dessa gynnande fördelar med kamratstöd tas även upp i Schön (2009, ss. 61-62). Att
individen valts antingen som ombudsman eller som medarbetare i rörelsen har visat sig
gynna återhämtningen då individen anses då kunna vara till nytta för andra. Dock har man
även funnit att individens aktiva deltagande i brukarrörelser även kan hindra återhämtningen
genom att individen blir så involverad att det tär på välmående. (Topor, 2001, ss. 236-237).

3.2.4 Professionella och återhämtning
Återhämtningsforskningen framhäver att de professionella har en mycket betydelsefull roll i
själva återhämtningsprocessen och att metoderna som används under processen är av mindre
vikt (Ershammar & Topor, 2007, s. 23). Vidare visar en studie att det inte räcker med att
individen själv slutar uppfatta sig som sjuk, samma förändring krävs även av de
professionella. (Topor, 2001, s. 326). Dessa slutsatser förstärks av de svar som individerna
ger när de tillfrågas om vad som varit till störst hjälp för deras återhämtning. Samspelet
mellan de professionella och individen måste kännas rätt, individen måste känna att
personalen lyssnar, förstår och inger en känsla av intresse och engagemang. Det har även
visat sig vara positivt att personalen ber individen om hjälp i ett område där dennes kunskap
anses vara viktig. Genom en mer jämlik relation höjs individens människovärde vilket är
skamreducerande och även förbättra självbilden. (Denhov, 2007, ss. 26-42).

3.3 Sammanfattning och motivering av teoretisk referensram
Även om valet av återhämtning och empowerment som motmakt kan uppfattas som
motstridig är de av relevans för denna studie då empowerment som motmakt behandlar det
kollektiva förtryck som brukarrevisorerna själva erfar och aktivt motarbetar under en
brukarrevision. Inom empowerment ses den kollektiva kraften som det primära redskapet för
att uppnå lika värde, makt och inflytande över sitt liv samt för att kämpa mot stigmatisering
och diskriminering. Man vill påverka på en strukturell nivå. Freires (1976) tankar om
banksystemet och befrielse från förtryck kan idag anses utdaterade, speciellt i Sverige. Dock
är brukarrevisioner en del av just denna kollektiva kamp som Freire talar om. Där
brukarrörelser genom bl.a. brukarrevisioner försöker motverka förtryck genom att göra sina
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röster hörda och även använda sin expertis till att ifrågasätta den akademiska expertis som
hittills varit utan att ifrågasättas och inte minst av brukarna själva som tvärtom stigmatiserats
och behandlats som sjuka som ska botas och inte förtryckta som ska stärkas så att de kan ta
sig ur förtrycket. Därför är denna inriktning inom empowerment högst aktuell, trots att
Freires starka ordval inte till fullo kan applicera på dagens socialarbetare är dessa ändå de
lärare och en del av upprätthållandet av banksystemet. De spänningar samt befrielse som är
en del av kampen brukarrevisorerna har en aktiv roll i påverkar till hög grad brukarna och
därmed även deras mående. Studiens syfte och frågeställningar innefattar även en vilja att
undersöka hur denna kamp påverkar deras återhämtning samt mående. Därav har även
återhämtning valts att ta i beaktande. Inom återhämtning ses individen som det främsta
redskapet under processen men den är beroende av ett socialt sammanhang. Återhämtning
lyfter med sin fokus på individens återhämtningsprocess fram hela processen hos en individ i
sin väg mot tillfrisknande och tar därmed hänsyn till de andra mer individuella faktorerna
som kan påverka hur revisorerna återhämtning påverkas av denna kamp. På detta sätt
kompletterar motmakt och återhämtning varandra. De har även berörings punkter där båda
behandlar individens centrala roll, dennes aktiva deltagande samt vikten som professionella
har inom det sociala arbetet på individens välmående. I dessa punkter kan båda teorier gå in i
varandra eller växelverka. Empowerment är ett brett begrepp vars innebörd är beroende av
hur den valts att tolkas. En nackdel med empowerment är att det utgås från synen om att alla
individer kan uppnå den. Detta är delvist korrekt men det måste även has i åtanke att inte alla
individer kan uppnå det i lika grad. (Payne, 2015, s. 375-389). Det faktum att empowerment
fokuserar på individers styrkor och hur svagheter kan omvandlas till tillgångar innebär inte
heller att individen automatiskt befrias från de svårigheter den har. (Adams, 2008, ss. 59-62).
Återhämtningsforskningen gällande psykisk ohälsa har nyligen börjat utvecklas på allvar i
jämförelse med andra begrepp så som rehabilitering. Detta innebär att man ännu inte fullt
kunnat kartlägga processen helt. Processen är även individuellt och bunden till individen
som genomgår processen, något som måste beaktas då varje individs upplevelser utgår ifrån
dennes personliga återhämtningsprocess. Dock finns det generella faktorer och processer
som kan appliceras på majoriteten av individerna som återhämtat sig ur psykisk ohälsa.
Därmed kan återhämtningsprocessen vara av stor hjälp för att få en bättre förståelse över den
resa som återhämtade individer genomgår samt vad som gynnat den och därmed hur denna
process skulle kunna påverkas, både positivt och negativt av arbetet som brukarrevisorer.
Tillsammans behandlar dessa teoretiska referensramar både den sociala aspekten av
brukarrevisioner så som maktstrukturer och befrielse från förtryck men även de processer
som kan ske inuti individen vilket möjliggör en bred analys om hur brukarrevisioners
mående kan påverkas.
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4.

Metod
I detta kapitel kommer de metodologiska aspekterna gällande studiens genomförande att tas
upp. Först presenteras vald forskningsansats följd av en redogörelse för
datainsamlingsmetod och urval. Därefter redogörs det för den valda analysmetoden för
denna studie tillsammans med en förklaring om hur den applicerats i praktiken. Slutligen
diskuteras reliabilitet och validitet samt hur dessa uppfyllts följt av de forskningsetiska
principer som beaktades vid genomförandet av studien.

4.1 Forskningsansats
4.1.1 Kvalitativ ansats
Inom kvalitativ forskning anses den sociala verkligheten baserar sig på hur individerna
tolkar den (Bryman, 2011, s. 341). Då studiens syfte är att få en förståelse för och inblick i
brukarrevisorers subjektiva upplevelser av en brukarrevision, är det av intresse att bättre
förstå bakomliggande orsaker till dessa och även i den kontext brukarrevisorer befinner sig
i. Vid användning av en kvalitativ ansats läggs fokus på ord och det eftersträvas att närma
sig informanterna med syftet att kunna få en bättre förståelse för deras situation och
upplevelser (Bryman, 2011, ss. 371-372). Grundat på denna kunskap har det valts att
använda en kvalitativ ansats.

4.1.2 Hermeneutik som vetenskapsteori
Inom hermeneutiken anses inte forskaren kunna vara helt objektiv eller fri från förförståelse
under forskningsprocessen och tolkningen av materialet. Detta då individen inte kan undgå
att påverkas av sin tradition och kultur. (Howell, 2013, ss. 154-156). Utan denna
förförståelse skulle bl.a. studiens fokus, vetenskapsteoretiska utgångspunkt eller
problemformuleringar inte kunna fastställas. (Ödman, 2007, s.102). Då både
informanternas och forskarens tidigare upplevelser kan påverka upplevelsen av framtida
händelser (enligt Dilthey) kan inte dessa upplevelser vara objektiva (Ödman, 2007, s.40).
Därför är det viktigt inom hermeneutiken att forskaren är medveten om sin förförstående,
subjektivitet och därmed om sin egen roll som potentiell felkälla (Howell, 2013, s. 158).
Hermeneutikens syn på förförståelse och forskarens roll som en potentiell felkälla har starkt
bidragit till denna val av vetenskapsteori. I denna studie utgörs bl.a. denna förförståelse av
den kunskap som fåtts under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ett
brukarrevisionsprojekt, vilket även har påverkat studiens syfte och frågeställningar. Dock är
förförståelse angående brukarrevisorers upplevelser begränsat då VFU: n innefattade mer
administrativa uppgifter. Det finns även förförståelse skapad av den studielitteratur som hör
till socionomutbildningen samt den litteratur som nämns under 2. Tidigare forskning. Även
att teorier har valts ut på förhand har bidragit till en förförståelse och även en begränsning
av total objektivitet. Den hermeneutiska cirkelns används inom hermeneutiken som ett sätt
att illustrera den växelverkan som finns mellan delar och helhet, det implicita och explicita,
och att det ena inte kan förstås utan den andra (Howell, 2013, ss. 155-166). I studiens
början finns en förförståelse hos forskaren men när nya delar d.v.s. kunskap tillkommer
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skapas en ny förståelse som i sin tur bildar en ny förförståelse o.s.v. (Ödman, 2007, ss. 100102). Det man inom hermeneutiken vill visa med cirkeln är att genom att vidga
förförståelsen med hjälp av ny kunskap, kan intentionerna förändras vilket leder till en
ständig omtolkning av verkligheten som i sin tur ska förstås. På detta sätt ändras cirkeln och
utvecklas. (Ödman, 2007, s. 103). I linje med denna valda ansats har även tolkandet varit ett
viktigt verktyg för studiens analys. För att utveckling av ny förståelse ska kunna ske krävs
det att forskaren har en vilja att förstå andra mer än vad denne förstå sig själv och empati
för att kunna sätta sig in i informanternas situation (Howell, 2013, s. 158). Därför har
mycket tid lagts ner på reflektion och eftertanke, för att på så sätt få förståelse för varje
individ som intervjuats. Både som enskilda individer och som en del av en helhet.

4.2 Material
4.2.1 Urval
Informanterna rekryteras från RSMH:s brukarrevisionsprojekt då det redan fanns en
kontakt med verksamheten sedan tidigare. Samtliga informanter ansåg sig vara
återhämtade. Då studiens syfte är att analysera subjektiva upplevelser utgicks det ifrån
informanternas egen upplevelse av sig själva som återhämtade och därför ansågs inte en
medicinskt utlåtande om detta vara av intresse för studiens resultat. Då antalet
brukarrevisorer i Sverige är lågt valdes det att inte göra några vidare begränsningar förutom
de geografiska, då projektet enbart utförs i Skåne, Värmland och Stockholm. Första
försöket till rekrytering gjordes via projektets Facebook-hemsida (Bilaga 1). Då inga
brukarrevisorer anmälde ett intresse rekryterades informanter på andra sätt. Tre tillfrågades
personligen, en tillfrågades av en teamledare och två tillfrågades av projektansvarige. Vid
visat intresse fick de tillgång till vidare information om projektet i form av ett
informationsbrev (Bilaga 2) med undantag av den som intervjuats via telefon som först fick
den muntlig och sedan skriftligt i samband med inhämtande av samtycke (Bilaga 3). Alla
tre bilagor godkändes av handledaren innan de publicerades. Urvalet bestod av sex
brukarrevisorer, varav två även var teamledare och erfarenheten av brukarrevisioner
varierade mellan informanterna. Ålder varierade mellan 30-60 år och majoriteten var
kvinnor. Två av informanterna var från Värmland och fyra från Stockholm. Förutom den
redan nämnda förförståelsen hade intervjuaren ingen kunskap om informanternas
återhämtning eller tidigare historia vilket innebär att urvalet inte påverkades av den.

