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Abstract 

 

Title: Service-user identity and how it interacts with neoliberalism.  

Author: Sabine Jouchims Präckel 

Supervisor: Tabitha Wright Nielsen 

 

The aim for this study was to investigate how the service-user identity is constructed and 

how it interacts with neoliberalism. Service-user emphasizes a person that is independent 

and autonomy’s in the welfare system. The word started to be used around 1980s and 

some say it was a result of neoliberalism that spread across the world at the same time.  

Four interviews have been done with professionals and representative for 

organizations. The interviewed represent people with mental health problem. The study 

was formed on the basis of a social constructionist approach and Faircloughs critical 

discourse analyze.   

For an example to get close to the subject, did I used a new plan in social work called 

Samordnad Individual plan (SIP) which is a coordinated individual plan.  

The study showed that the professionals and representative constructed an 

independent, autonomy’s and individual service-user identity.  But they also talked about 

a service-user who is depended on professionals and unpredictable. The study showed a 

link between the idea of the service-user and neoliberalism.   

 

Keywords: Service-user, Neoliberalism, Social construction, Critical Discourse analyze 

Svenska Nyckelord: Brukare, Nyliberalism, Social konstruktion, Kritisk diskursanalys 
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Förord 

Mitt uppsatsskrivande blev inte alls som jag först hade tänkt mig. Under resans gång 

mötte jag på problem och hinder, men lyckades trots detta bli klar. Dessa månader har 

varit tuffa men lärorika. Det har varit spännande att sätta mig in i ämnet. 

Uppsatsen hade inte blivit färdig om jag inte fått stöd och vägledning under resans 

gång. Därför vill jag tacka min handledare Tabitha som gav mig råd, tips och stöd i 

skrivandet. Jag vill också tacka Kikki på studievägledningen för hjälp med skrivandet. 

Jag vill även tacka mina vänner och min familj för stöd, värme och glädje. Jag vill också 

tacka min partner som gav mig mentalt och härligt fysiskt stöd. Vidare tack till 

respondenterna som ville delta och till alla som på olika sätt bidragit till studiens 

genomförande. Sist men inte minst ett tack till mig själv, Sabine Jouchims Präckel. För 

min kraft att stå upp för mig själv och genomföra saker trots motgångar. För det är jag 

mig själv evigt tacksam.  
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1. Inledning     

Denna uppsats syftar till att undersöka på vilket sätt brukarens identitet konstrueras och 

hur samspelet med nyliberalismen ser ut. För att ta reda på detta har jag använt en 

diskursanalys och Faircloughs kritiska diskursanalys. Fyra intervjuer har genomförts med 

professionella inom socialt arbete och företrädare för brukar-, anhörig- och 

intresseorganisationer. Respondenterna företräder personer med psykiska funktionshinder.  
Samordnad individuell plan (SIP) använder jag som ett verktyg för att studera ämnet. 

SIP är en individuell plan som upprättas när två huvudmän är inblandade, vilket kan vara 

landstingets hälso-och sjukvård och kommunens socialtjänst (Socialstyrelsen.se). 

  

1.2  Problemformulering     

Hur vi talar om personer föremål för sociala insatser och deras problem är kontextbundet 

och föränderligt (Heule & Kristiansen, 2011). Exempelvis har personer med psykiska 

funktionshinder omnämnts som idioter, vanföra och passiva. Det speglar att målgruppen 

historiskt haft begränsade möjlighet till frigörelse och inflytande. Numera ställs krav 

ovanifrån att ansvar och delaktighet ska finnas i mötet mellan användaren av 

välfärdstjänster och professionella.  

Ideologi, politik, maktförhållanden och ekonomi präglar det sociala arbetet och hur vi 

talar om individers egenskaper och identiteter (Heule & Kristiansen, 2011). På 1980-talet 

kom nyliberalismen att prägla välfärdsarbetet. (Dean, 2010). Individualism, effektivitet 

och resultat är nyckelord i denna nya styrningsmodell. I samma period som 

nyliberalismen slog igenom började det talas om en brukare av välfärdstjänster. 

Förklaringen av begreppet brukare är att individer ska ses som kapabla att fatta egna 

beslut och ha inflytande (Börjesson & Karlsson, 2011). Enligt Ekecrantz Steinholts 

(2005) är brukaren och dess identitet ett resultat av en nyliberal styrningsmodell då 

ansvar och delaktighet kommer att verka resurssparande och effektivt (Ibid.). 

 En del forskare menar att brukare i praktiken inte har något inflytande utan att gamla 

stigmatiserande identiteter fortfarande tillskrivs människor (Skerret, 2000). Salonen och 

Hultqvist (2011) tar upp att det kan finnas en dold avsikt med användningen av olika 

begrepp och att ord kan styras av andra saker än man tänkt. Jag anser det därför vara 

viktigt att reflektera över hur brukaren konstrueras. Jag vill ta reda på vilka egenskaper 

och identitet som tillskrivs brukaren. Detta för att se om förtryckande tendenser och 

invanda föreställningar reproduceras vidare.  Jag anser det även relevant att se på vilket 
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sätt konstruktionen av brukarnas identitet samspelar med nyliberalismen. Detta för att se 

hur inflytande och delaktighet fungerar tillsammans med individualism, effektivitet och 

resurssparande.  

Min utgångspunkt är att brukaren skapas och förändras av institutioner och människor. 

Begreppet döljer maktförhållanden, normer och föreställningar som råder om dessa 

personer i samhället. Min hypotes är att det finns ett samspel med nyliberalismen då inget 

begrepp utvecklas i ett vakuum.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att se hur professionella inom socialt arbete och företrädare för 

anhörig-, intresse- och brukarorganisationer talar om brukarna. Jag vill se vilken typ av 

identitet som konstrueras och hur detta samspelar med nyliberalismen.  

  

- Hur talar respondenterna om brukarna och vilken identitet konstrueras?  

- Finns det flera alternativa sätt att tala om brukarna på?  

- Hur ser samspelet ut mellan konstruktionen av brukarna och nyliberalismen?   

 

1.3  Avgränsning  

Avgränsningen i studien bygger på mitt eget intresse och tidsbrist. De personer som 

omnämns som brukare är personer med psykiska funktionshinder. Det innebär att leva 

med allvarliga och långvariga konsekvenser av psykisk sjukdom eller störning (Sandlund, 

2005). Statens Offentliga Utredningar (2006:5) beskriver att målgruppen har väsentliga 

svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och att dessa begränsningar har 

funnits och kan tänkas bestå under längre tid. Det finns en oklarhet i definitionen men 

denna diskussion kommer jag inte att ge mig i kast med.  

Nyliberalismen är svår att definiera. För att kunna besvara min frågeställning har det 

därför varit nödvändigt att avgränsa ideologin och plocka ut relevanta huvuddrag.  

 

1.4 Disposition  

Min uppsats är strukturerad på följande sätt: I Kapitel ett presenterades min ingång i 

studien och frågeställningar. I Kapitlet två ges en historisk bakgrund och relevant 

information kring nyliberalismen och användningen av begreppet brukare. Här visar jag 

på sambandet mellan nyliberalismen och brukare. I Kapitel två presenteras även aktuell 
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forskning som återknyter till ämnet. I Kapitel tre beskrivs diskursanalys som både är min 

metod och teori. Sedan förklaras den kritiska diskursanalysen och Fairclough samt 

relevanta teoretiska begrepp. Därefter redovisas studiens genomförande, hur 

analysförfarandet gått till och genomgång av diskursanalysen som metod. I Kapitel fyra 

presenteras analys och resultat under olika teman. I detta kapitel besvaras mina 

frågeställningar. I Kapitel fem ges en avslutande diskussion. 

 

2.  Brukarens uppkomst och arena 

I detta kapitel ges en historisk bakgrund kring institutionernas roll i samhället, ideologins 

påverkan och hur begreppet brukare vuxit fram. I detta Kapitel presenteras forskning med 

anknytning till ämnet. Jag kommer presentera forskning kring användningen av olika 

begrepp, det förändrade välfärdsarbetet och vilka konsekvenser det har fått. Forskning tas 

även upp kring kopplingen mellan nyliberalismen och brukare.  

 

2.1 Kampen för inflytande och frihet  

Från slutet av 1700-talet fram till av-institutionaliseringen omhändertog institutioner 

människor med psykiska funktionshinder (Vold Hansen, 2007).  Det främsta syftet var att 

skilja de galna från resterande samhället. Institutionerna avvecklades under 1960 och 70-

talet (Ibid.). Detta bidrog till en ideologisk förändring där människors ställning och 

inflytande stärktes (Börjesson & Karlsson, 2011). I samma period pågick en radikal 

samhällsdebatt där det paternalistiska synsättet på personer inom vården ifrågasattes. 

Paternalism innebär en attityd eller system som säger sig beskydda individer, men snarare 

begränsar deras frihet (Ne.se). Kritiken kom enligt Dean (2010) från vänstern och olika 

sociala rörelser som menade att välfärdsstaten baserades på social kontroll och makt 

vilket omöjliggjorde en frigörelse och att se individuella behov. På 1980 och 90-talet 

framfördes liknande synpunkter från nyliberalismen. Då riktades även kritiken mot en 

ineffektiv offentlig sektor. Friheten handlade enligt nyliberaler om disciplin och 

ansvarsfullhet från medborgarna hand i hand med minskad statlig involvering. Lösningen 

för att individer skulle återerövra rätten till identitet och inflytande baserades på en 

agenda från näringslivet med fokus på effektivitet, marknadsorientering och 

individualism (Ibid.).  

 

2.2 Delaktig, beroende och konsument  
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Brukare används när man vill understryka betydelsen av att individer är delaktiga och har 

inflytande på hur sociala insatser utformas, till skillnad från klient och patient (Heule & 

Kristiansen, 2011). Enligt Börjesson och Karlsson (2011) råder dock en oklarhet i exakt 

vad brukarna ska ha inflytande över. Och det kan fortsätta bidra till en stigmatisering av 

personer om det används som en identitet inom ett paternalistiskt system (Ibid.). 

Tommy Möller (refererad av Ekecrantz Steinholts, 2005) menar att brukaren är 

delaktig och medansvarig i vad som sker, medan klienten är utsatt för objektifiering och 

föremål för insatser eller åtgärder som någon annan har bestämt. Klienten innefattar ett 

beroende till andra och råder under en kontroll, medan brukaren istället ses som någon i 

en mellanställning. Det innebär att brukaren varken är en oberoende konsument eller 

beroende klient, utan rör sig mellan dessa två poler (Ibid.). Tapio Salonen (refererad av 

Ekecrantz Steinholts, 2005) talar om klienten som innefattas av en asymmetrisk relation, 

omöjlighet att kunna påverka utformningen, beroende, anpassningsbar och undergiven 

regler. Kunden däremot kan välja att acceptera eller förkasta ett erbjudande och säger nej 

tack och adjö medan brukaren förväntas ha ett engagemang och möjlighet att protestera 

(Ibid.) 