4.2.2 Datainsamlingsmetod
En metod inom kvalitativ forskning är kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011, s. 344). Målet
med en kvalitativ intervju är att forskaren ska kunna förstå informanternas tankar och
känslor, vilka erfarenheter och upplevelser de har haft samt hur de ser på världen (Trost,
2010, s. 43-44). Med frågeställningarna i åtanke har kvalitativa intervjuer valts för
insamling av studiens material. Fem av sex intervjuer utfördes enskilt i någon av RSMH:s
lokaler och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Att genomföra intervjuerna i de
lokalerna som var bekanta för informanterna ämnade skapa en känsla av trygghet som
kunde främja en öppen dialog. Alla informanter tillfrågades och gav sitt samtycke till att
20

spelas in innan intervjun började. Meningen med inspelningen var att under intervjun kunna
fokusera på svaren, ställa följdfrågor och iaktta icke-verbal beteende, samt kunna ha en
tillförlitligare informationskälla än egna anteckningar att återgå till under analysprocessen.
En intervju gjordes via telefon och även där spelades samtalet in med hjälp av en
mobiltelefon. I det fallet fanns inte möjligheten att använda lokalen för en bekväm och
öppen dialog. Intervjuerna var semistrukturerade enligt Kvale & Brinkmanns (2009, ss.
146-150) definition. Semistrukturerade intervjuer användes då det gav en viss struktur som
gick att följa när samtalet stannat och samtidigt utrymme för informanten att tala fritt. Det
gav även rum för följdfrågor. Vissa av de som intervjuades fokuserade särskilt på vissa
ämnesområden. Intervjuaren kunde då komplettera intervjun genom att ställa frågorna som
berörde de andra i intervjuguiden (bilaga 4). Intervjuerna varierade mellan ca 18- 60
minuter med en genomsnittlig tid på ca 42 minuter. Denna variation berodde på
utförligheten i informanternas svar. Innehållet i samtliga svar anses vara relevanta och
informativa oberoende av deras längd. Efter transkriptionen av intervjun fick samtliga
intervjuare läsa sina svar och bedöma om dem hade tolkats korrekt samt godkänna dem.
Enbart i ett av fallen gjordes ändringar av brukaren och då för att omformulera och utveckla
sina tidigare svar. Denscombe (2009, s. 30) menar att de svar som ges via telefon och
fysiska intervjuer har en lika hög grad av ärlighet från informanternas sida. Detta innebär
dock inte att den information man får in är objektiv och sann, oberoende av vilken
insamlingsmetod som valts. Men eftersom studiens syfte var att belysa subjektiva
upplevelser har inget av det insamlade materialet ifrågasatts utan det har utgåtts ifrån att allt
är sanningsenligt.

4.3 Analysmetod
Studiens frågeställningar kan besvaras genom att fokusera på det manifesta eller det latenta
innehållet i analysen av data. En innehållsanalys tillåter att båda kan tillvaratas. Både
delarna och helheten behandlas och arbetas med under arbetsprocessen som en
innehållsanalys innebär; den manifesta vid skapandet av kategorier och den latenta vid
skapandet av teman (Graneheim, & Lundman, 2004). För att detta ska kunna utföras krävs
det att forskaren verkligen förstår texten som analyseras, med alla dess nyanser och
meningar, speciellt vid skapandet av teman (Krippendorff, 2004, s. 63). Därför är det
viktigt att konstant hålla i åtanke att det är informanternas perspektiv som ska analyseras
för att undvika felkällor i form av forskarens egna tankar. På detta sätt finns en stark
liknelse mellan hermeneutiken och innehållsanalys. Sammanfattat kan analysens arbetsgång
beskrivas som att en kvalitativ innehållsanalys får forskaren att dela upp helheten i mindre
delar och med hjälp av dessa kan forskaren hitta nya mönster och strukturer som ger en
ökad förståelse. Detta kan på ett konkret och praktiskt sätt hjälpa forskaren att finna
subjektiv förståelse. Detta överensstämmer väl med den vetenskapsteoretiska utgångspunkt
som valts till studien då kategorierna kan ses som delar som tillsammans bildar en ny
kunskap d.v.s. teman som ger en ny förståelse. I detta fall har det valts att fokusera på det
manifesta då den tidigare nämnda förförståelsen redan gynnar tolkningen. Genom att i
analysen fokusera på det manifesta kommer därmed ett mer omfattande resultat att kunna
utvinnas då datamaterialet är relativ liten. Howell (2013, ss. 152-153) menar att alla
forskningar befinner sig i en gråzon mellan deduktiv och induktiv. Denna analys kommer
ha en abduktiv fokus. Något som går väl ihop med den valda vetenskapsteoretiska ansatsen.
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Då studiens teoretiska referensram inte gynnas av någon specifik kvalitativ analysform är
förhoppningen att med hjälp av denna analysmetod kunna tolka brukarrevisorernas
upplevelser på ett så grundligt sätt som möjligt då den möjliggör en bred analys.
Vid analysen av datamaterialet utgicks det ifrån de riktlinjer som presenterats av
Graneheim, & Lundman (2004). Nedan presenteras det steg för steg hur dessa riktlinjer
användes i praktiken under studiens analysprocess.

1.

Analysenheterna i denna studie utgjordes av intervjuerna. De transkriberades och
lästes sedan om ett flertal gånger för att få en känsla för helheten.

2.

Sedan extraherades meningsenheter som ansågs vara relevanta för studien.
Omringande text behölls för att inte förlora kontexten vid steg tre.
Meningssenheterna utgjordes av ord, meningar och textstycken som gick att relatera
till varandra genom deras innehåll och sammanhang.

3.

Fortsättningsvis kondenserades meningsenheterna. Vid kondensering togs det hänsyn
till kontexten för att inte kärnan i texten skulle gå förlorad.

4.

Den kondenserade texten tilldelades koder vars syfte var att bidra till ett annat
perspektiv på datamaterialet som därefter abstraherades och kodades. Även här hölls
kontexten i åtanke då koden alltid ska kunna förstås i relation till sammanhanget i
den kontexten den tillhör.

5.

Likheter och olikheter mellan koderna undersöktes och fem kategorier skapades: Den
professionella dialog, Stigma, Individuell utveckling, Etik och dilemman samt Kamp
mot förtyck. Kategorin Den professionella dialogen bestod av två subkategorier:
Horisontell dialog samt Vertikal dialog. Kategorin Stigma bestod av subkategorierna
Stigma och Frånvaro av stigma. Kategorin Individuell utveckling bestod av två
subkategorier: Emotionell utveckling samt Social och Mental utveckling. Kategorin
Kamp mot förtryck bestod av subkategorierna: Organiserad kamp samt Stärkning av
utsatta. Kategorin Etik och Dilemman bestod av två subkategorier: Professionalitet
samt Medmänniska. Dessa kategorier och subkategorier är de som utgör det
manifesta innehållet i intervjuerna. Kategorier är enskilda grupper vars innehåll har
en gemensam faktor. De olika kategoriernas innehåll ska enbart kunna finnas inom
den valda kategorin. Namnet på kategorierna beskriver deras innehåll samt besvarar
frågan ”VAD?”.

6.

Sedan bildades fyra teman: Känsla av ansvar, Att ha ett värde, Få mening och
Utveckling. Teman är det som beskriver och ger utryck åt det latenta innehållet i
texten och ska finnas som en röd tråd samt ska konstant vara återkommande igenom
hela det latenta materialet. En bra fingervisning är att ett bra tema ska besvara frågan
”HUR?”. Exempel på arbetsgången återges i bilaga 5.

4.4 Validitet och reliabilitet
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Reliabilitet och validitet är begrepp som främst används inom kvantitativa undersökningar.
Även om anpassningar ofta görs för att de ska kunna användas i kvalitativa studier. Då
Graneheim & Lundman (2004) väljer att frångå ifrån de kvantitativa begreppen och istället
använda sig av begreppet tillförlitlighet kommer även detta begrepp att användas i denna
studie.
Tillförlitlighet består av 4 del-kriterier; trovärdighet (credibility), överförbarhet
(transferability), pålitlighet (dependability) och möjligheten att kunna styrka och
konfirmera (confirmability). (Bryman, 2011, s. 354).
Trovärdighet i resultatet uppnås genom att kunna säkerställa att forskningen gjorts enligt de
regler som finns (Bryman, 2011, s. 354). Vidare tar Graneheim & Lundman(2004) upp att
trovärdighet inom en innehållsanalys ska undersöka hur väl uppgifter och processer är
kopplade till studiens syfte, om det finns en bra variation i urvalet, val av lämplig metod,
lagom datamängd för studien, lagom storlek på enheter, om det finns irrelevant eller
borttagen relevant innehåll i kategorierna, bedömning av likheter och skillnader mellan
kategorier. Då man inkludera informanter från olika städer har man ökat chanserna för en
större variation i urvalet. Genom att även noga följa Graneheim & Lundman (2004)
beskrivning av en innehållsanalys med syftet ständigt i åtanke hoppas trovärdighet ha
kunna uppnås.
Överförbarhet innebär att eftersom kvalitativ forskning koncentrerar sig på en
kontext/grupp så måste fylliga beskrivningar om arbetet göras för att andra ska kunna
överföra resultatet på en annan miljö (Graneheim & Lundman, 2004). Objektivitet,
systematik, replikerbarhet anses vara viktiga av flera inom innehållsanalysen. En annan
forskare ska efter en tid kunna göra samma analys och komma fram till samma resultat. (se
bl.a. Bryman, 2011, s. 344 & Krippendorff, 2004, s. 21). Men eftersom den kvalitativa
forskningen följer den kvalitativa forskningens natur menar Graneheim, & Lundman (2004)
att en text alltid omfattar flera betydelser som kan uppfattas olika av olika individer då alla
närmar sig en text med någon form av tolkning. Verkligheten är därför beroende av den
som tolkar den och att denna tolkning i sin tur är subjektiv. Även fokus och kodning
varierar mellan forskare (Krippendorff, 2004, s. 22). Detta kan vara viktigt att beakta. Dock
har en tabell med exempel på kodningsprocessen lagts till (bilaga 5) för att försöka uppnå
en generaliserbarhet. Att även forskarens förförståelse har påverkat analysen samt att
informanternas egen förförståelse förändras och därmed deras svar försvåra överförbarhet.
Detta har ändå möjliggjorts då studien förankrar sig i tidigare forskning samt har en
teoretisk bakgrund.
Pålitlighet innebär att hela forskningsprocessen presenteras fullständigt och tydligt samt att
den granska under forskningens gång. De som granskar ska bedöma kvalité på de metoder
som valts samt hur dessa har tillämpats och ifall teoretiska slutsatser är berättigade
(Bryman, 2011, s. 355). Dessa krav uppfylls i och med ett utförligt metodavsnitt, bifogad
intervjuguide (Bilaga 4) samt även att delar av citat har använts som exempel på hur
teorierna använts för att tolka samt analysera det insamlade materialet. Graneheim &
Lundman (2004) påpekar att ändringar kan bli till när forskaren tar del av texten, får nya
idéer och påverkas av den i sin nästa analys. Även här är förförståelse ett potentiellt hinder
då ny kunskap har genererats igenom hela analysprocessen.
Att ha möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det ska vara uppenbart att forskaren
inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller teoretisk riktning påverka utförandet av
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en undersökning eller dess slutsatser (Bryman, 2011, s. 355). Då skribenten av denna studie
hade tidigare kontakt med organisationen som utför brukarrevisioner kan risken för en
ställningstagande diskuteras. Ett sätt som användes under studien för att undvika
ställningstagandet har varit att igenom hela processen ställa sig frågan: Är jag trogen
informanternas upplevelser och information? som ett sätt att konstant påminnas om att det
är enbart deras bidrag som ska analyseras och påverka resultatet. Graneheim & Lundman
(2004) menar att de medverkandes godkännande kan användas som ett sätt att kunna styrka
och konfirmera resultatet, vilket delvis har gjorts vid informanternas godkännande av
transkriberingarna. Detta krav uppfylls även i samband med examinatorns rätt att läsa
transkriberingarna som gjorts av intervjuerna.

4.5 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (2002) fastställer vikten av forskning för både individ och samhället och
anser vidare att det vore nästintill oetiskt att avstå från att utföra forskning som kan
förbättra människors hälsa och villkor, speciellt av utsatta grupper. Forskningskravet måste
dock konstant vägas emot individskyddslagen som skyddar individer från att ta någon form
av skada av forskningen. Som hjälp i denna balansgång mellan forskning och
individskyddskravet har 4 huvudkrav tagits fram gällande individskyddskravet.
Vetenskapsrådet (2002). Dessa har grundligt tagits i beaktande under hela den process som
studien innefattat då informanterna tillhör en utsatt grupp.¨

4.5.1 Informationskravet
För att uppfylla detta krav fick informanterna vid visat intresse ett mail med ett
informationsblad som innehöll allmän information om bl.a. mig, syftet, åtgärder för att
uppnå en god konfidentialitet samt intervjuns tillvägagångssätt. Fördelen med detta var att
informanterna från början kunde ta del av informationen som berörde studien.

4.5.2 Samtyckeskravet
Samtycke inhämtades skriftligt i samband med att intervjun ägde rum förutom i fallet med
telefonintervjun, där det skriftliga samtycket inhämtades efteråt och då analyserades inte
materialet förrän inhämtningen var genomfört. Informanterna informerades om att deras
deltagande var frivillig och att de när som helst kunde ta tillbaka samtycket vilket skulle
medföra att all data därmed skulle raderas. De tillfrågades även om delar av deras
transkribering kunde använda som citat. Vidare informerades deltagarna om att de kunde
avstå ifrån att svara på frågor och även avbryta en pågående intervju.

4.5.3 Konfidentialitets kravet
Alla namn som förekom i studien ersattes och likaså ersattes övrig information såsom
platser, verksamheter, ålder etc. Ljudfilerna raderades direkt efter att transkriptionerna var
avklarade. Personuppgifterna, transkriberingarna och ljudfilerna förvarades separat och
oåtkomliga för andra. Informanterna underrättades om vilka som skulle ta del av materialet.
Varje deltagare tilldelades en individuell siffra. Denna siffra valdes ut på måfå och gavs
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redan vid intervjun vilket resulterade i att siffrorna inte har någon koppling till vare sig
individen eller i vilken ordning individerna intervjuades. Då brukarrevisorer redan från
början är en begränsad andel individer valdes det att inte ta med några beskrivningar om
informanterna för att försvåra identifiering.

4.5.4 Nyttjandekravet
Medverkan i studier kan oavsiktligt skada informanterna (Bryman, 2011, s. 134). Genom
att enbart använda det insamlade materialet till denna studie samt ovanstående åtgärder har
detta krav försökt uppfyllas.
Den största etiska svårigheten var att bibehålla konfidentialitet. Detta eftersom platser,
människor och liknande som kan förstöra konfidentialiteten är en viktig del av den
kvalitativa forskningen samt att det finns få brukarrevisorer. Detta har kunnat påverkas
genom att revisorerna var bosatta i olika delar av landet. Under arbetet kan privat
information som informanten inte vill ska bli känd eller användas uppkomma. För att
motverka detta fick informanterna ta del av transkriberingen för godkännande.
Informanterna kommer slutligen även få möjligheten att ta del av studieresultatet när den
avslutats. I ett försök att i så tidigt som möjligt involvera brukare i studien och ge dem en
möjlighet att yttra sig gjordes en allmän förfrågan redan innan formuleringen av syftet, om
de ansåg studiens ämnesområde vara relevant och viktigt för dem. Syftet med detta var för
att undersöka ifall ett intresse för medverkan fanns bland informanterna då ämnet kunde
beröra områden som kan anses vara känsliga.
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5. Resultat och Analys
I följande kapitel kommer resultatet av den analys som gjorts över brukarrevisorernas
upplevelser av deras arbete att presenteras. De kategorier samt subkategorier som
analysprocessen resulterat i kommer att redovisas var för sig tillsammans med
kompletterande citat. Citaten uppfyller en hjälpande funktion och lagts till för att läsaren
ska kunna placera analysen i ett sammanhang. De kommer att presenteras så som de
framkommer i empirin. I de citat som innehåller text som inte är relevant för det tema som
behandlas eller studiens syfte kommer dessa stycken att tas bort och substitueras av klamrar
[…]. Syftet är att förkorta textmängden så att läsaren ska kunna fokusera och ta till sig de
väsentliga delarna för resonemanget som förs. Vid slutet av varje kategori presenteras en
sammanfattning där även de teman som framkommit (Känsla av ansvar, Att ha ett värde,
Få mening och Utveckling) kommer att diskuteras. Valet av denna tillvägagångssätt
grundar sig på att varje enskild tema som framkommit innefattar flera kategorier. Kapitlet
avslutas med ett avsnitt där studiens frågeställningar tydligt besvaras en för en. Teorierna
har varit en inspirationskälla under hela studien och därmed även påverkat analysarbetet
vilket är förenligt med den hermeneutiska ansatsen som valts. Därmed är det forskarens
tolkningar av det insamlade materialet som ligger till grund för detta kapitel.
En annan aspekt som bör tas i beaktande under läsningen av resultatet är att samtliga
informanter har haft någon form av tidigare bakgrund inom brukarrörelser innan deras
nuvarande arbete som brukarrevisorer. Det innebär att den påverkan som framkommer kan
ta sig andra uttryck än om informanten skulle vara en brukarrevisor utan denna
förförståelse.

5.1 Kampen mot förtryck
Kampen mot förtryck var ett återkommande ämne under intervjuerna. Denna kategori består
av subkategorierna organiserad kamp och förstärkning av utsatta. Även om båda dessa
genomsyras av en kamp mot förtryck skiljs de åt av att den organiserade kampen
kännetecknas av informanternas upplevelser av en kamp för större inflytande som ett
kollektivt fenomen d.v.s. vi. Förstärkningen av utsatta kännetecknas däremot av ordet dem,
de utsatta brukarna vars tystade röster bör höras.

A06- För att jag tycker att det är viktigt att de här frågorna kommer fram. Att vi för
våra frågor framåt. Det vi [känner och tänker inom vården.
A06s svar på frågan om vad det är som drar till att fortsätta göra brukarrevisioner är ett
tydligt exempel på denna subkategori. Under intervjuerna framkom det ofta att
informanterna upplevde att brukarrevisioner var en del i en organiserad kamp av stor vikt.
Denna kamp verkade anses vara en kollektiv kamp som präglas av en känsla gemenskap
med alla som är eller har varit förtryckta. Något som framkom av informanternas
användande av orden ”vi” och ”våra”. Möjligheten till att vara en del av den kampen ansågs
därför vara värdefull. Något som kan förstås utifrån det Freire (1976, ss.44- 62) benämner
som aktivism. Ett begrepp som syftar till den handling som uppstår när förtryckta individer
samlas och kollektivt tar makten över sina liv från förtryckarna genom aktiv handling. Att
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ta makten kollektivt på detta sätt innebär att individen även får makt över sitt eget
liv(Adams, 2008 s. xvi).

Den ökade känslan av inflytande och jämställdhet som (Socialstyrelsen2003, s. 40) anser
infinner sig hos brukarrevisorer framkom under majoriteten av intervjuerna eftersom
informanterna ansåg brukarrevisioner vara ett effektivt verktyg till ett ökad inflytande då
den möjliggör att brukarna kan ställa direkta krav till vården.
A08- Det här med bemötande är jätte viktigt på alla plan, på alla områden.
I- På vilket sätt tror du att brukarrevision kan hjälpa till med bemötande?
A08- De kan ställa kraven, de har ju betalt för det här åtminstone.
Informanter beskrev hur de genom brukarrevisioner kan göra en riktig skillnad och därmed
upplevde de att de fick spela en viktig roll genom att på ett konkret sätt utöva och öka
brukarinflytande. Ett flertal uppgav att deras tidigare försök till inflytande hade präglats av
ovisshet då de inte fått veta ifall deras röster verkligen blev hörda. En känsla som hade
förändrats i samband med utförandet av brukarrevisionerna. Detta kan förstås med hjälp av
empowerment. Genom att utföra brukarrevisioner får informanterna konkreta verktyg som
gör det möjligt för dem att kunna uppnå sina mål (Payne, 2015, ss. 294-295). I detta fall ett
minskat förtryck och ett ökat brukarinflytande. Mål som samtliga informanter tidigare
upplevt som svåra att uppnå. Den positiva inverkan på informanterna kan tolkas som en
följd av de gynnande effekterna på återhämtningen som blir till när en individ uppnår
uppsatta mål (Topor, 2004, s. 74). Även att ha inflytande över det som berör och är av vikt
för individen är essentiell för individens återhämtning då det är en del av att ta tillbaka
makten över sitt liv. (Topor, 2004, s. 27).

Tätt kopplat till den organiserade kampen fanns en önskan hos informanternas att hjälpa de
förtyckta som inte har förmågan att hjälpa sig själva genom att kämpa för deras rättigheter,
vilket i detta fall gjordes genom brukarrevisioner. Samtliga informanter refererade till
brukarna som en mer utsatt grupp som behövde deras hjälp. Möjligheten att kunna stärka
brukarnas röster samt att hjälpa och kunna göra en insats ansågs vara av stor vikt för
samtliga informanter. I citatet nedan beskriver A011 det som samtliga intervjuade utryckte,
en önskan om att vara en del av en positiv förändring för andra.
I-Vad känner du personligen drar dig till att vilja göra en brukarrevision? Till exempel
göra skillnad eller sysselsätta dig eller… detta är lite olika för alla av vad jag har
förstått.
A011- Det jag tänker främst är det såhär att jag vill vara med och göra verksamheter
bättre och att det är brukare som ska få vara med säga till om. Inte personal, inte chefer
utan de som utnyttjar vården. De är de som ska få berätta det som behövs bli bättre och
det tänker jag är det viktigaste. Att också ju mer och mer brukarens röst hörs i olika
sammanhang.
Denna önskan har en tydlig koppling till empowerment där en av grundtankarna är att
individer kollektivt ska hjälpa andra förtryckta att höja sin livskvalité. Ju större antal som
involverar sig i kampen desto högre grad av empowerment anses uppnås på både grupp27

och individnivå. (Adams, 2008 s. xvi). Den gynnande effekten kan även förstås i ljuset av
återhämtningsforskningen då möjligheten att hjälpa andra anses stärka individens självbild
genom att individen får möjlighet att vara givare efter att enbart haft rollen som mottagare
(Topor, 2004, s. 207).

5.1.1 Sammanfattning
Sammanfattningsvis inger brukarrevisioners konkreta påverkan på verksamheternas kvalité
informanterna en känsla av mening, då de upplever sig vara delaktiga i något som kan göra
en riktig förändring. Denna känsla av mening som uppkom är en produkt av att
brukarrevisioners konkreta utförande motverkar den hopplöshet som kan infinna sig hos de
brukare som arbetar för ett större brukarinflytande (Rose, m.fl., 2010; Omeni, m.fl., 2014;
Davidsson, m.fl., 2010). Att denna påverkan även är en del av en kollektiv kamp verkar
förstärker denna känsla då de var delaktiga i något större än de själva. Precis som Telford &
Faulkner (2004) fann i sin studie är valet att bli brukarrevisorer hos samtliga informanter
främst grundad på en vilja att hjälpa andra vilket även verkat ha återgett dem den känsla av
värde som gått förlorad i samband med den psykiska ohälsan då de enbart var mottagare.
Vidare framkommer det att finns en latent känsla av ansvar hos informanterna för att hjälpa
de som var mer utsatta än dem själva att göra sin röst hörd. Denna känsla verkar i detta
sammanhang vara grundat på att informanterna ansåg att förmedla brukarnas röster var
essentiellt för att motverkar den förtryck som råder kring människor med psykisk ohälsa,
återhämtade eller inte.

5.2 Stigma
Samtliga informanter upplevde personalen som mestadels positiva och engagerade.
Majoriteten av informanterna konstaterade att de inte hade upplevt stigma från personalens
sida och att de hade en positiv upplevelse av dem. Dock framkom under intervjun att det
hade upplevts stigma i form av ifrågasättande och omyndigförklaring från vissa i
personalstyrkan.