 

2.3 Tidigare forskning 

Konsekvenserna av att använda ordet brukare på individ och organisationsnivå är ett 

relativt outforskat område. Heffernan (2006) tar i artikeln Social Work, New Public 

Management and the Language of “Service User”, upp hur användningen av brukare 

istället för klient och patient är ett uttryck för ideologiska förändringar i samhället. Den 

nyliberala agendan från en politisk nivå har påverkat förändringen av ordvalen. Att 

reformera ord är ett sätt för personer och grupper med makt att fortsätta upprätthålla 

detta. Språket ses inte alltid som en symbol för makt och påverkan vilket gör det enkelt 

att dölja detta faktum för de utan makt. Språket är en del av vårt sociala liv knutet till 

ekonomiska, sociala och politiska aktiviteter. Att använda ord i socialt arbete är politiskt 

och brukare ses som en spegling av arvet i det sociala arbetet. Nya eller reformerade 

begrepp kan lura oss att tro att ett nytt tankesätt per automatik införs, vilket kan få 

konsekvenser både för hur brukarna uppfattar sig själva och det sociala arbetet (Ibid.). 

Mc Laughlin (2009) ger en bakgrund till brukare i artikeln What’s in a Name: ‘Client’, 

‘Patient’, ‘Customer’, ‘Consumer’, ‘Expert by Experience’, ‘Service User’ - What’s 

Next?. På 1960-talet stärkte det sociala arbetet sin position i samhället och klient blev ett 

vedertaget begrepp. På 70-talet framfördes kritik mot att den professionella var 



10 

 

överordnade. På 80-talet hade klient blivit ett negativt ord då det ansågs överbetona den 

paternalistiska expertisen. Under denna tid kom en nyliberal regering i Storbritannien 

med Margret Thatcher i spetsen. Nyliberala krävde en ny frihet för medborgarna. Tanken 

var att professionalism och expertkunskap passiviserade människor som fick allt på 

silverfat. Man ville nu transformera den offentliga sektorn till en kundcentrerad 

organisation som överförde makten till individer och anpassade sig mer efter individuella 

lösningar. Denna era medförde att man istället för klient började tala om kund. Att man 

sedan började talade om brukare var ett resultat av kundbegreppet kombinerat med en 

demokratisk tradition att försäkra medborgarna en hållbar service (Ibid.).  

 Enligt Mc Laughlin (2009) är brukare en problematisk benämning. Detta eftersom det 

förnekar en mångfald och komplexitet och istället uppmuntrar till en förenklad bild av 

människan. Det skapar en relation mellan socialarbetare och brukare som opererar till 

redan förutbestämda svårigheter och problem. Det går obemärkt förbi eftersom begreppet 

inte lyckas beskriva komplexiteten i relationen. Resultatet blir att man skapar 

socialarbetare som fortsätter utöva och skapa makt på bekostnad av brukarnas kunskaper 

och idéer. Brukarna framhålls som fria att göra självständiga val och protestera, trots att 

de inte kan agera som kunder, men inte heller är passiva klienter. Vidare kastar det ljus på 

en social praktik där socionomer ska agera på egna professionella bedömningar av 

situationen. Detta oavsett vad brukarnas val eller åsikter är, vilket inte stämmer med 

förklaringen av begreppet. Inflytandet blir i praktiken svårt att definiera (Ibid.).  

Kasper Villadsen (2004) talar i artikeln Filantropiens genkomst – Medborgerskab, 

fællesskab og frihed under ombrydning? om hur det införts nya sätt att tala om det sociala 

arbetet. Det handlar om att möta människan som unik och att hjälpa till självhjälp. Det är 

klienters egna uppfattningar och deras problem som ligger till grund för bearbetning. 

Detta leder till förändrade metoder och förändrats synsätt på socialt arbete, problem och 

klienter. Villadsen (2004) framhåller att det socialt arbetet alltmer kommit att bli 

individbaserat med fokus på självets politik. Detta sammanfattas under nyliberalism då 

detta utgår från liberala värden. Nyliberalismens styrning utgår från att skapa institutioner 

och medborgare för en ansvarsfull självstyrning. Vilket sker genom att hänvisa till 

personer autonomi och handlingskraft (Ibid.).  

Att välfärdsarbetet fokuserar på individers självreflektion är något som även Järvinen 

och Mik-Meyer (2012) tar upp. De menar att socialt arbete har förändrats vilket påverkar 

relationen mellan brukaren och den professionella. Arbetet har blivit mer individanpassat 

vilket förändrat den förut givna ansvarsfördelningen. Detta leder till flera olika dilemman 

bland annat att brukaren förväntas ingå i ett mer omfattande utvecklingsarbete med fokus 
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på självförverkligande. Välfärdsstatens nya roller är paradoxala då brukarna ska 

bestämma, ha inflytande över verksamheterna, formulera målsättningar samt metoder och 

samtidigt själva lösa sina problem (Ibid.). Vold Hansen (2007) kopplar samman denna 

paradox och nyliberalism med införandet av individuella planer (liknande SIP) i Norge. 

Enligt honom är individuella planer en del av ett organisationsskifte baserat på att varje 

individ handlar ur rationella kalkyleringar om vad som är bäst. Detta stämmer inte alls 

med människors agerande och speciellt inte gällande målgruppen med psykiska 

funktionsnedsättningar, som i perioder ofta agerar allt annat än rationellt. Vold Hansen 

(2007) problematiserar att ge individuella planer som en rättighet för brukarna, vilket 

leder till att professionella skjuter ifrån sig ansvaret.  Ett ansvar som i perioder av 

försämring kan vara svårt att hantera. Och trots tanken om individuella lösningar, måste 

personerna förhålla sig till statens förutsättningar vad gäller ekonomiska och 

organisatoriska ramar (Ibid.).  

Bergmark och Lundström (2006) artikeln Mot en evidensbaserad praktik? – Om 

färdriktningen i socialt arbete, upp att liberala tankegångar infördes som en kritik mot 

den radikala rationalismen. Den radikala rationalismen handlade om en övertro på 

utvärderingar och att människor agerade rationellt. Kritiken kom från flera ideologiska 

läger och ifrågasatte expertisen och det paternalistiska förhållningssätt. Men liberalismen 

gav samtidigt uttryck för en ny rationalism. Det handlade om en övertro på effektivitet, 

utvärdering, resurssparande och individuella lösningar (Ibid.). 

Nikolas Rose (Refererad av Ekecrantz, 2005) menar att liberalismen skulle ge 

individer inflytande och en frigörelse från förtryck. Istället har det blivit en börda 

eftersom brukarna konstrueras som inneboende med krav på ansvar och 

självförverkligande. Detta argumenterar även Heffernan (2006) för då hon menar att 

identiteten kan vara mer förtryckande än frigörande. Utvecklingen och tanken om det 

jämlika relationsskapandet kan vara omöjligt med tanke på att upplägget med 

välfärdsarbetet inte möjliggör ett delat ansvar och oberoende. Att involvera individer i 

socialt arbete kan föra mycket gott med sig, men enligt Heffernan (2006) bör det 

undersökas hur termer används när man refererar till dessa personer på alla nivåer. Om 

respekt, delaktighet och frihet ska uppmuntras måste vi få en bättre förståelse för hur 

begrepp inom institutioner och av professionella används (Ibid.).   

  

 

2.4 Sammanfattning 
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En bakgrund har getts kring förändringen av enskildas ställning i mötet med 

välfärdssamhället. Synsättet har påverkats av ideologiska krafter och idéer. Den teoretiska 

innebörden i begreppet brukare har beskrivits.   

Tidigare forskning har tagits upp som visar hur språket är en maktfaktor. Hur det talas 

om personer i socialt arbete påverkas av tidigare begrepp och ideologier. Och det nya 

välfärdsarbetet har inneburit att brukarnas roll har blivit paradoxal.  Utvecklingen kan ses 

som ett sätt för staten att skjuta ifrån sig ansvaret. Och Individuella planer kan bli 

problematiskt eftersom brukarna i perioder inte agerar rationellt och klarar att få ansvar.  

 

3. Diskursanalys, metod och teori  

Jag har valt en diskursanalys vilket innebär att metod och teori hänger samman (Winther 

Jœrgensen & Phillips 2000). Därför utgör de ett gemensamt kapitel. Jag kommer att 

redogöra för diskursanalys, kritisk diskursanalys, Faircloughs modell och nyliberalism. 

Därefter kommer jag beskriva studiens genomförande. I det avsnittet kommer jag beröra 

ett tidigare samarbete som avbröts och hur projektet därefter tog en ny riktning. Sedan 

kommer jag beskriva hur den valda teorin anpassats efter min studie. Efter det redogörs 

för insamlingen av empirin och hur analysförfarandet har gått till. Därefter beskrivs 

urvalsprocessen och metodens förtjänster och begränsningar. Slutligen presenteras de 

etiska övervägandena. 

 

3.1 Diskursanalys  

Socialkonstruktivism innebär att ingenting är bestämt på förhand utan socialt konstruerat 

(Winther Jœrgensen & Phillips 2000). Inom detta fält verkar diskursanalys. Ingen 

enhetlig samstämmighet finns kring vad diskurser är men generellt kan man säga att det 

är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Ibid.). Enligt Nationalencyklopedin 

(Ne.se) betyder diskurs samtal men syftar på en helhet av sammanhängande uttryck. 

Genom olika diskurser och sätt att tala upprätthåller vi en bild av verkligheten. Denna 

bild är till och med styrd av de olika diskurserna. Diskurser ser den sociala verkligheten 

som skapad genom språk och symboler i samspel med en historisk och kulturell kontext 

(Winther Jœrgensen & Phillips 2000).  

Michel Foucault var en fransk filosof och idéhistoriker som levde mellan 1926 och 

1984 (Ne.se). Han anses av många vara grundaren av diskursanalysen och blev 

banbrytande med sina verk. Verken handlade om olika sätt som samhällen har att utesluta 
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vissa grupper ur den vanliga gemenskapen. Detta sker språkligt och genom att bland 

annat benämna människor som sinnessjuka och vansinniga (Ibid.).  

 

3.1.1 Kritisk diskursanalys  

Kritisk diskursanalys är en inriktning inom diskursanalys (Winther Jœrgensen & Phillips, 

2000). Den är politiskt engagerad i social förändring och vill beskriva någonting utöver 

den diskursiva praktiken. Det kan beskrivas som en blandning av analytiska teorier som 

delar en gemensam grund. Dessa sammanfattar Winther Jœrgensen och Phillips (2000) i 

fem utgångspunkter som redovisas nedan.   