I-Har du upplevt stigma och diskriminering i din roll som brukarrevisor? Om du har
gjort det, hur?
A004- Hur, jaha stigma ja.
I-Och diskriminering
A004- Mestadels mötte jag och vi brukarrevisorer tillmötesgående personal, chefer, som
ville och bemötte oss med välvilja och vissa med engagemang. Det hände att någon av
personalen ville markera sin position vi kände oss lite utfrågade och några gånger som
”en klapp på huvudet”, som upplevs lite av att vara dagisbarn. Mestadels känns detta
som ett beteende och värdering som känns gammaldags, synen på att vissa människor
inte är förmögna att ta hand om sig själva, lite att omyndigförklara. Det är förmodligen
inte deras vilja utan något som kan göras på ett annat sätt och uppfattas som trist
attityd av den som upplever det.
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Denna känsla av stigma som A004 upplevde utgick inte från en uppfattning om att
personalen var ”elaka” utan ansågs vara ett beteende tillhörande individer som enligt
Freires (1976) definition fortfarande infann sig en gammaldags förtryckarroll.
Att brukare ofta upplever stigma i sin kontakt med professionella är något som framkom i
Gormley & Quinn (2009) studie. Även inom återhämtningsforskningen har det
uppmärksammat att kontakten med psykiatrin ofta leder till stigma som individen arbetar
bort under återhämtningen (Topor, 2001, ss. 78,184) Genom att stigmatisera på detta sätt
kan det tänkas att de gynnande effekterna som brukarrevisorrollen har på individernas
återhämtning till viss del kan motverkas. Att A004 uppfattat beteendet som enbart en ”trist
attityd” kan härledas till det faktum att A004 är återhämtad. Bristen på negativ påverkan av
A004s välmående kan även tolkas som en produkt av att majoriteten av personalen tagit
avstånd ifrån förtryckarrollen, vilket kan tänkas ha uppvägt det negativa beteendet av de
som till viss del behållit den.
Även en känsla av reducerad skam och dramatik rörande informanternas egna psykiska
ohälsa framkom under intervjuerna.
I-Känner du att du har blivit stärkt av din roll som brukarrevisor?
A08- Ja det måste jag säga.
I-På vilket sätt?
A08- Jag tryggt i hela kan man säga så. Ja det är så stort egentligen att vara
brukarrevisor ändå. Man prata om de här svåra sakerna och ändå. Att det är okej att
göra det här, prata om svåra saker. Det är okej att må dåligt och okej att ha depression.
Jag menar, det är inget skamligt.
Inom återhämtningsforskningen anses kontakten med brukarrörelser leda till en
normalisering av individens psykiska ohälsa, då negativa reaktioner berörande den uteblir
och individen accepteras med de styrkor och svagheter som hör till (Topor, 2004, ss. 205206). Detta skulle kunna förklara känsla av trygghet och reducerad skam som upplevs av
informanterna. Denna känsla kan vidare analyseras med hjälp av Freire (1976, s. 73) då
denna trygghet kan ses som ett resultat av normaliseringen, vilket i sin tur motverkar
förtrycket och stigmatiseringen som följer med den psykiska ohälsan.

5.2.1 Sammanfattning
I ovanstående analys framkommer det en känsla av ökad värde. Genom att förstärka andra
förstärks brukarrevisorerna själva och i takt med att deras inflytande ökar minskar
förtrycket, vilket reducerar den känsla av skam som är kopplad till individens psykiska
ohälsa. Den kollektiva kraften utgör även en trygghet då individens svagheter försvinner i
den kollektiva styrkan. (Freire, 1976, s. 154). Detta kan tydligt ses i det fallet där en känsla
av stigma förekom men en djupare påverkan på måendet uteblev. Att en negativ påverkan
på känslan av värde uteblev kan även härledas till att känslan av stigma bearbetats under
återhämtningsprocessen. Men även till att informanten utvecklat ett bättre självförtroende
genom att vara aktiv i arbetet mot stigma, fördomar, diskriminering och ökad inflytande
(Barnes & Shardlow, 1997).
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5.3 Kategori-Personlig utveckling
Samtliga informanter angav att de utvecklats inom flera områden och att nya användbara
verktyg införskaffats i samband med utförandet av brukarrevisioner. Subkategorin Inre
utveckling betonar den inverkan som upplevts i form av bl.a. ökad självförtroende medan
subkategorin Mental och social utveckling betonar kunskap och yttre färdigheter bl.a. i
form av stimulerande aktiviteter. Gemensamt för dessa subkategorier är informanternas
känsla av att ha utvecklats som individer, vilket de uppgav ha förstärkt dem i olika aspekter
av deras liv.

Hälften av informanterna tog upp vikten av att deras erfarenheter skulle kunna komma till
nytta. Genom att dessa kunde användas till något som de ansåg var positivt upplevdes att
fick dessa erfarenheter en mening.
A06- Man gör någonting med sin erfarenhet i kappsäcken. Det känns väldigt viktigt. Nu
vet jag inte om jag har svarat på rätt fråga.
I-Du svarade. Jag säger om du kommer ifrån mallen. På vilket sätt känns det viktigt? På
vilket sätt känns det viktigt att göra någonting med den här.
A06- Ryggsäcken man har?
I-Ja
A06- Det känns viktigt att man får använda sig av den.
De positiva effekter informanterna upplevde kan främst förklaras med hjälp av
återhämtningsforskningen. När erfarenheterna kommer till nytta upphör de att enbart vara
en belastning och blir istället något man kan relatera till som produktivt. Genom att finna en
mening med dem, slutar de även att vara oanvändbara negativa händelser som likt
ryggsäcken A06 refererar till, tynger individen. (Topor, 2004, s. 207). Istället blir de till
något som man kan använda som verktyg vilket informanterna kände gjorde ryggsäcken
lättare att bära. Detta i sin tur påverkar självbilden positivt och motverkar den stigma som
tidigare upplevts.

Även reflektioner var ett återkommande ämne i intervjuerna. Nedan förklarar A08 hur
kontakten med brukarna var en källa till reflektion som resulterade i upplevelsen av att få
ett bredare perspektiv.
A08- Nog fått lite perspektiv på det hela, på med själv [naturligtvis. Jag tror nog bara
att det är nyttigt för en själv att höra hur andra har det och beskriver lite grann.
I- [Mmm
I-På vilket sätt hjälper att höra hur andra har det, sitt eget perspektiv?
A08- Inte var så insnöad i sig själv.
I-Ah okej så…
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A08- Man lär sig av andras situation också.
Brukarnas historier kan således leda till att brukarrevisorn börjar reflektera kring den egna
tillvaron, vilket ger ett bredare perspektiv som bryter den centrering som individen kan få
gällande sig själv och sitt mående. A08s upplevelse av detta som något nyttigt är något flera
av informanter uttryckte. Denna upplevelse kan tolkas som en konsekvens av den positiva
verkan som självreflektion och reflektion har på individers återhämtning då den är beroende
av detta för att kunna återfinna sig själv (Topor, 2004, ss. 67-77). När brukarrevisorerna tog
del av brukarnas upplevelser verkar det ha påbörjat dessa reflektioner. Genom att ta del av
andras upplevelser får de även en referenspunkt som denne kan relatera till och som bevisar
för denne att den kommit en ”bit på vägen” vilket verkar ha en gynnande påverkan på deras
självförtroende (Barnes & Shardlow, 1997). Dock framkom det inte ifall dessa reflektioner
och individuella utveckling hämmades eller kunde komma att hämmas av ”ex-rollen”
(Topor (2001, s. 238)

Nedan delar A02 med sig om sina känslor och tankar inför sitt första revisionsjobb.
A02- Det är inte så romantiskt egentligen. Det är inte så romantiskt alltså utan. Det är
egentligen för att jag ville ha ett jobb och sökte jobb men ja, jag fick inga jobb helt
enkelt och då hittade jag det här så som var någonting som jag kunde vara. Där psykisk
ohälsa om man nu nämner det för arbetsgivare så klassas man ofta ner och så tar man
någon annan. Speciellt eftersom man inte kommer ha jobbat så mycket tidigare. Men
här var det en merit att jobba med det. Så då tänkte jag att då har jag kanske en chans
att komma med i här i alla fall och få någon form av arbete. Så det var ett av de första
arbetena jag fick efter, ja 20års bortavaro från arbetslivet. Så det var inte så romans
som att jag ville göra en insats eller så utan det var mer som ”ja, jag kan få ett jobb!”.
Den känsla av glädje som A02 upplever kan förstås med hjälp av empowerment. Genom att
få ett jobb som brukarrevisor där erfarenheterna ansågs vara en merit motverkades den
negativa självbild som skapats då individen haft svårt att få ett arbete på grund av sin
psykiska ohälsa (Freire, 1976, s. 73). Konsekvenserna av detta är en gynnande av
återhämtningen genom en positiv verkan på självbilden och ökad känsla av värde (Telford
& Faulkner, 2004).

Flera av informanterna uppgav att det hade farhågor över att inte klara av alla de moment
som jobbet innefattade (Lund-Jakobsson & Rosenberg, 2008, s. 18). Nedan kan man läsa en
del av tveksamheten som A02 från början hade och visar på hur att klara av arbetet stärkte
självförtroendet.
A02-Dels så tycker man att man har gjort något bra som man blir stärkt utav och som
man kan få uppskattning för att man har tagit upp eller sagt. Folk har t.ex. sagt att det
är väldigt bra att skriva upp såhär ”bra brukarrevision, bra belyst” och sådär. Det har
man blivit väldigt starkt utav. Som att man har gjort något bra och klarat av någonting
som man varit tveksam till från början. Så på så sätt har man blivit stärkt.
A02s känsla av att ha blivit stärkt kan relateras till att ett av de viktiga stegen i
återhämtningen är att övervinna hinder, inte bara teoretiskt men även i praktiken (Topor,
2004, s. 74). Att ha övervunnit dessa hinder leder till ett förhöjt självförtroende och
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uppmuntran att fortsätta testa och nå nya mål. Det faktum att jobbet även är flexibel och
anpassar sig till varje persons begränsningar sänker hindren vilket underlättar individens
empowerment och kan ge en känsla av att utvecklas framåt i livet (Payne, 2015, ss. 294295). Detta kan i sin tur tänkas inge självförtroende att fortsätta utvecklas på andra plan.

Citatet nedan är ett bra exempel på hur den sociala samvaro som brukarrevisorerna får
erfara har påverkat dem.
A004-Det kändes speciellt, när du varit med i ett projekt vad det än må vara. Det känns
upplyftande, vi firade som om vi hade release party och kändes som vi bidragit med
något viktigt vilket på köpet gav samhörighet, att tillsammans genomfört detta. Vi gick
in i det med nyfikenhet och gick styrkta ur det. Det gav en känsla av gemenskap, vi har
lärt känna varandra och en del av oss umgås efteråt privat.
A004 positiva upplevelse av gemenskapen inom brukarrevisionsgruppen kan tolkas som en
produkt av ett ökat nätverk då denna tenderar att krympa när individer erfar psykisk ohälsa
(Ershammar & Topor, 2007, ss. 23-24; Omeni, m.fl., 2014). Genom att tillsammans göra
brukarrevisioner får brukarna även samspela med andra återhämtade som befinner sig i
ungefär samma stadie av återhämtningsprocessen. Att brukarrevisorerna därmed får
utvecklas tillsammans under revisionens gång och att kunna klara av jobbet tillsammans
inger dem en känsla av gemenskap. Eftersom en individs återhämtningsprocess även är en
produkt av individens sociala sammanhang är denna känsla av gemenskap grundläggande
för individens välmående (Topor, 2004, s. 135).

Vidare framkom det att informanterna upplevde att de under utövandet av brukarrevisioner
kunnat införskaffa sig kunskaper och färdigheter som de fann stärkande och kunde
användas praktiskt i framtiden. Detta visade sig höja deras självförtroende och kompetens
(Godfrey, 2004; Telford & Faulkner, 2004). Nedan beskriver A08 att införskaffandet av
kunskap gällande sina rättigheter och psykisk ohälsa har ökat möjligheterna att ställa krav
och därmed ingett självförtroende till att göra det.
A08- Kanske kraven på vården, olika bemötande och rättigheter och allting. Det öppnar
ögat på en, på ett bra sätt tycker jag.
I-Anser du att, du har kommit in lite på det där, men anser du att din roll som
brukarrevisor har gett dig kontroll och makt över ditt liv på något sätt?
A08- Jag lite mer.
I-På vilket sätt?
A08- Just att jag är mer stärkt i mig själv och får upp ögonen lite mer.
I-Mm ok. Du kan säga ifrån lite mer?
A08- Ja, ställa mer krav
Denna känsla av att öppnat ögonen, fått mer kontroll och blivit stärkt genom
brukarrevisioner som A08 beskriver kan förstås med begreppet banksystemet (Freire, 1976)
som finns inom empowerment. Den medvetandegörande som brukarrevisioner skapar hos
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informanterna ger dem förmågan att ställa mer krav, i detta fall på vården, instanser och
verksamheter inom det sociala arbetet.