För det första är produktionen av texter och hur dessa tolkas inom diskursen en viktig 

aspekt. Detta eftersom hur texter skapas och förstås bidrar till att skapa den sociala 

världen. Det finns en övertygelse om att tal och skrift är viktiga delar och syftet är att 

belysa den språkliga innebörden för sociala och kulturella händelser.  

För det andra ses diskurser som en social praktik. Det innebär att diskurser konstrueras 

i samspel till övriga praktiker i samhället. Exempelvis kan talet om skolan innehålla 

element från ekonomi och kultur etc. 

För det tredje använder sig kritisk diskursanalys av en språklig textanalys där 

språkbruket analyseras i det sociala sammanhanget. Diskurser ses inte som en isolerad 

företeelse utan som en konsekvens av världen runtomkring.  

För det fjärde upprätthåller och reproduceras ojämlika maktförhållanden mellan 

sociala grupper genom vårt sätt att tala. Dessa effekter betraktas som ideologiska 

konsekvenser. Alltså resultat av vilken samhällsåskådning, värderingar och 

handlingsnormer som finns mellan människor.  

För det femte är att den kritiska diskursanalysen inte ett politiskt neutralt sätt att 

förhålla sig till världen. Det är ett angreppssätt som engagerar sig i social förändring och 

vill avslöja den diskursiva praktikens roll i upprättandet av ojämlika maktförhållanden. 

Detta görs genom att kartlägga språket och dess inneboende motsägelser.  

Dessa fem utgångspunkter skapar ramen för kritisk diskursanalys. Inom denna ram har 

jag valt Faircloughs kritiska diskursanalys.  

 

3.1.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Jag kommer i detta avsnitt utgå från Winther Jœrgensen och Phillips (2000) beskrivning 

av Norman Faircloughs modell. Modellen innebär att diskursiv analys, text och social 

praktik samverkar med varandra. Detta gör diskursanalysen av en kommunikativ 
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händelse mer omfattande. En kommunikativ händelse kan exempelvis vara intervjuer och 

citat. Först kommer jag att beskriva textanalysen. Sedan kommer jag beskriva 

diskursanalys och vilka verktyg det erbjuder. Avslutningsvis beskrivs den sociala 

praktiken och hur alla tre delar binds samman.  

Enligt metoden ska först en text och diskursanalys göras som sedan ska sammanlänkas 

med en social praktik. En textanalys görs genom att närläsa och använda språkliga 

analysverktyg. Det handlar om att se ordval, pauser och meningsuppbyggnader. Genom 

textanalysen kartlägger man hur diskurserna kommer till uttryck rent språkligt. Det gör 

att diskurserna och tolkningen underbyggs. Denna textanalys är ingen isolerad företeelse 

utan varje form av citat tolkar Fairclough som en del av en social praktik.  

Diskurs innebär ett fokus på språket och hur det talas om någonting. Praktiker, 

identiteter och relationer har skapats genom språket som avlagrats i institutioner. 

Diskurser rymmer sociala relationer och identiteter som leder till att ojämlika 

maktförhållanden skapas och återskapas. Men det kan även ses ifrågasätta strukturerna 

om det talar om det utanför. Varje citat eller mening reproducerar eller ifrågasätter något 

som kallas diskursordning. 

 Diskursordning är ett verktyg för att identifiera de olika sätt som det talas om 

någonting inom exempelvis en social institution eller ett fält. Diskursordning menar att 

flera olika diskurser kan fungera samtidigt. Inom diskursordningen kan det råda en tanke 

om över och underordnade diskurser. Detta kopplas till makt då vissa sätt att förklara 

något får företräde framför ett annat. Genom att se på olika sätt att tala om något 

specifikt, möjliggör det att se hur diskurser påverkas av andra fält. Exempelvis tar 

Fairclough upp hur det danska sjukvårdssystemet påverkats av en nyliberal 

konsumtionsdiskurs från marknaden. I talet kan utläsas att sjukvårdstjänster beskrivs som 

produkter och patienter som konsumenter. Genom diskursordningen kan detta ses som en 

spegling av en förändrad social praktik. Den sociala praktiken kommer redogöras längre 

fram. Att föra in begrepp från nyliberalismen skiftar gränserna inom diskursordningen 

och mellan dessa, så kallat interdiskursivitet.  

Interdiskursivitet innebär att flera olika diskurser kan samverka med varandra i 

skapandet av en diskursordning. Hur någonting konstrueras är beroende av flera olika sätt 

att tala om någonting.  

Intertextualitet innebär att ingenting i texter uppstår från nytt utan bygger på tidigare 

händelser. Skapandet av diskurser konstrueras av vilka tidigare diskurser och texter som 

står till förfogande och detta påverkar även nya diskurser. Intertextualitet kan exempelvis 

innebära att talet om psykiska funktionshinder bygger vidare på tidigare föreställningar 
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som funnits. För att få syn på detta är det nödvändigt att känna till de tidigare texterna 

eller beskrivningar.  

Text och diskursanalys är enligt Fairclough inte tillräcklig eftersom det inte säger 

någonting om den sociala praktiken. Social praktik betyder de handlingsmönster som 

finns i olika sammanhang. Det kan innebära ett visst ställningstagande som bygger på 

förväntningar hos sociala normer och sociala spelregler. Hur personer uttrycker sig och 

talar förhåller sig till dessa förväntningar. Genom att anpassa sig till normer och 

spelregler i relation till den sociala praktiken reproduceras handlingar och ideologiska 

tankar. För att använda och analysera den sociala praktiken behövs andra teorier, 

hypoteser eller verktyg. Koppling kan göras till andra icke-diskursiva och diskursiva 

praktiker. Exempelvis en förskola präglas av en social praktik kopplat till en hypotes om 

populärkultur. Det kan visa sig att lekarna bland barnen präglas av olika datorspel som är 

populära.  

Den sociala praktiken ses som någonting större än diskursen och en plats där vardagen 

betraktas som något människor gemensamt skapar. Den sociala praktiken samspelar med 

hegemoni, vilket innebär makt. Det handlar om vilken dominans som exempelvis 

organisationer, personer och ideologi kan ha i relation till språket. Det innebär att en 

ideologi i en viss tid kan vara dominerade vilket påverkar en social praktik och 

därigenom hur människor talar och agerar.   

Avslutningsvis kan Faircloughs modell sammanfattas i vårt sätt att tala är beroende av 

text och den sociala praktiken. Genom att använda en diskursanalys sammanbinds texten 

med en social praktik.  

 

3.2 Nyliberalism 

 

Nyliberalismen är denna epoks falska medvetande. Den lurar oss på två sätt: 

först får den oss att tro att det är idéer som styr världen och sedan får den oss 

att tro att dessa idéer är lika med verkligheten.  

Kajsa Ekis-Ekman, Dagens nyheter 2014-02-10    

 

För att definiera nyliberalismen använder jag Deans (2010) bok Governmentality: Power 

and rule in modern socity. Nyliberalismen hämtar sin inspiration från 

näringslivstänkande. Fokus ligger på effektivitet, resultat och självägarskap. Det utgår 

från individualism och tanken om att samhället byggs på frivilliga avtal mellan 
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människor. Även om det inte alltid leder fram till optimala lösningar. Folk har rätt att röka 

en cigarett, även om det leder fram till lungcancer etc. Nyliberalismen ses som ett sätt att 

styra socialt arbetet och dess aktörer. Individer tillskrivs nyliberala egenskaper som 

autonom, ansvarfull och kapabel att göra fria val. Detta är å andra sidan i praktiken inte 

möjligt att uppnå då välfärdsarbetet inte är utformat på detta sätt. Uppgiften blir då att 

genom socialt arbete och dess aktörer använda maktutövningar och olika former av 

rådgivning, utbildning och tvång för att tillskriva brukarna dessa egenskaper. Vidare ser 

nyliberalismen att ansvarsfulla medborgare och individuella lösningar kommer att leda 

fram till ett bättre ekonomiskt utfall. Detta eftersom det finns en tro till att enskilda 

individer vet sitt eget bästa (Ibid.). 

 

3.3 Studiens genomförande 

Valet att undersöka brukarens inflytande var ett beslut som togs tillsammans med en 

kurskamrat. Efter val av ämne och en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 

utformade vi en intervjuguide (Se bilaga A). Den innehöll ett frågeschema men gav oss 

utrymme att välja ordningsföljd och ställa följdfrågor (Bryman, 2011).  

Fem intervjuer genomfördes, men endast fyra stycken kommer användas i min studie. 

Under intervjuerna användes en bandspelare och anteckningar togs. Varje intervju 

genomfördes med båda oss närvarande, där den ena tog anteckningar medan den andra 

intervjuade. Intervjuer är asymmetriska då det bara är den ena parten som söker 

information om eller av den andra parten (Lalander 2011). Om vi istället skulle varit två 

personer skulle intervjusituationen mer liknat ett samtal och maktobalansen minskat. 

Dock såg vi en fördel i att inte missa någon viktig information och för den mer passiva att 

bryta in om den andra glömmer en fråga eller tappar bort sig. För att undvika förvirring, 

inledde vi alla intervjuer med att presentera våra skilda roller.  

Den ena intervjun varade 25 minuter och de andra 50 minuter. Efter detta 

transkriberades materialet. Efter insamlingen av det empiriska materialet avslutades 

samarbetet med kurskamraten. Detta eftersom vi ville åt olika håll i skrivandet. Det 

innebär att vi har skrivit två separata uppsatser och det på vissa ställen står ”vi” istället 

för ”jag”. Efter splittrandet valde jag en ny inriktning, teori och arbetade om stora delar 

av metodavsnittet som vi hunnit skriva tillsammans.  

Den insamlade empirin var svår att överskåda och skapa ordning i. Därför valde jag att 

koda materialet utifrån olika teman som ströks under med färgpennor (Jönson, 2010). 

Sedan påbörjade jag mitt analysarbete utifrån de teoretiska verktygen. Parallellt med 
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denna process så letade jag efter tidigare forskning och använde då databaserna 

LUBSEARCH och SWEPUB. Jag använde ord som: User-involvment, Service-user, 

Patient-involvment, Individuella planer, Construction 

 

3.4 Analysförfarandet  

Redan från början ska forskaren kartlägga sannolika diskurser, så att man därefter kan 

välja ut de texter som ska analyseras (Winther Jœrgensen och Phillips, 2000). Att sätta sig 

in i hur man genomför en diskursanalys har varit svårt för mig, då ingen enhetlig 

samstämmighet finns kring vad diskurser är eller hur man analyserar dem.  

Faircloughs metod innebär att varje text analyseras och tolkas i relation till diskursen 

(Winther Jœrgensen och Phillips, 2000). Därefter sätter man in varje enskild text i ett 

större socialt sammanhang. När dessa tre steg har gjorts undersöker man hur diskursen 

förhåller sig till diskurser inom samma område. Denna metod är dock omöjlig att följa 

om man har en större mängd text som ska analyseras som en enhet. Och metoden lämpar 

sig bäst när media och diskurser konstruerade av media ska undersökas. Men 

diskursanalys kan användas för att skapa sitt eget paket genom att plocka ut olika verktyg 

och perspektiv (Ibid.). Därför har jag anpassat Fairclough efter min uppsats.  

Den första fasen i bearbetningen var att jag gjorde en detaljerad textläsning av 

intervjuerna. Detta för att finna återkommande begrepp och teman som var relevanta för 

mitt syfte. Efter detta gjordes en analys av valda textavsnitt. Nedan kommer jag beskriva 

hur jag använt de teoretiska verktygen på min empiri.   

Diskurs används för att besvara min frågeställning hur professionella och företrädare 

talar om brukaren och vilken identitet som konstrueras. Jag vill se vilka egenskaper som 

tillskrivs brukaren och hur språket ser ut.  

Den sociala praktiken används för att knyta samman diskursen med andra hypoteser. 

Det kommer i min studie vara nyliberalismen som redovisats i avsnitt 3.2. Detta för att 

besvara min frågeställning hur samspelet mellan konstruktionen av brukaren och 

nyliberalismen ut. 

Diskursordning används för att avgöra vilken diskurs som är dominerande och om 

detta förhållande är konstant eller förändras över tid. Jag har valt att se diskursordningen 

inom ramen för diskursen av brukaren. Det innebär att diskursen ses som en social arena 

där två eller flera diskurser kämpar om att vinna. Jag kommer analysera motsägelser för 

att påvisa flera diskurser och hur andra faktorer förs in. Andra faktorer kan vara kan 

tillhöra andra diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Detta kan rikta fokus på om det 
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råder kamp eller harmoni i konstruktionen av brukaren.  

Intertextualitet används för att se hur intervjuerna bygger vidare på tidigare texter och 

om det finns en inneboende historik i detta. Intertextualitet används för att få syn på 

ideologier och maktrelationer. Jag kommer använda begreppet för att se hur talet om 

brukare kan ses spegla tidigare begrepp och historiska beskrivningar av personer föremål 

för samhällets insatser.  

Interdiskursivitet används för att se om det inom ett citat kan finnas inslag av flera 

diskurser. Om diskurser blandas på ett nytt sätt inom diskursordning kan det vara ett 

tecken på en diskursiv förändring i den sociala praktiken. Detta görs för att besvara 

frågeställningen om det finns flera sätt att tala om brukaren på.  

   

3.5 Urval    

Vi gjorde ett målstyrt urval då vår undersökning redan på förhand riktades mot en speciell 

grupp av människor att undersöka (Bryman, 2011). Studien utgångspunkt var att intervjua 

brukare över 18 år med psykiska funktionshinder och erfarenhet av SIP. Geografiskt 

skulle respondenterna befinna sig i Skåne eftersom varken tid eller resurser fanns att ta 

sig längre bort. Inget urval har gjorts baserat på kön, etnicitet, sexuell läggning, religion 

eller ålder.  

Inledningsvis skickade vi ett informationsblad via e-post till cirka tio organisationer i 

Skåne som driver frågor kring målgruppen (se bilaga B).  Förhoppningen var att 

organisationerna skulle förmedla oss vidare till lämpliga respondenter. 

Brukarorganisationer kan ses som ett skydd mot det fält där utsatta och svaga människor 

befinner sig, där de antingen kan välja bort förfrågan om att förmedla kontakter eller 

godkänna detta (Andersson & Swärd, 2008) Efter en vecka skickade vi ut en påminnelse 

med en uppdaterad version av informationsbladet (Se bilaga C) och sedan började vi 

ringa till organisationerna, vilket resulterade i en respondent.  

Kontakter togs med projektledaren för I-nod Sven Hyllienmark. I-nod är 

utvecklingsprojekt som handlar om att stödja utvecklingen av integrerade arbetsformer 

med komplex psykiatrisk problematik som sker genom förbättring och utvecklingsarbete 

(i-nod). Vi tog även kontakt med Bengt Svensson, före detta projektledare för CEPI:s 

nedlagda projekt kring SIP, som hjälpte oss med tips och råd. CEPI:s uppgift handlar 

bland annat att beskriva och analysera hinder och faktorer för framgångar vid spridning 

av de integrerade arbetsformerna (i-nod). 

Vår handledare hjälpte oss med kontakter med verksamma inom fältet vilket 



19 

 

resulterade i givande diskussioner. Vi har varit i kontakt med ett tiotal olika verksamma 

personer ute på fältet som besvarat frågor och funderingar kring ämnet. 

Efter cirka tre veckor konstaterade vi att det var svårt att få tag på brukare och valde då 

att intervjua företrädare för organisationer eller professionella med erfarenhet av 

målgruppen. Att använda intervjuer som metod medför svårighet om man inte har 

etablerade kontakter på fältet, vilket vi som tur hade (Jönsson, 2010). Efter godkännande 

från handledaren, hörde vi oss för i vårt eget nätverk och till personliga ombud i Skåne. 

Att använda vårt nätverk resulterade i två professionella som arbetare med SIP och 

inflytandefrågor, i studien omnämnda som ”Maria” och ”Boel”. 

Vidare fick vi två intervjuer med styrelseföreträdare för brukarorganisationer, varav 

”Åke” genom informationsbrevet och den andre ”Per” är en avlägsen bekant.   

Sammantaget fick vi fem intervjuer till vår studie, varav tre med avlägsna bekant och en 

genom informationsbladet. Den ena intervju kommer inte att användas då personerna som 

deltog inte hade insikt i SIP. Respondenternas namn är fiktiva och valda utifrån vanligt 

förekommande namn i Sverige.  

 

3.6 Kvalitativ data utifrån diskursanalys 

Fördelen med kvalitativ data och semistrukturerade intervjuer förklaras vara att 

respondenterna öppnar sig och utvecklar sina tankar och upplevelser (Bryman, 2011). 

Diskursanalysen krockar med denna traditionella tanke om att kvalitativa undersökningar 

fångar autentiska intentioner, upplevelser, meningar och beteenden (Talja, 1999). 

Diskursanalysen ser människor som multidimensionella och att det statiska ändrar sig 

mellan olika sociala kontexter och språkliga situationer. Individer är olika språkliga 

variabler och rör sig hela tiden mellan olika diskurser. Intervjuer närmas med en 

inställning som är annorlunda till det inlärda. Respondenternas berättelser ses inte som 

utsagor om en faktisk process, beteende eller händelse, utan som en kulturell och 

kollektivt fenomen. Ingen absolut sanning eftersträvas utan diskurser är en hjälp att 

studera hur något språkligt rättfärdigas och byggs upp (Ibid.). I relation till min studie 

innebär det att jag inte vill fånga en sanning om hur brukarens konstrueras. Istället är min 

utgångspunkt är att konstruktionen är föränderlig, vilket gör diskursanalysen lämplig som 

teori.  

Wetherell och Potter (refererad av Talja, 1999) menar att innebörden av 

respondenternas svar är beroende av en större bredare diskurs.  Meningen är att inte dra 

förhastade slutsatser av intervjuerna. Då är det forskarens slutsatser istället för 
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respondentens diskurs och det medför att kontexten av det kulturella sammanhanget 

förbises (Ibid.).  

 

3.7 Diskursanalysens förtjänster och begränsningar  

Kritiken som framförts mot det diskursanalytiska angreppssättet är att om allt är social 

konstruerat, finns inget objektivt eller sanning (Bergström & Boréus, 2012). Man bortser 

och avfärdar exempelvis biologin eller deterministiska tankar om att det finns en sanning. 

Detta gör det omöjligt att i min studie dra några fasta slutsatser om hur brukarna 

konstrueras och samspelet med nyliberalismen. Det gör att min studie representerar en 

framställning om brukarna i ett visst sammanhang och med andra frågor och i en annan 

kontext skulle studien ha blivit en annan.  

Accepterar man att verkligheten är socialt konstruerad och att sanningar till viss del är 

diskursivt producerade, måste forskaren också ta ställning till den bild som framträder i 

sin egen studie (Bergström & Boréus, 2012). Det kommer jag i min studie att göra genom 

att diskutera och vara kritisk till min studie.  

Vissa diskurser blir i en studie automatiskt ignorerade eller behandlade som 

ointressanta (Bergström & Boréus, 2012). I min studie har jag valt att bortse från visa 

diskurser och lyfta fram det som jag anser vara relevant. Detta kommer jag att hantera 

genom att vara ärlig med att jag som forskare själv skapar, väljer ut och avbildar en 

verklighet kring mitt ämne. 

I valet av Faircloughs metod handlar begränsningarna om oklarheter och 

konsekvenserna av skiljelinjen mellan det diskursiva och icke-diskursiva, en gräns som 

inte görs tydlig (Winther Jœrgensen & Phillips 2000). Fairclough är begreppsförvirrande 

och komplex och kräver en detaljrik analys vilket bara kan göras med en liten mängd text 

något som kräver en stor arbetsinsats (Ibid.). Jag vill påstå att man inte nödvändigtvis 

måste se mängden text som en nackdel utan istället krävs en tydligare sortering i mitt 

material. Inte heller måste jag sätta in läsaren i hela modellen då bara visa verktyg 

används.  

 

3.8 Tillförlitlighet och generaliserbarhet    

Tillförlitligheten och generaliserbarheten blir en annan när respondenternas svar 

analyseras som en diskursanalys (Talja, 1999). Det handlar inte om att komma bakom 

diskursen eller ta reda på fakta om hur verkligheten egentligen är. Istället undersöker 

forskaren vad som sagts, ringa in samtal och se vilka mönster som finns. Och därigenom 
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se vilka olika föreställningar av verkligheten och identiteter som skapas. Metoden väcker 

också frågor hur forskaren bäst ska förhålla sig till sin påstådda sanning (Bergström & 

Boréus, 2012). Varför är min representation mer trovärdig än någon annans? Denna 

problematik är oundviklig när man utgår från diskursanalysen och rent filosofiskt ett 

olösligt problem (Ibid.). Eftersom ingen sanning existerar och konstruktionen kring 

brukarna hela tiden är föränderligt utifrån min teori, kan samma studie omöjligt upprepas 

med samma resultat. För att stärka tillförlitligheten och generaliserbarheten har jag 

använt citat och motiverat mina tolkningar. Detta kommer även underbygga det som 

framkommer i min studie.  