A02 beskrev ännu en orsak till varför jobbet som brukarrevisor varit stärkande.
A02-Men alternativet är att inte jobba det är att sitta hemma och stirra i väggen och det
är inte så där jävla positivt om man säger så. Så på något sätt har jag försökt hoppa på
saker och ting, för att göra saker och ting
Den vikt som A02 lägger på att utföra stimulerande aktiviteter kan förstås då individer som
inte har en stimulerande aktivitet tenderar att bli uppslukade av sina problem och därmed
försämras. Att engagera sig i stimulerande aktiviteter har därmed en positiv effekt på
individens mående och gynnar därmed återhämtningen. (Topor, 2004, ss. 117-118).
Brukarrevisioner anses kunna vara en sådan aktivitet (Omeni, m.fl., 2014). Något som
samtliga informanter uppgav då de beskrev brukarrevisorrollen som en intressant,
meningsfull, rolig och spännande aktivitet.

5.3.1 Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultatet på att informanterna upplever ett behov av att utvecklas
på olika plan, vilket verkar kunna tillfredsställas genom deras medverka i
brukarrevisionerna. Samtidigt ger arbetet dem känslan av att komma vidare i livet. Vidare
blir brukarrevisionernas framtidsutsikter bättre med hjälp av det nya införskaffade
kunskapen för att kunna utöva egenmakt, föra den vidare i andra sammanhang och kräva
sin rätt. Genom att de får redskap och en stimulerande aktivitet stärks de och får därmed en
förhöjd känsla av värde (Telford & Faulkner, 2004). Det fungerar även som ett medel för
återhämtning genom att det minskar symtomen, utvidgar nätverket, då de får träffa andra
som är återhämtade, samt stärker deras självförtroende (Omeni, m.fl., 2014).

5.4 Etiska Dilemman
Under intervjuerna relaterade informanterna till att vara brukarrevisor som ett yrke, ett
arbete eller ett jobb. Samtliga informanter redovisade för olika etiska dilemman och
krävande moment relaterade till utförandet av en brukarrevision. Den roll av brygga som
brukarrevisorer har mellan brukarna och personalen samt pendlandet mellan att vara
medmänniskor och professionella var det främst förekommande etiska dilemmat.
A011. Det handlar både om dels, man kommer in till deras hem, de bor där och det
handlar om att: Här kommer jag, jag har aldrig varit här förut och så ska jag fråga dig
om ditt liv och vad du tycker om personalen som du träffar varje dag. Det finns många
olika, man vill inte säga fel. Man vill inte bara vara där för att ställa frågor som kan
uppfattas fel.
A011 redovisar här för en typ av etiskt dilemma som uppkom under några av intervjuerna.
De kände sig som inkräktare och upplevde detta som svårt att ta till sig. Att vara inkräktare
bland dem som man vill hjälpa uppgavs kännas olustigt då de, fram tills att de fick en
närmare kontakt med brukarna, fick känna det som välmenande professionella får uppleva.
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En känsla som informanterna inte riktigt visste hur de skulle förhålla sig till. Som det
tidigare beskrivits var informanternas främsta mål med sitt arbete att stärka förtryckta. Den
olust som informanterna upplevde vid inkräktandet kan förklaras med att den motverkade
den empowerment som de annars upplevde genom arbetet då det motverkade sitt eget syfte
genom att själva riskera att förtrycka brukarna som bodde i de verksamheter som valt att
göra en brukarrevision (Freire, 1976, ss. 90-91). Att även behöva konfronteras med att de
upplevdes som utomstående kan tänkas medföra påverkan på den egna självbilden, på gott
och ont då detta innebär att de gynnande fördelar som kommer med att bl.a. kunna vara en
god förebild uteblev till en början (Lund-Jakobsson, & Rosenberg, 2008, s. 9).

Vidare redogör A011 för den problematik som uppstår när det införskaffas kunskap om
något olagligt och inte höra till myndigheternas domän.
A011- […]Nu har vi fått veta att om det är saker som passar som, vi är inga poliser vi
inga socionomer, vi tar upp saker direkt med verksamhetschefen och gör någon slags
typ av orosanmälan kan man kalla det för ja ”vi fick det här berättade för oss” och då
är det han eller hennes jobb som verksamhetschef att ta det vidare inte vårt. […].
[…]

A011- Och det var det som var, för att då visste inte jag det och så gick veckorna så jag
har som sagt inte gjort någonting åt just den saken utan då var det mer såhär att jag
försökte ta reda på ett svar som jag kunde ge till brukarrevisorerna om det händer igen.
Det var på den nivån men i just den situationen så tänker jag att ja jag vet inte vad jag
tänker alltså, om det är någonting så pass allvarligt att det handlar om ett polisärende
så kanske man måste säga hemligheterna. Men vi har inte kommit dit vi har inte vart
där. För det som gäller också är från början till slut så är det 100 % anonymt. Vi ska
inte nämna namne, vi ska inte, oavsett. Anonymiteten framförallt skulle jag vilja säga.
Att göra en orosanmälan till verksamheten placerar brukarrevisorerna i en svår situation. De
hamnar i konflikt med den sekretess som utlovas till brukarna och brukarnas lojalitet. Att få
kunskap men inte kunna göra någonting åt situationen blir en påfrestning för
brukarrevisorerna då genomförandet av brukarrevisioner är beroende av deras lojalitet till
brukarna. Att bryta brukarnas tillit skulle därmed skada den djupare relation som återfinns
mellan brukare och brukarrevisorer samt även frånta brukarrevisorerna en viktig källa till
deras engagemang (Davidson, m.fl., 2010; Godfrey, 2004). Detta skulle kunna ha negativa
konsekvenser för återhämtningen då en av strategierna som brukare använder sig av är att
undvika farliga situationer i återhämtningsprocessen (Topor, 2004, ss. 126-129).

I citaten nedan berättar A0012 om hur det kändes att inneha den kuratorliknande roll som
tillkommer med arbetet.
A0012- Personerna? Ja en del är väldigt öppna och bryr sig inte och de pratar om
allting för att de har haft den här diagnosen i 700 år och är vana att prata. Men en del
människor, jag träffade på en person som var yngre och som inte var särskilt van vid det
och hon kände sig ganska pressad i den situationen men jag vet inte riktigt hur mycket
man ska få dem att berätta, det är någon sorts fingertoppskänsla.
I-Mm
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A0012-Jag tänker, för att jag är ingen terapeut men det blir ju ändå att jag ställer
terapeut-lika frågor.
A0012 beskriver en känsla av osäkerhet i samband med att ställa terapeutiska frågor utan
att ha fått ta del av den kunskap som krävs för att hantera detta. Vidare berättar A0012 om
behovet av att ha en ”fingertoppskänsla” när man utövar jobbet. Riskerna med att ta sig an
känsliga situationer utan de rätta verktygen är något som man avråder ifrån inom
återhämtningsforskningen då misslyckandet kan ha en negativ påverkan på återhämtning
och välmående. Vilket A0012 oro ger uttryck för.

Samtliga intervjuade uppgav även att brukarna hade en vilja att prata av sig. Även om
informanterna uppger en professionell distans väcktes även empati som påverkade deras
sinnesstämning.
A004- Det som gjorde mig ledsen och ibland nedstämd var deras berättelser av negativa
upplevelser som dels handlade om kommunikationssvårigheter från både personal och
deltagarna samt i vissa fall brist i sekretess. Att de äldre verkade mer beroende att vara
till lags och de yngre hade möjlighet till ett mer gynnsamt klimat och lärt sig mer om att
kunna föra fram sina känslor och åsikter och därmed kunnat prata om vad som fungerar
och inte, därmed känna att de har mer makt över sin situation. Fler kvinnor, ju äldre de
var desto sämre verkade de må och ha svårare att påverka sin situation.

5.4.1 Sammanfattning
Sammanfattningsvis var informanternas upplevelser av etiska dilemman den största källan
för oro gällande brukarrevisioner. Att balansera rollen som professionell samtidigt som
arbetet utgår ifrån förmågan att vara medmänniska uppfattades som problematisk och
väckte en ambivalens. Brukarna som informanterna hade intervjuat under
brukarrevisionerna refererades till som en egen grupp. Detta kan tolkas som att de upplevde
en skillnad mellan revisorerna och brukarna grundat på sin professionella roll och sin
återhämtning. Att intervjuerna ibland behövde vara ”invasiva” upplevdes som obehagligt
och svårt att hantera på grund av bristen på rätt verktyg och brukarnas utsatthet. Istället fick
redskapen införskaffas på vägen vilket medförde en oro då brukarnas allmänna utsatthet
ingav informanterna en känsla av ansvar (Davidson, m.fl. 2010).

5.5 Den professionella dialogen
Nedan behandlas den dialog som informanterna upplevt mellan dem och personalen. Med
dialog refereras det till Freires (1976, ss. 90-91) begrepp. Utifrån informanternas
upplevelser kunde det konstateras att dialogen till stor del bestod av en horisontell dialog
d.v.s. en jämställd och positiv dialog. Dialogen präglades av engagemang och positivism
från personalen samt brukarrevisorernas förståelse för personalens situation och en positiv
förändrad syn på verksamheter från informanterna. Dock upplevdes också en vertikal
dialog d.v.s. en förtryckande och negativ dialog där personalen kunde vara negativt
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inställda och anses hindra brukarinflytandet under revisionernas gång. Även om den var i
mycket mindre utsträckning.

Flera av informanterna uppgav ha fått en positivare syn på verksamheterna och dess
personal.
A06- Mm där vi gjorde brukarrevision så var det väldigt positivt tyckte jag. Jag blev
förvånad vilket bra ställe det var.
[…]
I-Hur känner du att du blev bemöt av personalen?
A06- Vi har inte träffat personalen, det gör vi ju imorgon.
I-Jaha ok. Ni har inte haft någon kontakt alls?
A06- Nä. Jo vi träffade chefen innan där och han berättade om verksamheten och då
kände jag lite granna så här att ”det låter lite för bra” tänkte jag. Men jag fick faktiskt
lite bekräftat att det var ganska bra faktiskt.
Ovan beskriver A06 misstron gentemot verksamhetschefens positiva utlägg. En misstro
som delades av flera informanter och vilken utbyttes mot förvåning när det uppdagades att
verksamheten var bättre än de väntat sig. Både misstron och den förändrade synen på
verksamheterna kan förstås med hjälp av empowerment. Informanternas tidigare
upplevelser av förtryck har genom medvetandegörande lett till ett kritiskt tänkande (Freire,
1976, s. 74). Den förändrade synen på verksamheterna var även en produkt av att
revisionerna genomfördes hos verksamheter som medvetet valt att släppa ifrån sig makten,
vilket informanterna var väl medvetna om. Därför var denna positiva syn begränsad till
dessa verksamheter.

I intervjuerna framkom det även att brukarrevisorerna upplevde att deras expertis togs
tillvara och respekterades av verksamheterna. Detta är av yttersta vikt för att bryta
banksystemet och få ett bra samarbete utan att brukarrevisorerna upplever en känsla av
förtryck (Freire, 1967). Frånvaro av förtryck har förmågan att bryta den känsla av underläge
gentemot personal som uppkommit p.g.a. den psykiska ohälsan genom att istället ge plats åt
en känsla av stolthet då deras expertis faktiskt respekterades av personalen (Beresford &
Boxall, 2012; Fox, 2007).
I-Mm. När du gick dit och träffade verksamhetschefen första gången. Hur kände du att
han betedde sig rent, om man tänker på er expertis. Inte att ni är människor eller att ni,
utan ni som experter på ert område. Det har en helt annan jargong när man pratar.
A06- Mm mm
I-Hur kände ni att?
=
A06- Jag kände att vi blev respekterade.
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Samtliga informanter upplevde att personalens inställning till stor del var positiv samt att de
visade intresse och engagemang. Positiv och engagerad personal underlättar arbetet och
undanröjer hinder så som förtryck och banksystemet (Freire, 1976) vilket underlättar för
brukarrevisorerna att klara målet med att genomföra brukarrevisionen samt att de även får
känna sig uppskattade av personalen, något som i sin tur gynnar återhämtningen (LundJakobsson, & Rosenberg, 2008, s. 9).
I-Vilka positiva upplevelser har du haft med professionella som har fastnat i minnet
såhär någon speciell enhetschef som verkligen har drivit på det här eller några från
personalen som verkligen har tagit till sig det och gjort en skillnad. Även om det inte
har varit positivt eller någonting sådant.
[…]
A02- Men i vanliga fall så träffade man inte, man träffar mycket positiv personal,
enhetschefer så som säger ”jag vill verkligen veta det här. Det här ska bli så roligt att
veta resultatet”. Det säger väldigt många av dem i de olika brukarrevisionerna jag har
gjort. Att de är väldigt nyfikna i resultatet och vill veta och väldigt positivt inställda till
att göra en brukarrevision.[…].

Vidare fann man en till faktor som gynnade den positiva dialogen. Denna bestod av
brukarnas förståelse för personalen situationen samt en vilja att samarbeta och att inte
”hämnas” för eventuella dåliga egna erfarenheter.
I-Men vad hade du väntat dig när du kom dit och skulle träffa alla personal och så där
hade du någon tanke på vad du skulle träffa på för attityd?
A011- Jaha ja kanske att det som var, det var ganska väntat på något sätt. För att om
någon skulle komma till mitt jobb och bara ”nu ska jag intervjua alla dina kollegor om
hur du är” då kanske jag också skulle känna att ”varför kommer de hit och ska berätta
för mig vad jag gör bra och inte bra?” så jag kanske förvänta mig det. Och det känns
som att vårdpersonal de får så jävla mycket skit hela tiden och det är verkligen inte det
vi är ute efter. Men jag kan ändå på något sätt förstå att de kanske känner så. Det är
ingen som har sagt det till direkt ut till mig ”det här känns inte bra. Det här känns si
och så”. Det har ingen gjort. Men om det är så, så skulle jag ändå kunna kanske förstå.
För att uppnå empowerment anses det vara av vikt att de förtryckta inte själva förtrycker då
befrielse annars uteblir (Freire, 1976, ss. 90-91). Detta skulle kunna förklara revisorernas
förståelse inför personalens situation då dem annars skulle motverka den gynnande känslan
som uppstår vid empowerment. Brukarna utrycker även en vilja att samarbeta och inte att
”hämnas” vilket även kan härledas till dessa tankar. Verksamheterna har valt att ge
brukarna ett arbete och tar tillvara på deras perspektiv och har även gett brukarna möjlighet
till att kunna kasta av sig banksystemet och till att ifrågasätta dem. Förutom att detta
stimulerar deras empowerment så menar man inom återhämtningsteorin att bevis på
personals utsatthet har en gynnande effekt på brukares välmående då detta medför att dem
inte längre känner sig underlägsna (Denhov, 2007, ss. 26-42).
Även om den hämmande vertikala dialogen var liten jämfört med den horisontella dialogen
så fanns den även närvarande.
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I-Mm. Vad känner du är negativt med en brukarrevision? […]
A0012-Det som är svårt tycker jag är ibland är att personalen vill bestämma vilka som
ska vara intervjuoffer och det är inte, så får det inte vara.
I-Ok
A0012-Men ibland vet ju personalen vilka som skulle passa som intervjuoffer eftersom
de känner verksamheten och de har jobbat där längre. Jag är lite kluven till den tanken.
I ovanstående citat ges ett exempel där revisorerna upplevde att personalen försökte
påverka och kontrollera brukarrevisorernas arbete genom att bestämma vilka brukare som
skulle intervjuas (Campell, 2001). Även om det enbart gällde viss personal upplevdes detta
som ett hinder som informanterna var tvungna att hantera. Situationen gav i detta fall
upphov till en kluvenhet. Konsekvenserna av detta kan förstås genom empowerment.
Förtryckarna ger sken av att vilja ändra på förtrycket med syftet att lugna ”massorna”
(Freire, 1976, s. 73). I detta fall handlar det mer om att vissa inom personalen till viss del
ger ifrån sig makten genom att brukarrevisioner görs men inte är beredda att släppa den
helt. Därför hämmas kampen för ett ökat brukarinflytande samtidigt som den förtryckta
ifrågasätter sig själv då personalen annars är tillmötesgående, vilket leder till kluvenhet som
motverkar den empowerment som personalens positivitet annars ger upphov till (Payne,
2015, ss. 294-295).

I-Vad har ni för kontakt med personalen förutom mötet och då antar jag att ni sitter och
pratar. Men när ni just träffa personalen, när ni är där?
A011- Första mötet då är det viktigt att vi får en bra kontakt. Jag har väl känt en hel del
att många i personalen inte är, de typ kanske att man kommer in och lägger sig i med
deras jobb. Att det ska vara någon slags granskning utav dem. Att det kanske har trott
att det är en granskning utav deras arbete och till det har varit då lite såhär ”men det är
inga som är intresserade. Det är ingen som vill bli intervjuade”. Och då kan man ju
undra om det verkligen är så eller om det är personalen som inte vill ha den
brukarrevisionen […].
Ovan beskrivs det hur personalens negativa inställning upplevdes av A011 vara orsakad av
att de inte var helt bekväma med den känsla av utsatthet och granskning som
brukarrevisionen gav upphov till (Weinstein, 2006). Personalens reaktion kan tolkas som ett
resultat av den maktutjämning som brukarrevisorerna står för, där brukare och även
brukarrevisorer utmanar banksystemet (Freire 1976). Denna negativa inställning gav
upphov till en känsla av att bli motarbetade av personalen. Även om majoriteten av
personalen var positiva visar detta på att brukarna fortfarande får hantera s.k. förtryckare i
sitt arbete.
5.5.1 Sammanfattning
Upplevelsen av en positiv dialog mellan brukarrevisorerna och de professionella är något
som återfinns i olika grader och med olika aspekter hos samtliga informanter. I de fall då en
positiv dialog kan hittas uttrycker informanterna en känsla av maktutjämning samt respekt
för och validering av deras expertis från personalen vilket gynnar en ömsesidig relation. Då
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de har något att ge till de som representerar det stigma och underlägsenhet de fått erfara när
de var sjuka höjs självförtroendet och inger dem en känsla av att även kunna vara värdefulla
för de professionella. Den förståelse för personalens situation som framkom i resultatet är
en produkt av den horisontella dialogen då den medförde att brukarrevisorerna kunde se en
sårbarhet hos personalen som minskade känslan av underlägsenhet hos brukarrevisorerna.
Därmed höjde deras självförtroende och ingav dem en känsla av värde. Dock framkom det i
studien att den horisontella dialogen även medförde en känsla av minskat värde då den
positiva upplevelsen av verksamheten kunde inge informanten en känsla av att just denne
haft otur då denne har dåliga erfarenheter av verksamheter. Även en vertikal dialog
upplevdes av informanterna. Dock i mindre utsträckning och uppfattades inte av forskaren
som om den haft någon djupare påverkan på den känsla av värde som brukarrevisorerna
införskaffat under utförandet av brukarrevisionen. Denna vertikala dialog väckte frustration
då informanterna upplevde att de hindrades från att utöva sitt yrke. Därmed hade den
vertikala dialogen motsatt effekt än den positiva horisontella dialogen.
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6. Diskussion
Under detta kapitel kommer de diskussioner som förts gällande studiens resultat att
presenteras. Först kommer en summering av resultatet att presenteras samt studiens
frågeställningar och syfte att besvaras med hjälp av de resultat som framkommit och den
analys som gjorts av det insamlade materialet. Därefter kommer ett avsnitt där det
diskuteras hur studiens resultat kan bidra till forskningsfältet med stöd av tidigare forskning
inom området. Sedan kommer studiens resultat diskuteras i förhållande till vald teoretisk
referensram, vilken påverkan dessa haft på resultatet samt de begränsningar och möjligheter
som de fört med sig. Därefter kommer ett avsnitt där studiens metodologiska val diskuteras
samt hur dessa kan ha påverkat studiens resultat. Sist kommer ett avsnitt där det diskuteras
hur studien kan implementeras och bidra till det sociala arbetet och vidare forskning inom
området.

6.1 Summering
Här kommer en summering av studiens resultat och analys att presenteras. Då även studiens
syfte kommer att diskuteras och frågeställningarna att besvaras är det lämpligt att presentera
dessa än en gång.
Syftet med denna studie var att undersöka om brukarrevisorer som återhämtat sig från
psykisk ohälsa påverkas av sitt arbete under utförandet av en brukarrevision. Syftet
resulterade i följande frågeställningar:
•Påverkas brukarrevisorernas återhämtning av utförandet av en brukarrevision och i så fall,
på vilket sätt?
•Vad har denna påverkan för konsekvenser på brukarrevisorernas mående?
•Hur kan denna förståelse användas för det fortsatta sociala arbetet med målgruppen?

Studien anses, med hjälp av det resultat som framkommit, uppfylla syftet med att undersöka
om brukarrevisorer som återhämtat sig från psykisk ohälsa påverkas av sitt arbete under
utförandet av en brukarrevision.
I resultatet har fem kategorier framträtt: Kampen mot förtryck, Stigma, Personlig utveckling,
Etiska dilemman samt Professionell dialog. I det latenta innehållet har även teman: Känsla av
ansvar, Att ha ett värde, Få mening och Utveckling framkommit. Med hjälp av dessa har
studiens frågeställningar kunnat besvaras.
Utifrån de upplevelser som informanterna haft gällande kampen mot förtryck kan man dra
slutsatsen att brukarrevisioner påverkar brukarrevisorernas återhämtning positivt genom att
inge dem en känsla av värde och mening, vilket har en gynnande effekt på deras välmående.
Av de upplevelser gällande stigma som framkommit i resultatet kan man dra slutsatsen att
trots att det förekommit viss stigmatisering från personalen har informanternas känsla av
stigma minskat i samband med brukarrevisioner, vilket förstärkt informanternas känsla av
värde och därmed påverkat deras återhämtning och mående positivt. Informanternas
upplevelser av att deras personliga utveckling blivit främjad ligger till grund för slutsatsen att
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denna utveckling gynnats av utförandet av brukarrevisioner som har tillfört informanterna
ytterligare känsla av värde och utveckling. Därmed har detta också bidragit till välmående och
återhämtning. Utifrån de upplevelser som informanterna haft gällande etiska dilemman kan
man dra slutsatsen att dessa utgör riskfaktorer för deras återhämtning och motverkar deras
välmående då de inger en negativ känsla av ansvar som är ett orosmoment. Grundat på
resultatet av informanternas upplevelser gällande den professionella dialogen kan slutsatsen
dras att denna till stor del varit positiv och gynnat en maktutjämning som tillfört
informanterna känsla av värde och utveckling, vilket också påverkade deras återhämtning
positiv och ökade deras välmående. Dock framkom det att den negativa dialogen kunde
minska känslan av värdet och väcka frustration. Därmed fanns även en negativ påverkan på
deras välmående men den berörde inte återhämtningen.
Den kunskap som resultatet ger kan med fördel användas inom det sociala arbetet då fler
förtryckta grupper än de som berörs i denna studie är involverade i en liknande kamp. Mer
specifikt gällande brukarrevisorer kan det bidra till en insyn på brukarrevisorernas viktiga roll
i kampen mot förtryck och förstå vilka faktorer som ligger bakom den ökade känslan av
välmående som informanterna upplever. Denna kunskap kan då appliceras vidare på andra
områden och insatser. Då den kritik som har riktats mot empowerment inom det sociala
arbetet består av att individer görs medvetna om sin situation men inte kan påverka den, kan
även denna kunskap vara av vikt och ligga till grund för det fortsatta arbete med individer
som är under en återhämtningsprocess (Payne, 2015, ss. 295-297 ). Detta diskuteras vidare
under rubriken 6.5 Implikationer för forskning och praktik.
Sammanfattningsvis upplevde informanterna en övergripande positiv påverkan på sin
återhämtning i form av en upplevd känsla av utveckling, mening och värde. Även påverkan på
deras välmående var mestadels positiv. Dock framkom det att informanterna upplevdes en
negativ påverkan på sitt mående i form av den ansvarskänslan som arbetet som brukarrevisor
medförde. Vidare kunde en negativ påverka identifieras då en informant kände en minskad
känsla av värde när den ansåg sig själv vara olyckligt drabbad i sin tidigare roll som brukare
som hade ”hamnat” hos sämre verksamheter än dem som utvärderades under revisionerna.