Tillförlitligheten i forskningsresultaten beror inte på hur pass sann respondenternas 

svar är, för att även den som ljuger tillför en kulturell och historisk kontext i detta (Talja, 

1999). Inget existerar som varken sant eller falskt. All form av språk och text 

representerar en situation och bevis på att det finns olika sätt att närma sig fenomen på. 

Forskningsdata beskriver alltså inte verkligheten, utan snarare är de bara exemplar av en 

tolkande praktik (Ibid.). Min studie beskriver inte en sanning, utan är ett resultat av hur 

jag valt att tolka det som respondenterna har sagt.  

 Som forskare kommer man inte tomhänt till en tolkningssituation och det är därför 

viktigt att reflektera över sin ståndpunkt i ämnet (Bergström & Boréus, 2012). Forskaren 

befinner sig i samma socialt konstruerad verklighet som alla andra vilket gör att en ska 

ställa sig själv och sin kunskap utanför diskursen. Detta för att undvika att bli en del av 

det man undersöker (Ibid.). Att göra detta är i praktiken rent av omöjligt. Jag är själv en 

socionomstudent på en utbildning där brukare är ett vedertaget begrepp att använda i 

såväl litteratur som muntligt. Det innebär att jag själv är en del av och reproducerar den 

diskurs jag vill undersöka. Detta förhåller jag mig till genom att vara tydlig med hur jag 

genomför min analys och mina egna åsikter gentemot ämnet. Att jag bland annat ställt 

frågan om vad brukarens roll i SIP handlar om (Bilaga A), medför en problematik. Detta 

eftersom jag redan här använder ordet brukare utan att förklara för respondenterna vad 

jag menar med begreppet. Vad jag menar med ordet brukare är baserat på helt andra saker 

än respondenterna. En mer tillförlitlig fråga skulle ha varit att fråga om respondenterna 

använder ordet brukare och vad de i sådana fall menar. Människor är aldrig fria i vårt sätt 

att tänka och formulera oss, utan faller själva tillbaka på inlärda kategorier och 

konstruktioner (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Troligen reflekterade inte ens 

respondenterna över att de talade om brukarna då studien förklarades handla om 

Samordnad Individuell Plan (SIP). Den information som presenterades i 

informationsbladet (Bilaga B och C) samt muntligt var att vi undersökte hur 
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brukarinflytandet framställs i SIP och brukarnas upplevelser av delaktighet och 

inflytande. Redan här finns ett antagande om brukarna som några som bär på upplevelser 

av delaktighet och inflytande.  

Vidare skulle resultatet blivit ett annat om vi ställde andra frågor, eller frågade vad 

skillnaden var mellan brukare och patient etc. Detta var en konsekvens av att studiens 

syfte ändrade sig efter intervjuerna var genomförda.  

Jag är även medveten om min egen position och åsikter kan ha påverkat studien. Min 

personliga hållning är att jag är starkt kritisk till nyliberalismens intåg i välfärden, vilket 

både påverkat valet av ämne men också vilka citat jag lyfter fram i min analys.   

Vidare har jag förhållit mig kritisk till att en del respondenter eventuellt driver 

hjärtefrågor, är lojala och inte vill påpeka brist och/eller är starkt politiskt bundna.  Under 

insamlingen av empirin diskuterade vi förhållningssättet till respondenterna. Detta då det 

kan uppstå problem med att hålla en nödvändig distans eftersom tre intervjuer 

genomfördes med bekanta.  

 

3.9 Etiska övervägande    

I uppsats har vi använt oss av Vetenskapsrådets (2014) fyra grundläggande 

forskningsetiska krav:  

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningens-uppgiftens syfte.  

 Samtyckeskravet innebär att respondenterna i undersökningen själva ska få bestämma 

över sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter i undersökningen kring berörda 

personer ska ges störta möjliga konfidentialitets och att personuppgifter ska förvaras på 

ett tryggt sätt så att inte obehöriga får tag i dem. 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 

användas i forsknings-ändamål. 

Informationskravet uppfylldes redan i informationsbladet där vi presenterade 

undersökningens syfte och vad en medverkan skulle innebära. Samtyckeskravet 

uppfylldes då vi poängterade att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbryts. Vi 

informerade även om att de är anonyma i studien enligt kravet på konfidentialitets och 

information och att uppgifterna ska användas i forskningsändamål enligt nyttjandekravet. 

Resultatet av att vi beaktat de forskningsetiska aspekterna är även att vi inte har utövat 

påtryckningar och tjatat för att få tag på respondenter. 
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Dessa fyra grundkrav följde oss under hela processen och presenterades för samtliga 

respondenter såväl skriftligt som muntligt i samband med intervjuerna. Som forskare bör 

vi vara medvetna om den makt vi har att kategorisera och benämna (Andersson & Swärd, 

2008). Att vi väljer att kategorisera och tala om målgruppen för studien medför ett 

ställningstagande med en rad komplikationer och detta även rent etiskt (Ibid.).  Brukare är 

inte en homogen grupp och avsikten är inte att förkasta begreppet eller framställa 

intentionerna med ordet som av ondo. Jag inser att begreppet brukare används av 

personer och för personer som arbetar eller kämpar för att den enskilde ska bli behandlad 

som en individ.  

Andersson och Swärd (2008) tar upp hur de etiska frågorna i relation till utsatta 

grupper är större än på andra område. Det är därför viktigt att studera de olika sociala 

sammanhangen personer verkar inom för att kunna sätta in detta i en större 

samhällskontext (Ibid.). Detta hoppas jag att jag har lyckats med genom att ge en djupare 

insikt i vilka mekanismer som konstruerar brukarens identitet, samt visa på 

bakomliggande strukturella villkor.  

 

4.  Resultat och Analys  

I detta kapitel kommer analys och resultat att presenteras under olika teman. Mina 

frågeställningar kommer att besvaras. Ytterligare intressanta aspekter av min empiri kommer 

att lyftas fram. Tidigare forskning och bakgrund kommer löpande att vävas in för att stärka 

mina resonemang. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning.  

 

4.1 Konstruktionen av brukarens identitet 

En av mina frågeställningar är hur respondenterna konstruerar brukarnas identitet. För att 

besvara det har jag valt en diskursanalys. Det innebär att jag kommer analysera hur 

respondenterna språkligt talar om brukarna för att därigenom se vilken identitet som 

framställs. I litteraturen tillskrivs brukarna egenskaper som ansvarig, delaktig och en 

inflytelserik över de sociala insatserna som beviljas (Heule & Kristiansens, 2011, Järvinen & 

Mik-Meyer, 2012).  

Vi ställde frågan till respondenterna vad brukarnas roll i SIP handlar om. Per svarade att 

det syftar till att ”brukaren ska tillåtas ta ansvar, vågar ta ansvar, kan ta ansvar…”. Per 

menar att ansvarstagandet är en viktig del av rollen. Åke talade om ”... det är därför jag 

tycker, alltså det är min ståndpunkt, brukaren ska själv jobba. Man ska själv aktivera sig, ta 
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ansvar, man ska själv gräva”. Åke menar att brukaren ska vara självständig och tillåtas ta 

ansvar för att själv få saker gjorda i samhället. Åke fortsatte med att det i samhället ” … kan 

se en tendens till det, att överlåta åt samhället eller åt någon annan att ta beslut. För det är 

bekvämt. Så slipper brukaren själv engagera sig och ta ansvar”.  Utifrån Åkes och Pers 

uttalanden framkommer en gemensam bild om att brukarens roll handlar om att ta ansvar. 

Både Åke och Per är företrädare för brukarorganisationer och är aktiva med att driva frågor 

kring delaktighet och inflytande. Att de talar om ansvarsfullhet kan ses som en effekt av den 

kamp som organisationerna för kring att öka inflytande och delaktighet. Om de hade utmålat 

brukaren som ansvarslös, skulle kravet om inflytande inte ses lika legitimt.  

Maria är utbildad socionom och har arbetat längre med brukarinflytande. På frågan vad 

brukarens roll i SIP handlar om talade hon om att ”… för på dem blanketten (SIP) vi har står 

det väldigt tydligt vad är målen, vem ansvarar för vad och även där finns ju brukaren med ju. 

Vad ansvarar brukaren för vilket kan vara att ta sina mediciner, komma på bokade möten 

eller vad det nu kan vara. Det är ju syftet ”. Maria uttrycker i citatet att ansvaret är en viktig 

del.  

Boel är utbildad socionom och har likt Maria arbetat med inflytandefrågor. På frågan vad 

brukarens roll i SIP handlar om svarade hon att det har med inflytande och delaktighet att 

göra. Boel beskrev brukaren som en ”… självständig, ansvarfull människa som ändå får göra 

sina egna beslut så psykiatrin kan ju aldrig bestämma saker och ting egentligen förutom när 

det är tvångsåtgärder”. Boel framhäver vikten av en person som är mogen att fatta egna 

beslut. Att låta professionella bestämma över huvudet ska inte ske och här lutar sig Boel mot 

rådande lagstiftning. Sammantaget kan sägas att samtliga respondenter tycker att ansvar och 

självständighet är en del av brukarens roll.  

Per sade att ”det grundläggande värdet (i att involvera brukaren) är ju självbestämmande 

naturligtvis”. Vidare fortsatte han och poängterar att det inte är institutionen för 

institutionens skull utan det är ju för brukaren som verksamheten bedrivs och att detta ska 

stå i fokus. Detta kan ses spegla att institutionernas roll har förändrats i samhället. Numera 

är inte syftet att särskilja eller isolera människor, utan att rehabilitera och låta dem leva som 

alla andra (Vold Hansen, 2007).  

Diskus är ett bestämt sätt att tala om och förklara någonting. Genom språket konstrueras 

identiteter och förklaringar av verkligheten (Winther Jœrgensen & Phillips 2000). 

Respondenterna har förklarat brukaren utifrån ord som ansvar, självständig och inflytande. 

Talja (1999) menar att diskurser innehåller en indirekt utvärdering av hur någonting bör 

vara. Respondenterna konstruerar en föreställning om vilka egenskaper som brukarna har 

eller bör ha. Egenskaper som tillskrivs individer skapar identiteter. Utifrån respondenternas 
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tal, skapas en brukare vars identitet innehåller egenskaper som ansvarstagande, aktiv och 

inflytelserik.   

 

4.2 Ett annat sätt att tala 

Den andra frågeställningen i uppsatsen är om det finns alternativa sätt att tala om brukarna. 

Detta ska besvaras genom att se om det går att utläsa en interdiskursivitet och 

intertextualitet. Genom att använda intertextualitet vill jag se om empirin bygger vidare på 

tidigare texter och om det går att utläsa en historik. Detta kan uppmärksamma hur makt 

reproduceras och sprids samt visa på ideologiska krafter. Genom en intertextualitet går det 

att utläsa en interdiskursivitet som möjliggör att se hur flera diskurser samverkar inom 

samma diskursordning.  

Tommy Möller (refererad av Ekecrantz Steinholts, 2005) menar att brukaren är delaktig 

och medansvarig i vad som sker, medan klienten är utsatt för objektifiering, beroende och 

föremål för insatser eller åtgärder som någon annan har bestämt. Åke svarade att brukarnas 

roll handlade om att få ta ansvar och engagera sig.  Sedan utvecklade han sitt resonemang 

och kommer fram till att det finns ” … brukare som föredrar att överlåta till professionen 

allting så man kan lägga ansvar på dem. ”. Åke ser att det finns två sorters brukare, de som 

vill ha ansvar och de som inte vill det. Åkes uttalande kan tolkas som att det inom 

konstruktionen av brukaren finns två skilda diskurser. Den om brukaren som 

ansvarstagande, och den om en ansvarslös brukare. Framställningen av detta kan vittna om 

att det råder en kamp mellan dessa skilda diskurser. Den diskursen som får företräde, är den 

som har starkast framträder i relation till den sociala praktiken (Winther Jœrgensen & 

Phillips, 2000). Jag kommer återkomma till vilken diskurs som har mest makt under avsnitt 

4.5.  

På frågan vad brukarens roll i SIP handlar om sa Per att ” brukaren ju inte är någon i 

beroendeställning, det ska vi komma ihåg tycker jag, utan en individ som kan göra egna 

beslut”. Per fortsatte och sa att ” En del brukare sitter fast i sina egna eh bekymmer som man 

har, för det kan bli överväldigande och ta över ett helt möte… tyvärr kan det bli så, då vore 

det fel att ställa krav. ”. Att ta ansvar har Per tidigare lyft fram som bra. Däremot kan vi 

utläsa hur Per i detta citat resonerar kring att ansvar kan stöta på hinder då det kräver att den 

enskilda har kommit en bit i sin återhämtning. Även här framkommer i Pers tal om brukarna 

en föreställning om två skilda diskurser.  
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En del brukare är för sjuka för att göra det (hålla/delta i ett eget möte) och det kan 

vara jättesvårt i början men om Case management lägger ned mycket tid på att man 

förbereder rätt så mycket brukaren kanske håller i någon punkt eller tom. bara hälsar 

välkomna och sätter på kaffe bara en sådan sak kan kanske få en person att så 

småningom ta över mer och mer av mötet så att man då utgår från mötet i brukarens 

mål…   

Boel 

 

 

Boel förklarar i citatet ovan att brukaren kan vara för sjuk för att hålla i ett eget möte och ges 

ansvar. Det framkommer en person som kokar kaffe och Boel menade att detta i sinom tid 

kanske kommer göra individen autonom och självständig. Boel talade om att den 

professionelle måste lägga ned mycket tid om brukaren ska kunna lyckas med den 

målsättning som finns. Inflytandet och delaktigheten framstår även som anpassningsbart till 

den enskilda individen. Citatet kan kopplas till det Börjesson och Karlsson (2011) menar 

med att inflytande och delaktighet i praktiken blir väldigt oklart. Detta kan ge utrymme för 

en godtycklighet (Ibid.). Boels uttalande kan kopplas samman med det Åke och Per sa om 

att en del brukare är för sjuka att ta ansvar. Det handlar både om ansvar, men ett ansvar som 

inte är självklart. Både Åke, Per och Boels citat stärker det som Vold Hansen (2007) tar upp 

som problematiskt i individuella planer. Att personer med psykiska funktionshinder ges 

ansvar och inflytande enligt rådande föreskrifter, vilket i praktiken inte fungerar. Detta då 

sjukdomsbilden gör att det går upp och ned med att kunna förvalta detta. Enligt Dean (2010) 

sätter nyliberalismen en tilltro till att personer själva vet sitt eget bästa. Enligt Vold Hansen 

(2007) förutsätter nyliberaler att människor agerar utifrån rationella kalkyleringar av vad 

som är bäst. Detta motsägs av Boel, Per och Åkes uttalanden.  

Åke talade om att ” Vi hela tiden jobbar med att man ska kunna få inflytande, vara 

autonom och bestämma över sin egen vård. Det får ju fortfarande inte brukaren idag”. Åke 

är företrädare för en brukarorganisation som strävar efter att brukarens ska få ha inflytande 

och delaktighet. Å andra sidan möter det motstånd i praktiken där brukarna inte får detta. 

Genom att använda intertextualitet är det möjligt att se hur konstruktionen av brukaren, även 

kan innehålla spår av historia och bygger vidare på tidigare texter och diskurser. 

Respondenternas uttalande om en beroende brukare kan tolkas som att den gamla 
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föreställningen om patient och klient lever kvar. Intertextualiteten ger även syn på hur makt 

och ideologi kan reproducerar. Åke säger att ingenting har hänt, vilket kan ses spegla att ett 

paternalistiskt förhållningssätt lever kvar. Ett synsätt där personer är objekt och inte ges 

inflytande. Heffernan (2006) tar upp hur brukaren ska ses som en spegling av det sociala 

arbetets historia. De nya orden ska inte tas för givet vara rena från tidigare tankar och 

föreställningar.  

Åke talade om hur ” Det går väldigt långsamt, eh det förlegade sättet att se på människor 

lever hos visa kvar”. I citatet ger Åke uttryck för hur den ena tanken kring brukaren som 

autonom och inflytelserik står i konflikt med ett gammalt. Man kan se klient och patient 

påverkat Åkes tal om brukaren eftersom han refererar bakåt i tiden. 

Skerret (2000) menar att brukaren i praktiken inte har inflytande och att gamla identiteter 

lever kvar. Däremot vill organisationer och professionella gärna framhäva att sådant inte är 

fallet (Ibid.) Både Maria och Boel förhåller sig mer optimistiska och ger inte uttryck för att 

det finns en motstridighet kring den framställningen av brukaren. Detta kan tänkas vara en 

konsekvens av att Maria och Boel är professionella och verkar inom institutionella ramar. 

Om de skulle säga att individer fortfarande betraktas som passiva och beroende, skulle de 

själva vara en del av detta.  

Genom att utnyttja diskurser på nya sätt kan det skapas förändring, men möjligheterna till 

förändring begränsas enligt Fairclough av maktrelationerna (Winther Jœrgensen & Phillips, 

2000). Genom att tillämpa en interdiskursivitet kan det möjliggöra att utläsa motsägelsefulla 

och paradoxala diskurser. Detta kan leda till att makten uppdagar sig för människor.   

 

 

När brukarna ibland får information om vilka rättigheter dom faktiskt har och att 

dom faktiskt kan vara med och påverka så kan det ju uppstå ganska eh mycket 

frustration och besvikelse för att ingenting har hänt tidigare liksom att…jaha asså jag 

har gått här och trott att det har varit på ett sätt och nu är det inte så liksom eller 

varför har man inte gjort såhär innan…asså det kan vara ganska jobbigt och det går 

man ju hantera på något sätt. Men det är egentligen ingen nackdel utan en 

konsekvens liksom av att systemen håller på att förändras så det kan ju vara en del 

Boel 

 

 

Boel ger i citatet ovan uttryck för två olika föreställningar som möts. Boel kan ses beskriva 

en brukare som får syn på en interdiskursivitet och motsägelsefullhet.  

Åke sa att ” Det (inflytande och delaktighet) är en fråga om makt. Det är jag som kan, jag 
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har rätt utbildning. Jag kan, jag vet precis hur du mår, hur mycket du kan göra. Du behöver 

inte säga, det ser jag i dina ögon”. Åke talade om makten som professionella har att kunna 

avgöra hur pass ansvarsfull och kompetent den enskilde brukaren. Per talade om att 

inflytande och delaktighet ” … handlar om makt, att man inte vill ge ifrån sig makt”. Både 

Åke och Per kopplar ofrivilligheten att ge ifrån sig ansvar och inflytande till brukaren med 

att det handlar om makt. Ansvaret och inflytande ska ges från den professionella till den 

annars ansvarslöse brukaren. Det framstår som att dessa motsägelsefulla bilder av brukaren 

konstruerar en professionell identitet likaså. Att Åke och Per framför detta kan handla om att 

de är företrädare för brukarorganisationer. Att ge kritik och uppmärksamma att 

professionella förmedlar makt kan tänkas vara betydligt svårare för Boel och Maria.   

Att Boel, Åke och Per talar om brukarna med mig som forskare kan ses vara ett utryck 

för makt som reproduceras vidare inom intertextualiteten. Detta eftersom brukarna inte 

själva får komma till tals, utan istället talar vi om brukarna. Det har historiskt varit signumet 

för ett paternalistiskt förhållningssätt gentemot målgruppen.  

Avslutningsvis kan det sägas att respondenterna tidigare konstruerat en bild av brukaren 

som självständig, autonom och frigjord. Empirin påvisar också att brukaren är en individ 

som är beroende av professionella och ibland oförmögna att ta ansvar till följd av sin 

sjukdomssituation. Två skilda diskurser om brukaren kan genom att använda 

interdiskursivitet ses samspela inom diskursordningen.   

 

4.3 Den relationella betydelsen 

Mc Laughlin (2009) menar att konstruktionen av brukaren som ansvarstagande och 

inflytelserik skapar en socialarbetare som i slutändan ska agera på egna professionella 

bedömningar av situationen. Detta oavsett brukarens inflytande, val eller åsikter under 

processen. Konstruktionen av brukaren speglar inte bara identiteter utan även relationer 

(Winther Jœrgensen & Phillips 2000). Jag har i tidigare avsnitt 4.2 berört relationen mellan 

brukaren och den professionella och kommer här att utveckla detta ytterligare.  

På frågan varför professionella vill involvera brukare svarade Boel ”Ibland kan det ju 

vara så att bara för att man jobbar med brukarinflytande och frigörelse så ska brukaren 

bestämma allt och det är ju inte rätt heller för att vi som ändå kan psykiatri och liksom man 

har ju endå ett professionellt ansvar”. Boel säger i citatet att brukaren ska ha ett inflytande, 

men att detta inte får gå hur långt som helst och att de professionella också har ett ansvar. 

Detta kan ses spegla hur konstruktionen av brukarens identitet som inflytelserik och frigjord, 

speglar en relation till en ansvarsfull professionell. Maria sa att inflytande är “… en svår 
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balansgång … klart personen ska vara med och bestämma men så har ju vården också något 

slags ansvar utifrån ett etiskt perspektiv…”. Maria betonar att den professionella har ett 

ansvar i relationen till brukaren.  