6.2 Resultatet i relation till tidigare forskning
Samtliga informanter uppgav ha en positiv upplevelse av brukarrevisioner och upplevde även
en övergripande positiv inställning hos personalen till dem och till brukarrevisioner. Detta
stödjer den positiva inställning som personalen visade i Omeni, m.fl. (2014) studie samt
verifierar den positiva inställning som socialstyrelsen uppvisar i sina rapporter,
(Socialstyrelsen, 2003, s. 82). Dock framkommer det även i resultatet att informanterna är
medvetna om att denna positivism kan härledas till att verksamheterna själva valt
brukarrevisionen vilket är en aspekt som tidigare forskning inte undersöker. Av vad som har
framkommit i resultatet har det visat sig, som Crawford, m.fl.(2003) påstår, att
verksamhetscheferna var de som brukarrevisorerna upplevde hade en mer positiv inställning
till brukarrevisioner bland de professionella.
Trots att stigma upplevdes under brukarrevisionen visade inte resultatet på någon större
negativ påverkan på revisorernas välmående, vilket skiljer sig från vad tidigare forskning
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påvisat (Gormley, & Quinn, 2009). Återhämtningens påverkan på brukarrevisorernas
förmåga att hantera stigma från personalen är något som tidigare forskningar inte undersökt
och kan förklara resultatskillnaden mellan den aktuella studien och tidigare studie.
Vidare visar resultaten att brukarrevisioners konkreta utförande och påverkan, motverkan den
känsla av ”tokenism” som identifierades i andra studier såsom Omeni, m.fl.(2014) och Rose,
m.fl. (2010). Dock framträdde det också i resultatet att informanterna kände ett behov av att
veta om de hade gjort en skillnad eller inte med sitt arbete.
Då informanterna avslutade sitt arbete på de berörda verksamheterna strax efter sin
presentation av revisionens resultat och stannade inte kvar behövde de inte till fullo erfara den
ambivalens som kan infinna sig hos personalen och som Campell (2001) beskriver. Därmed
kunde det inte identifieras någon påverkan av informanterna i den frågan och därför har inte
kunskapsluckan som finns av gällande detta kunnat fyllas ut av denna studie. Däremot har
nytt resultat uppkommit som bidrar till ytterligare kunskap av den sort som framkom i
Weinsteins (2006) studie där personalen kände oro för att deras expertis skulle undermineras.
I den aktuella studiens skiljer sig oroskällan då personalens oro baserades på att dem kände
sig utsatta i samband med utförandet av brukarrevisioner. Forskaren kunde i samband med
studien inte hitta tidigare forskning som behandlar förståelsen som växte fram hos
brukarrevisorerna för personalens utsatthet i samband med en revision, därför tolkas detta som
ny information.
I Crawford m.fl. (2003) studie framkommer det att brukarrevisorer kan se personal som ett
hinder för en ökad brukarmedverkan vilket delvis skiljer sig ifrån den aktuella studiens
resultat där informanterna upplevde personalen mer som en källa till störningar i deras arbete
och liknades mer vid ”ett nödvändigt ont” än ett hinder. I resultaten uppkommer det att den
ifrågasättande som Omeni, m.fl. (2014) och Crawford m.fl. (2003) uppger sker gällande
brukarrevisorer representativet, inte upplevdes av informanterna. Vidare visar resultaten att
samtliga informanter upplevde ett ökat självförtroende och känsla av medborgarskap vilket
bekräftar de resultat som tidigare erhållits av Lund-Jakobsson & Rosenberg (2008, s. 9). I
resultaten framkommer det även att informanterna upplevde den individuella empowerment
som redovisas i Rose, m.fl. (2010) studie bl.a. genom att brukarrevisorerna fick känna att de
var experter inom sitt område (Fox 2007).
I resultatet framkom det att informanterna upplevde gynnande effekter på mående genom att
känna att de kunde göra en riktig skillnad. De fick även en känsla av maktutjämning som de
uppgav vara tillfredställande vilket överensstämmer med Socialstyrelsens (2003, s. 40)
utlåtande gällande brukarrevisioners fördelar. Vidare framkom det i denna studies resultat att
informanternas främsta mål med att utföra brukarrevisioner var en vilja att kunna förbättra
sina och andras liv vilket även framkommer i Telford & Faulkner (2004) resultat. Denna
studies resultat överensstämmer vidare med det som framkommit i den sistnämnda studien då
även informanterna i denna studie erhöll värdefull kunskap och erfarenhet under utförandet av
brukarrevisioner samt upplevde samma gynnande effekter på deras återhämtning då det ingav
dem en känsla av personlig utveckling. Resultatet visade även att genomförandet av
brukarrevisioner ledde till en förhöjd social interaktion som gynnade deras välmående likt det
resultat som framkommit i Omeni, m.fl. (2014) studie.
Under intervjuerna framkom det att det fanns vissa riskmoment som kunde påverka
brukarevisorernas mående negativt. Precis som i Davidson, m.fl. (2010) studie visar resultatet
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av denna studie att informanterna påverkades på gott och ont av brukarnas historier. Genom
den djupare relation som informanterna uppgav kunna få med brukarna i jämförelse med den
etablerade relationen mellan brukare och professionella, som också nämns i Godfreys (2004)
studie kunde de få bättre svar. Men resultatet i denna studie visar även att detta satte dem i
svåra situationer som professionella inte behöver hantera. Därmed har denna studie gett upphov
till ny kunskap inom området.

6.3 Resultatet i relation till teoretisk referensram
I enlighet med studiens vetenskapliga ansats har de valda teorierna till stor del påverkat
studiens resultat. Redan vid kodningen av materialet hölls dessa i åtanke och de var även en
stor inspiration vid skapandet av kategorierna, något som framkommer tydligt av deras titlar.
En svårighet smed att använda sig av empowerment i analysen var att det är ett brett begrepp
vars innebörd är beroende på hur den valts att tolkas (Payne, 2015, s. 375). Det underlättade
dock att ha valt en inriktning inom empowerment. Då empowerment som motmakt inriktar sig
på den förtryckta individens förstärkning och välmående som ett kollektiv samt innefattar
Freires (1976) begrepp banksystemet, har bilden av brukarrevisorer som förtryckta och de
professionella som förtryckare påverkat resultatet på så sätt att de analyserats som två
motpoler. Detta innebar att de beröringspunkter som de hade gemensamt hamnade i
skymundan. Det har även inneburit att spänningarna dem emellan fått större utrymme i
resultatet än det skulle ha gjort om det valts att använda ett brukarperspektiv som teoretisk
referensram. Ännu en nackdel med empowerment är att det utgår ifrån synen om att alla
individer kan uppnå det (Payne, 2015, s. 376). Detta har skapat svårigheter när resultatet
skulle tolkas då det inte är säkert att samtliga brukarrevisorer innehar samma förmåga att
uppnå samma grad av empowerment inom exakt samma områden och därmed påverkas av
brukarrevisioner på samma sätt.
Det faktum att empowerment fokuserar på individers styrkor samt hur svagheter kan
omvandlas till tillgångar har möjliggjort att det kunnat fastställas hur brukarrevisorerna
förstärkts genom sitt arbete. Att mer specifikt ha valt empowerment som motmakt har även
gjort det möjligt att få fram resultat som tydligt visar på de professionellas roll och inverkan
på brukarrevisorernas mående samt hur denna kunskap kan användas för att förbättra
samarbetet dem emellan så att inte revisorernas återhämtning tar skada av en negativ dialog.
Därmed har en viktig del av studiens syfte kunnat uppnås med hjälp av begreppet
empowerment.
Begreppet återhämtning gällande psykisk ohälsa har nyligen börjat utvecklas på allvar i
jämförelse med andra begrepp så som rehabilitering eller bot. Detta innebär att man ännu inte
fullt kunnat kartlägga processen helt. Då de individuella skillnaderna som kan finns gällande
återhämtning är en viktig del av begreppet (Topor, 2004, ss. 89-91), har denna studie fått
använda sig av den mer generaliserbara kunskap som finns då det inte varit möjligt att helt
skilja på individerna under analysen. Däremot har återhämtning varit en viktig del för att få
fram relevant resultat för studiens syfte i form av att den möjliggjort en djupare analys av den
individuella påverkan som informanternas upplevelser medfört. Även de gynnande faktorerna
och riskfaktorer som framkommer inom återhämtningsforskningen har varit av stor vikt för att
få förståelse till varför informanterna har upplevt sina erfarenheter som de gjort.
I vissa fall var det tydligt vad varje teoretisk referensram enskilt hade att tillföra till analysen.
I andra fall kunde den ena vara en konsekvens av den andra. T.ex. kunde den empowerment
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som analysen visade på, ha sin grund i den gynnande påverkan utförandet av brukarrevisioner
hade på deras välmående som i sin tur gick att förklara med hjälp av återhämtningsforskning.
Detta medförde att mycket arbete fick läggas ner på att tydliggöra analysen så att dessa
samband gick att förstå. Men i de flesta fall kompletterade dessa två varandra, vilket var syftet
med valet av teorierna.