 

 

Om man vet att det är en person som verkligen inte klarar av att bo i en egen 

lägenhet men vet om att den kommer att fara väldigt illa det kanske kommer mycket 

paranoida vanföreställningar och det har gått dåligt typ alla lägenheter tidigare eh ja 

så där är ju frågan- ska man verkligen utsätta personen igen för ett misslyckande om 

det är det den vill tex? 

Boel 

 

 

Boels frågar sig om man som professionell ska utsätta brukaren för misslyckande och 

destruktiva beslut, eller om man som professionell ska gå in och försöka begränsa brukarens 

möjlighet att fatta egna beslut.  

Maria sa att ”… Så att det är ju viktigt att tänka på det och prata igenom det med 

brukaren (Hur många som ska delta på mötet, vad brukaren ska tala och be om ansvar över) 

eftersom det här är ett dokument som är till för brukaren…”. Den professionelles roll är att 

hjälpa brukaren med att kunna ta ansvar och få inflytande. Både Maria och Boel är 

professionella. Här kan det utläsas hur konstruktion av brukaren bidrar till att skapa en 

föreställning om en professionell relation och hur denna ska se ut. Tidigare forskning visar 

på att brukarnas identitet symboliserar en förändrad professionell roll som alltmer kommit 

att upptas av att ansvarsgöra brukarna i överenstämmelse med krav ovanifrån (Järvinen & 

Mik-Meyer, 2012). Detta stämmer med det som Maria och Boel ger uttryck för.  

 

 

… eftersom man inte har med sig den här viktiga personen eftersom brukaren inte 

vill ha med den och då är ju det en pedagogisk process som man måste liksom prata 

om… okej nu blev det inte så att du kunde få hjälp med den här flytten för att det är 

din gode man som behöver hålla i det och du valde att hon eller han inte ska vara 

med så hur ska du göra då?   

Boel  

 

 

Den fråga som Boel ger uttryck för och är tänkt vara riktad till en fiktiv brukare, visar hur 
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brukaren förväntas lösa ett problem eller situation den själv har satt sig i tack vare en 

självständighet och frihet. Detta ska ske genom att brukaren själv förstår att dennes val får 

konsekvenser. Man kan se det som att Boel ger uttryck för det som Järvinen och Mik-Meyer 

(2012) talar om. De menar att konstruktionen av brukarna som ansvarsfulla och 

inflytelserika har fått konsekvenser även för relationen gentemot den professionella som ska 

skriva över dessa egenskaper på individen. Detta skapar paradoxala identiteter där brukarna 

förväntas lösa problem de själva satt sig i. Boels uttalande ger uttryck för just detta 

resonemang. Det kan även knytas samman med en nyliberal styrning. Det sociala arbetes 

aktörer ska tillskriva individer egenskaper som autonom, ansvarfull och kapabel att göra fria 

val (Dean, 2010). Detta kommer leda till mer effektfulla och individuella insatser vilket är 

nyliberalismens mål. Uppgiften blir att de professionella får en relation till brukaren där de 

ska konstruerar dessa egenskaper genom rådgivning, utbildning och tvång (Ibid.). Det Boel 

förväntas göra i citatet är att genom rådgivning få brukaren att förstå vad ansvaret personen 

fått handlar om.  

 

4.4 Nyliberalismen  

Jag har tidigare berört nyliberalismen. I detta avsnitt kommer jag besvara min sista 

frågeställning som varit att se hur konstruktionen av brukarna samspelar med 

nyliberalismen. Den sociala praktiken möjliggör att knyta samman diskursen om brukaren 

identitet med andra hypoteser och teorier. Den sociala praktiken är i detta fall 

nyliberalismen. Diskursordningen inom vilket jag har identifierat två skilda diskurser om 

brukaren, kommer här att beröras ytterligare.  

På frågan varför det finns ett intresse att involvera brukarna för de professionella svarade 

Per att “… det finns en ekonomisk sida i det också. ... desto mer ansvar brukaren tar desto 

mindre får någon annan ta.”. Per kopplar samman ansvaret som läggs på brukaren med att 

någon annan får ta mindre ansvar. Detta kopplar han sedan samman med en ekonomisk 

aspekt. Boel talade om att ” Det blir mycket mer effektivt att man låter brukarna själv få 

bestämma hur de vill ha det. Mmm så får man bättre utfall”. Boel kopplar här samman 

inflytande med att det blir mer effektivt för verksamheten. I både Boels och Pers uttalanden 

kan kopplingar göras mellan konstruktionen av brukaren som ansvarsfull och ett samspel 

med tanken om effektivitet och resurssparande. Här kan nyliberala ord som effektivitet och 

ekonomi ses ha kommit att påverka diskursordningen. Samspelet handlar om att en viss sorts 

brukare kommer göra det mer kostnadseffektivt. Detta stämmer med det som Villadsen 

(2004) tar upp kring definitionen av en nyliberal styrning. Styrningen sker genom att skapa 
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ansvarsfulla individer, precis som respondenterna tidigare har gjort. Samspelet sker genom 

att hänvisa till att personer autonomi och handlingskraft kommer skapa mer effektivitet i 

linje med nyliberalismen (Ibid.).  

Den ekonomiska aspekten av att involvera brukarna framhäver respondenterna vara en 

viktig del. Boel talade om att det ”… kan gå inflation i själva görandet av SIP och sen blir 

det bara en produkt för att man vet att man kan få pengar för det inte för att brukaren faktiskt 

ska få den bästa möjliga vården”. Boel ger uttryck för att inflytandet och delaktighet kan bli 

underordnat det faktum att inrapporterade SIPar ges pengar. Åke sa att regeringen avsatt 

pengar för att arbeta med brukarnas inflytande och ansvarstagande ” … och då hör 

kommuner av sig med eld i baken och säger titta här titta här har vi dokumenterat vad vi gör, 

de vet de får pengar om det ser bra ut, det här med delaktighet”. Åke sa att ”Visserligen har 

ni (de professionella) börjat vakna med ni har inte gjort speciellt mycket alltså utan att ha en 

morot. Alltså det är ert uppdrag, inte förens ni vet att ni ska få pengar för att göra det…”. 

Det ekonomiska incitamentet framstår här som överordnat och anledningen till att 

professionella arbetar med inflytande och delaktighet. Inom diskursordningen finns över och 

underordnade diskurser vilket också påverkas av en social praktik (Winther Jœrgensen & 

Phillips, 2000). Den sociala praktiken är enligt Fairclough en stark aktör som medverkar till 

att stärka visa diskurser. Den diskurs som får mest genomslag är den överordnade och den 

med starkast legitimitet av den sociala praktiken (Ibid.). Nyliberalismen med fokus på 

ekonomiska aspekter kan i citaten som jag lyft fram ses samspela och bidra till att stärka 

diskursen om brukarna som autonoma och inflytelserika.  

Per berättade om ett möte där en brukare önskade få ekonomiskt bistånd när hen tog 

högskolepoäng. Per sa att ”… i det här fallet så var det ett bekymmer med försörjningen eh 

eftersom han, killen och hans mor ville göra en sak, alltså plugga men det kan man inte göra 

på socialbidrag och så fanns det inte sätt att lösa det där…”. Pers uttalande kan kopplas till 

att brukarna i slutändan måste förhålla sig till ekonomiska och organisatoriska ramar trots att 

de själva ska formulera mål och ges inflytande. Detta stärker mitt resonemang om att den 

ekonomiska tanken blir överordnad inom den om inflytande och delaktighet.  

 Kritisk diskursanalys tar sin utgångspunkt i att vårt sätt att tala är ideologiska 

konsekvenser (Winther Jœrgensen & Phillips, 2000). Att konstruktionen av brukarna som 

ansvarstagande och självständiga har fått genomslagskraft kan förklaras ha en koppling till 

den sociala praktiken, alltså nyliberalismen. Detta eftersom respondenterna talar om att ett 

ansvar och inflytande leder till mer effektiva och resurssparande insatser. Ekecrantz 

Steinholts (2005) menar att konstruktionen av brukarna är ett resultat av nyliberalismen då 

de egenskaper som tillskrivs är resurssparande och effektivt (Ibid.). Respondenterna kan i 
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talet om brukarna ses reproducera spelregler i förhållande till nyliberalistisk ideologi.  

På frågan varför brukaren ska ges inflytande och delaktighet sa Maria att ”Man kan hitta 

rätt insatser tänker jag och att utgå från individen. Vi pratar mycket om att vi ska ha med 

individuella lösningar och så vidare och då är det ju oerhört väsentligt att ha med brukaren 

och utifrån vad man själv vill för att få rätt insatser som faktiskt fungerar också så att säga 

… det är ju mer lönsamt på längre sikt”. Uttalande visar hur individuellt tänkande och 

brukaren som en autonom individ kan ses samspela med lönsamhetstänkande.   

Genom att sammanbinda diskurserna med den sociala praktik, kan man utläsa hur en 

nyliberal agenda påverkar en viss sorts konstruktion av brukarens identitet. Detta eftersom 

sättet konstruktionen av brukaren som autonom och självständig, innefattar ett resonemang 

baserat på ekonomiska aspekter. 

 Inom interdiskursivitet finns en överordnad och underordnad diskurs (Winther 

Jœrgensen & Phillips, 2000). Genom att sammanbinda konstruktionen av brukaren med en 

nyliberal agenda, den sociala praktiken, möjliggör det att se det överordnade talet. När 

respondenterna talar med koppling till nyliberalismen framhäver de en autonom och 

självständig brukare. De talar inte om beroendet och den svajiga sjukdomsbilden i relation 

till nyliberalismen. Här synliggörs alltså samspelet mellan konstruktionen av en sorts 

brukare och en ideologisk kraft. Det visar också hur diskurser är beroende av världen 

runtomkring. Heule och Kristiansen (2011) menar att ideologi, politik och ekonomi präglar 

det sociala arbetet och hur vi talar om människor föremål för det. Jag har bekräftat min 

hypotes om att konstruktionen av brukaren samspelar med nyliberalismen.  

 

4.5 Konklusion 

Diskursanalysen strävar inte efter en sanning eller att komma bakom diskursen. Istället vill 

den kartlägga hur vi skapar vår verklighet (Winther Jœrgensen & Phillips, 2000). Genom 

min analys har jag besvarat mina tre frågeställningar.  