6.4 Metoddiskussion
Att ha en hermeneutisk ansats har starkt påverkat resultatet. Att resultatet presenteras
samtidigt som den tolkas gör att dessa tolkningar inte går förlorade under processen. Dock
innebär detta att det mera avståndstagande, deskriptiva framställningen som en
fenomenologisk ansats har, gått förlorad (Howell, 2013, s. 55). Genom att anta en
hermeneutisk ansats blir svårigheten istället att vara medveten om sin egen påverkan, sina
egna tolkningar snarare än att dessa elimineras, vilket kräver att forskaren har förmåga till
självreflektion (Howell, 2013, ss. 154-156). Förmågan till detta kan variera under arbetets
gång, områden, informanter m.m., vilket i sin tur riskerar att påverka resultatet. Dock har
detta tagits i beaktande och under studiens gång har det hela tiden pågått ett ifrågasättande om
vem som egentligen representeras i texten.
I en kvalitativ innehållsanalys är det av ytterst vikt att forskaren inte förlorar eller råkar
förbise viktig information eftersom detta sedan kommer följa hela analysen och ge felaktiga
resultat (Krippendorff, 2004, s. 50). Detta undveks genom att gå tillbaka och kontrollera
materialet innan nästa steg. Genom att delar av texten tas ur sitt sammanhang
(dekontextualiseras) under en innehållsanalys finns risken att man förlorar viktig information.
Risken för detta ökar även vid användningen av datorer under processen då det ökar
forskarens tendens att fokusera på det ytliga innehållet (Denscombe (2009, s. 389). De
negativa konsekvenserna av dekontextualisering har motverkats genom att transkriberingarna
skrivits ut och analyserats i pappersform samt att det de fullständiga transkriberingarna fanns
framme under hela analysprocessen. När texten sedan presenteras i citatform ökar risken för
dekontextualisering. Detta har försökt motverkats genom att presentera ett flertal
representativa citat i resultatet. Även om beskrivningen av en innehållsanalys ger intrycket av
en enkelriktad linjär process har det behövts gå tillbaka mellan stegen för att sedan fortsätta
analysprocessen. Detta pendlande kan ses som en produkt av det som inom hermeneutiken
beskrivs som den hermeneutiska cirkeln. I detta fall innebar det att under arbetets gång
införskaffades ny kunskap som lede till en ny förståelse vilket i sin tur innebar att materialet
sågs i ett nytt ljus och då behövdes gå tillbaka ett steg i analysen för att sedan fortsätta.
Grundat på detta anses kombinationen av denna analysmetod och studiens forskningsansats ha
varit den bästa för att kunna få ut så mycket ny kunskap ur informanternas subjektiva
upplevelser som möjligt. Även valet av att inte använda en kodbok var grundat på detta, då en
kodbok på förhand skulle begränsa möjligheterna att ta vara på den nya kunskap som den
hermeneutiska cirkeln genererar.
Resultaten som framkommit i denna studie måste ses i bakgrund med det begränsade antalet
informanter som deltog. Även om studiens syfte var att belysa informanternas subjektiva
upplevelser, vilket anses ha uppfyllts, krävs det att man i framtiden gör en undersökning som
är mer omfattande.
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Att urvalet mestadels bestod av kvinnor och enbart inom RSMH kan ha lett till att deras
upplevelser har påverkats av varandra och liknar varandra mer än vad de skulle göra ifall de
tillhört olika verksamheter. Hade studien inte berört ett sådant känsligt område som psykisk
ohälsa skulle man med fördel även kunnat ha använt sig av gruppintervjuer eftersom man då
skulle kunna undersöka detta genom att analysera informanternas interaktion. (Kvale, &
Brinkmann, 2009, s. 315). Dock tyder resultatet på en stor samstämmighet även mellan de
som inte samarbetat under brukarrevisionerna och där utförandet skett i olika städer. En mer
balanserad könsfördelning hos informanter från andra organisationer samt en större variation i
åldern och geografisk bredd hade varit önskvärt för att öka generaliserbarheten.
Under datainsamlingen genomfördes en telefonintervju. Bryman (2011, s. 209) anser att
telefonintervjuer inte passar för känsligare ämnen, vilket var fallet i studien. Dock var
informanten i detta fall väldigt öppen till att dela sina upplevelser och hade för en kort tid
sedan diskuterat sin brukarerfarenhet i tidningen, vilket kan ha bidragit till de utförliga och
personliga svaren som samlades in under telefonintervjun.
En svårighet med alla sorters kvalitativa intervjuer är att de utförs i en situation där forskarens
kompetens som intervjuare är central, något som upplevdes av intervjuaren under utförandet
av intervjuerna. Intervjuaren kan även ha en stark påverkan på den som intervjuas och därmed
det data som samlas in. Att jag gjort min VFU i RSMH kan ha påverkat den data som
samlades in då jag inte var någon som var helt främmande för deras verksamhet vilket kan ha
påverkat informanternas svar.
Det är viktigt att den som intervjuar är kapabel att aktivt lyssna till informanten samt även
uppmärksamma mer subtil information så som t.ex. hur informanter utrycker sig när de talar,
tonlägen och liknande (Kvale, & Brinkmann, 2009, s. 154). Och även om detta
uppmärksammades i studien har fysiska intervjuer nackdelen av att en stor del av
kommunikationen sker via kroppsspråk vilket begränsar den verbala kommunikationen samt
inte går att spela in och därmed försvinner under transkriberingen. Något som senare kan ha
påverkat analysen. Denna nackdel märktes av under genomförandet av telefonintervjun där
informationen var mer verbal och gav ett rikt material efter transkriberingen. Detta anses
motverka nackdelen med att inte kunna se respondentens ansiktsuttryck (Bryman, 2011, ss.
209-210). Samtidigt var kroppsspråket till stor hjälp när följdfrågor skulle ställas då
intervjuaren kunde se de intervjuades reaktioner.
Trots att Bryman (2011, s. 209) anser att en av nackdelarna med telefonintervjuer är att de
oftast är kortare än fysiska, var telefonintervjun en av de som varade längst i den aktuella
studien. Variationen i intervjuernas längd kan medföra att vissa individer tar mer plats i
analysen, vilket har försökt motverkats genom att försöka ge alla informanters upplevelser
lika stor vikt och utrymme under analysprocessen och presentationen av resultatet.
Transkriberingarna av intervjuerna var tidskrävande. Ord som ”liksom”, ”ju” och liknande
togs bort och platser, ålder och namn byttes ut. Utöver detta försökte intervjuaren återge
samtalen så exakt som möjligt.
En svårighet med semistrukturerade intervjuer var att informanten kunde hoppa mellan
ämnesområden vilket krävde flexibilitet och koncentration för att inget område skulle
glömmas bort. En svårighet som Trost (2010, s. 72) har uppmärksammat. Hade istället
strukturerade intervjuer valts som insamlingsmetod hade detta kunnat undvikas (Trost, 2010,
s. 40). Dock skulle den data som samlats in varit mindre fyllig och ytligare. Trots att det finns
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vissa nackdelar med intervjuer är en dialog en förutsättning för att kunna få en djupare
förståelse för den intervjuades subjektiva upplevelser.

6.5 Implikationer för forskning och praktik.
Individer som återhämtat sig från psykisk ohälsa får sällan tillgång till vidare insatser efter att
de återhämtat sig vilket kan innebära att deras livskvalitet blir lägre än vad den annars skulle
kunna vara. Denna studie stärker kunskapen om att meningsfulla aktiviteter så som
brukarrevisioner har förmågan att kunna utgöra en brygga för vidare återhämtning genom att
berika deras liv och gynna deras utveckling på ett sätt som motverkar ett återfall. Genom att få
kunskap om vilka faktorer vid utförandet av en brukarrevision som gynnar återhämtningen
kan liknande insatser utformas. Vidare kan kunskapen som genererats i denna studie användas
för att implementera riktlinjer vid brukarrevisioner som minskar de negativa riskfaktorerna
som framkommit i resultatet. Till exempel kan den nya kunskapen om informanternas
upplevelser av professionella användas till att vidare gynna dialogen dem emellan genom att
det framkommit vad som visat sig gynna eller hämma den. Även det faktum att revisioner
innefattar känsliga frågor är av intresse då det visar på att brukarrevisioner inte enbart är en
aktivitet av den sort man kan finna i ett dagcenter, utan ett arbete som kräver verktyg. T.ex.
skulle man genom att infoga kunskap om den terapeutiska delen av arbetet i deras utbildning
kunna höja brukarrevisorernas kompetens och därmed minska risken för stress. Slutligen är
det av yttersta vikt att konflikten mellan sekretess och det faktum att det inte är en del av en
myndighet, uppmärksammas.
Trots den nya kunskap som denna studie genererat är kunskapsluckorna inom ämnet
långtifrån fyllda, t.ex. skulle det behöva undersökas hur brukarrevisorer påverkas efter att en
längre tid gått och dessa fått mer distans till arbetet, hur deras mående påverkas efter
upprepade revisioner och om det finns skillnader mellan genus och ålder. Förhoppningen är
att denna studie genom den nya kunskapen som genererats, har hjälpt att ytterligare fylla ut de
kunskapsluckor som finns om ämnet. Samt den genererade kunskapen skall kunna användas
vid vidare forskning och vara till hjälp vid förankringen av och utformningen av framtida
brukarrevisioner.
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8.

Bilagor

Bilaga 1
Hej, mitt namn är Lorena Cadenas och jag är socionomstuderande i Uppsala universitet. Jag
söker personer att intervjua inför mitt examensarbete som jag just nu håller på att skriva. Min
verksamhetsförlagda utbildning våren 2015 gjordes vid RSMH. Där kom jag i kontakt med
brukarrevisionsprojektet eftersom Isabella Canow var min handledare. Det var i samband med
detta som intresset för brukarrevisioner väcktes och som la grunden för mitt examensarbete.
Jag vill undersöka om återhämtade brukarrevisorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa
påverkas av sitt arbete under utförandet av en brukarrevision. Detta eftersom det knappt finns
någon forskning som handlar om just brukarrevisorer. Intervjuerna kommer bara behöva
göras en gång och tar ca 45min. Plats och tid bestäms av den som intervjuas och
informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Eftersom uppsatsen kommer att behövas
skrivas under en begränsad tid, skulle det uppskattas om de som kan vara intresserade
kontaktar mig senast v. 16. Vid intresse är det bara att höra av sig så kan ni få mer
information. Jag ser verkligen fram emot att få göra detta och hoppas att jag väckt någons
intresse. Med vänlig hälsning Lorena Cadenas Tel: 0737879555 Email:
Lorena.Cadenas_Gonzalez.4915@student.uu.se
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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Bilaga 4
Intervjuguide – Lorena Cadenas

Inledande frågor
1.
Berätta lite om dig själv:
2.
Ålder?
3.
Intressen?
4.
Rådande livssituation?
5.
Hur länge har du varit brukarrevisor?
6.
När var det senast du gjorde en brukarrevision?
Allmänt:
1.
Hur kom du i kontakt med brukarrevisioner?
2.
Vad fick dig att vilja prova på att göra en brukarrevision?
3.
Vad var dina förväntningar/farhågor?
4.
Vad fick dig att vilja fortsätta som brukarrevisor? (Om det gjorts flera)
5.
Hur ser din roll som brukarrevisor ut? Vad är dina arbetsuppgifter under en
brukarrevision?
6.
Vad känner du är positivt med att få göra en brukarrevision? (Göra en skillnad,
sysselsätta sig t.ex.?)
7.
Vad känner du är negativt med att göra en brukarrevision? (Stress? Ansvar? T.ex.)
Makt, motmakt och brukarinflytande:
1.
Hur har kontakten med professionella sett ut under brukarrevisioner? Under vilka
sorters situationer har du haft kontakt med dem?
2.
Vilka positiva upplevelser har du haft i kontakten med professionella under
brukarrevisioner?
3.
Vilka negativa upplevelser har du haft i kontakten med professionella under
brukarrevisioner?
4.
Har din inställning till professionella förändrats under utförande av
brukarrevisionerna? Om: hur då? Om inte: vad har förstärkt den?
5.
Hur känner du att din expertis tas emot?

6.

Vilka svårigheter har du stött på i din roll, när du ska förmedla brukarnas upplevelser
till professionella? Från brukarna? Från de professionella?
Återhämtning, terapeutisk empowerment

7.
8.

Hur påverkar det dig att ta del av brukarnas upplevelser? Vad är positivt/negativt med
det?
Har rollen som brukarrevisor påverkat ditt sätt att se på dig själv som ex. brukare eller
brukare? Om, hur då? Om inte: Hur kommer det sig?
54

9.
1.
2.
3.

Har rollen som brukarrevisor påverkat din självbild på annat sätt?
Har du upplevt stigma och diskriminering i din roll som brukarrevisor? Om: Hur? Och
hur har det påverkat ditt mående? Om inte: Hur har det påverkat ditt mående?
Har du blivit stärkt av din roll som brukarrevisor? Om: Hur? Och hur har det påverkat
ditt mående? Om inte: Hur har det påverkat ditt mående?
Anser du att din roll som brukarrevisor har gett dig mer kontroll och makt över ditt
liv? Om: Hur? Om inte: Varför tror du det inte har gjort det?

Avslutande

1.

Finns det något som du anser inte tagits upp eller som du anser är extra viktigt att
uppmärksamma inom det här området?
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Bilaga 3

Extrahering

Kondensering

Kod

Subkategori

Kategori

Tema

”Men de som ställer upp
det är inte alla som är
positivt inställda, men även
de som är negativt
inställda till verksamheten
brukar känna att det är
väldigt skönt att få prata
med någon om det negativa
som de vill få ur sig.”

Brukare känner
att det är skönt att
få prata av sig
med
brukarrevisorerna
om deras
negativa
upplevelser.

Rollen som
terapeut

Medmänsklighet

Etik och
Dilemman

Ansvar

”Det jag tänker främst är
det såhär att jag vill vara
med och göra
verksamheter bättre och att
det är brukare som ska få
vara med säga till om. Inte
personal, inte chefer utan
de som utnyttjar vården.
De är de som ska få berätta
det som behövs bli bättre
och det tänker jag är det
viktigaste. Att också ju mer
och mer brukarens röst
hörs i olika sammanhang.”

Det är brukarna
som ska få säga
till om, de ska få
berätta vad som
behövs, Brukares
röst ska höras i
olika
sammanhang.

Förstärka
brukares röster

Stärka de utsatta

Kamp mot
förtryck

Att ha ett
värde

”Det skulle vara intressant
och lärorikt naturligtvis.
Men jag visste egentligen
inte, det var helt nytt för
mig. Området. Så det skulle
bli spännande. Och det var
det.

Var intressant,
spännande och
lärorikt, det var
helt nytt område,
varit med på alla
stegen, tyckte det
var häftigt

Stimulerande
aktivitet

Social och mental

Individuell
utveckling

Utveckling

Nu har jag varit med på
alla stegen och det tyckte
jag var häftigt.”
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