Jag har visat på en form av konstruktion av brukarnas identitet. Den bygger på 

föreställning om en självständig, autonom, ansvarsfull och inflytelserik brukare. Genom att 

använda interdiskursivitet har det möjliggjort att utläsa motsägelsefulla och paradoxala 

diskurser. Jag har fått syn på ett annat tal, diskurs, om brukarna som beroende och vars 

tillstånd gör personen oberäknelig. Förklaring ligger i linje med det som gjorde att man velat 

transformera ordet patient och klient. Genom intertextualitet har jag visat att gamla 

föreställningar och texter fortfarande lever kvar in i det nya begreppet och påverkar 

diskursen. De motsägelsefulla förklaringar kan leda till att makten uppdagar sig för 
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människor, vilket jag även gett exempel på.  

Vidare har jag redovisat hur konstruktionen av brukaren samspelar med en professionell 

identitet. De förändrade rollerna mellan insatsgivare och mottagare kan kopplas till 

nyliberalismen.  

Avslutningsvis har diskursen och den sociala praktiken sammanbundits. Det har 

möjliggjort se hur samspelet mellan konstruktionen av brukarna och nyliberalismen i denna 

studie ser ut. Genom den sociala praktiken har jag visat hur den ena förklaringen av 

brukarna inom diskursordningen blivit överordnad. Nämligen den om ansvarsfullhet, 

självständighet och frigörelse. Detta eftersom det har kopplingar till nyliberalistiskt 

tänkande.   

 

4.7 Mot framtiden 

Nästa steg i min studie vore att undersöka hur brukarna själva talar om sin identitet. Och på 

vilket sätt det samspelar med nyliberalismen. Ytterligare intressant aspekt att undersöka 

utifrån min studie är vilka konsekvenser inflytandet från ideologiskt håll får för det sociala 

arbetet och brukarna?  

 

5.0 Avslutande diskussion  
 

Konstruktionen av brukarnas identitet kan förklaras vara ett resultat av ideologiska krafter. 

Min studie visar hur socialt arbete och dess aktörer verkar i relation till övriga samhället. 

Detta är viktigt för blivande socialarbetare att uppmärksamma detta då risken annars kan bli 

att brukarnas inflytande i praktiken blir sekundärt i förhållande till effektivitet och 

resurssparande.  

Då min hypotes har varit att brukarna är en social konstruktion öppnar det upp för att 

begreppet är under ständig förändring. Detta kan ses positivt. En brukare är kanske en 

autonom, inflytelserik, självständig person och beroende. Det ena behöver inte utesluta det 

andra. Det anser jag vara positivt eftersom kampen för förändring därmed är stor.  

Talet om brukarna som ansvarstagande, autonoma och inflytelserika men också som 

beroende av professionell expertis och oberäknelig kan ses skapa en splittrad identitet för 

den enskilde att förhålla sig till. Det stärker även kritiken som Mc Laughlin (2009) framför 

mot att begreppet inte lyckas beskriva den komplexitet som finns.  

Vidare resonemang är det faktum att vissa personer inte kanske vill ha inflytande och 

ansvar, utan behöver någon som bestämmer över huvudet på en? Kanske vill respondenterna 
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och människor att brukarna ska vara som ”alla andra”. Tanken med begreppet är just en 

strävan efter att bli betraktad som en människa lika kapabel som vem som helst. Att denna 

målgrupp ska vara framåt, lösa konflikter, ställa krav och kunna anpassa sig. Men detta är 

några exempel där jag tror det finns en inneboende problematik i relation till dennes 

sjukdomsbild.   

Risken med konstruktionen av brukarna som autonoma och inflytelserika är att de lämnas 

vind för våg i en destruktiv situation med problem som är omöjliga att lösa på egen hand. 

Rädslan att uppfattas som paternalistisk eller maktfullkomlig är inte samma sak som ett 

välfärdssamhälle som säger tack och hej och lämnar personerna ensamma med hänvisning 

till ett autonomt förhållningssätt. Det är inte heller så man skapar effektivitet och 

resurssparande, även om detta blir en kortsiktig konsekvens.  

Det farliga utifrån min analys är då den nyliberala agendan blir överordnad. Heffernan 

(2006) menar att språket är ett sätt för personer och grupper med makt att fortsätta 

upprätthålla detta. Att skapa olika diskurs kring vad begreppet brukare ska innehålla, gör det 

möjligt att hela tiden kunna rättfärdiga beslut. Att brukarna inte får det ansvar kan 

rättfärdigas. Att det går illa för brukaren och vise versa, kan rättfärdigas och så vidare.  

Det motsägelsefulla inom en diskursordning och i relation till en social praktik kan 

avslöja dolda maktförhållande men också verka för en social förändring (Jœrgensen Winther 

& Phillips, 2005:70). Risken med konstruktionen av begreppet brukare och att inte våga 

kritisera hur man tänker sig att personer ska vara och fungera är att man ger människor 

motsägelsefulla roller som resterande samhälle inte har insatser eller förmåga att möta upp. 

Man kan konstatera att man måste ta en ställning till vilken status man ger brukarna och 

personer med psykiska funktionshinder. Vi bör enas kring svårigheterna med de olika 

identiteterna vi genom språket konstruerar och relationen till övriga samhället.  
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BILAGOR 

BILAGA A, Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

Bakgrund 

Du är medlem/aktiv i… 

Hur kommer det sig du är medlem i… 

Hur länge har du varit medlem? Hur länge har organisationen funnits?  

Kan du berätta lite om organisationen?  

 

Vad är brukarinflytande för dig?  

- Exempel på när brukarinflytande har fungerat? 

Hur arbetar ni med brukarinflytande i er organisation på 

- Individnivå (Exempel) 

- Organisationsnivå (Exempel) 

- Politiskt (Exempel) 

-  

Har det resulterat i någon förändring? 

 

Samordnad individuell plan 

Hur fick du information om SIP?  

- Vem informerade? (Kommunen, landsting, andra myndigheter, brukarorganisationer, 

medlemar)  

- Hur såg informationen ut? (Muntligt/skriftligt/föreläsning) 

Har du varit med på ett SIP möte? (Företrädare, brukare, anhörig) 

Innan mötet  

 

- Vem tog initiativet till att upprätta SIPen ? Vem ansvarar? 

- Hur såg informationen ut innan? (Deltagare, förutsättningarna) 

Under mötet 

- Dagordning? 

- Hur presenterades deltagarna under mötet (tydliga roller och uppgifter?)  
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- Höll de sig till ämnet? 

- Togs ansvarsfrågor och budget upp på mötet? 

- Kände du att det var rätt folk på sipen? Var det folk som fattades? Var det för många 

eller för få? Relevanta personer inbjudna. 

 

Efter mötet  

 

Vad har hänt efter mötet?  

- De som bestämdes blev det av?  

- Planerades ett nytt möte?  

- Fick de anteckningar efter? 

- Tydligt vem man kontaktar om man har frågor kring SIP eller mötena? 

Vad upplever du vara fördelarna med SIP? 

- Hur tror du att SIP kan öka brukarinflytandet? 

Nackdelarna och förbättringsmöjligheter med SIP?  

Har det blivit någon skillnad efter SIPen för brukaren?  

- Hur upplever du att SIP har hjälpt dig? 

Upplever du att medlemarna i….vet vad en sip är? ( Lagstadgad/kan efterfrågas) 

- Varför/varför inte?  

- Hur arbetar ni för att sprida info om SIP till era medlemmar?  

Förändringen 

 

Har du sett någon förändring gällande brukarinflytande? (Under tiden man har varit aktiv?) 

 

Vad tror du kan ha påverkat att brukarorganisationer/inflytandet ökat?  

 

Vad tror du det är som gör att professionella vill involvera brukare? 

 

Kan det finnas någon risk att involvera brukarna? (Individ, organisation, politiskt) 

 

För och nackdelar med brukarinflytande? 

 

Tror du att SIP kommer finnas om 5-10 år? 

 

Avslutande fråga: Slut. Är det någonting du vill lägga till? Någonting som f 



40 

 

 

BILAGA B, Informationsbrev 

 
         

           

                             

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALHÖGSKOLAN  

 

Samordnad Individuell Plan ur ett brukarperspektiv 

 

Vi är två socionomstudenter, Y och X som nu skriver vår kandidatuppsats på Socialhögskolan 

vid Lunds Universitet. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka Samordnad Individuell Plan 

(SIP) och se hur brukarinflytandet framställs i SIP och undersöka brukarnas upplevelser av 

delaktighet och inflytande. SIP är en vård- och omsorgsplan som kan upprättas när en person 

har insatser eller åtgärder från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen (2010-01-01) är landsting och kommuner skyldiga att ha 

överenskommelse om samarbete.  

 

Vi vänder oss till er som brukarorganisation för att vi vill undersöka brukarens och/eller 

brukarrepresentantens upplevelse och delaktighet av SIP. Vi söker personer med erfarenhet och 

intresse av att delge oss sina erfarenheter och åsikter av SIP. Studien kommer enbart att bygga 

på intervjuer med brukare och/ eller representanter för brukarorganisationer. Varje intervju 

beräknas ta 45 minuter och vi kommer gärna till era lokaler. Med deltagarens samtycke 

kommer vi att spela in intervjun. 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Lunds 

Universitet kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till 

enskilda individer. Deltagande i studien är helt frivilligt och deltagaren kan när som helst 

avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. 
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Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Namn:  

Tfn:  

Epost:  

 

Namn:  

Tfn:  

Epost:  
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BILAGA C, Informationsbrev, reviderad 

upplaga 
 

         

           

                             

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALHÖGSKOLAN  

 

Samordnad Individuell Plan ur ett brukarperspektiv 

 

Vi är två socionomstudenter, Y och X som nu skriver vår kandidatuppsats på Socialhögskolan 

vid Lunds Universitet. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka Samordnad Individuell Plan 

(SIP). SIP är en vård- och omsorgsplan som kan upprättas när en person har insatser eller 

åtgärder från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

och Socialtjänstlagen (2010-01-01) är landsting och kommuner skyldiga att ha 

överenskommelse om samarbete. 

Det går även bra att delta om man har erfarenhet av liknande vård och omsorgsplaner såsom 

Individuell Plan, Vårdplan, Genomförandeplan. Vi vill se hur brukarinflytandet framställs och 

undersöka brukarnas upplevelser av delaktighet och inflytande. 

Vi söker personer med erfarenhet och intresse av att delge oss sina erfarenheter och åsikter av 

SIP eller liknande vård och omsorgsplan. Studien kommer enbart att bygga på intervjuer med 

brukare och/ eller representanter för brukarorganisationer. Varje intervju beräknas ta 45 minuter 

och vi kommer gärna till er. Med deltagarens samtycke kommer vi att spela in intervjun. 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Lunds 

Universitet kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till 

enskilda individer. Deltagande i studien är helt frivilligt och deltagaren kan när som helst 

avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss. 
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Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Namn:  

Tfn:  

Epost:  
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Tfn:  
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