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Upphandlingen som arena för brukarkunskap

- en offentlig upphandling är en konkurrensorienterad och juridiskt reglerad 
process där en offentlig aktör söker och skriver avtal med en 
utförarorganisation angående en vara eller tjänst

- Det finns flera intressenter i upphandlingsprocessen: avtalsparterna, 
medborgarna, professionen, brukarna och de anhöriga

- Medborgarna: det kan finnas ett tydligt spänningsförhållande mellan 
allmänna intressen och brukarintressen (jfr mycket dyra men etiskt väl 
motiverade vårdinsatser)

- Professionen: det kan finnas betydande skillnader mellan professionens 
önskan om struktur och hanterbarhet och brukarnas önskan om flexibilitet och 
öppenhet

- Brukare och anhöriga: det kan finnas särskilda brukarintressen, men också 
anhörigintressen som skiljer sig från dessa (jfr tvingande insatser i psykiatrin)



Brukarkunskap

- Brukarkunskap utvecklas kring en problematisk livssituation av den person som själv 
erfar problemet

- Brukarexpertisen hanterar också mer grundläggande frågor: problemets orsaker, 
uttryck, hantering och lösning.

- Vartefter (och i de fall!) erfarenheterna bearbetas och brukarkunskapen mognar, så kan 
brukaren utveckla en egen typ av expertis

- Brukarkunskapen skiljer sig från lekmannakunskapen genom att den har sin grund i 
egna erfarenheter, snarare än hörsägen och tillfälliga betraktelser

- Brukarkunskapen skiljer sig från den professionella kunskapen genom att den bygger 
på egna erfarenheter och är orienterad utifrån den egna livssituationen

- Brukarkunskapen (precis som den professionella kunskapen) djupnar när den bearbetas 
tillsammans med andra med liknande kunskaper och erfarenheter

- Brukarexpertis är generaliserad brukarkunskap, bygger på ett stort antal liknande  
erfarenheter (”observationer”) och har därmed likheter med den professionella 
expertisen



Brukarkunskap i upphandlingsprocessen
– före upphandlingen
- Vilket problem är det egentligen man möter med den tjänst som upphandlas?
- Är det de problem som faktiskt tynger brukarna, eller de som identifieras av 

professionerna?
- Hur formulerar brukarna problemen – och lösningarna?
- Vilka relationer finns mellan brukarkunskapen och den professionella på 

området – och hur ska den påverka upphandlingskriterierna?
- Vad är goda utfall av en tjänst, och hur ska brukarna vara med och bedöma 

det?
- Vilka brukare ska vara med och bedöma utfallen?



Brukarkunskap i upphandlingsprocessen
– under upphandlingen
- Juridiskt komplicerat att inkludera enskilda brukare, men möjligt att diskutera 

med brukarorganisationer?
- Vad bör brukarorganisationer uttala sig om?
- Vilken typ av brukarmedverkan/brukarinflytande/brukarmakt vill man ha i 

förhållande till tjänsten och vilken roll ska brukarkunskapen spela?
- Hur säkras brukarinflytande organisatoriskt och juridiskt?



Brukarkunskap i upphandlingsprocessen
– efter upphandlingen
- Hur implementeras brukarkunskap och brukarinflytande i tjänsten?
- Hur används, följs och dokumenteras brukarkunskap och brukarinflytande?
- Hur följs tjänsten upp utifrån brukarkunskap? Följs användningen av 

brukarkunskap i tjänsten?
- Hur identifieras och värderas brukarkunskap, och vilken kunskap kan tas 

tillvara för framtiden?



Reflexion

- Brukarinflytande motiveras ofta utifrån demokrati- eller behandlingsaspekter 
– här ses brukarkunskap istället som en resurs som blir kostsam at inte ta 
tillvara

- Brukarkunskapen är olika utvecklad, alltid avgränsad, och kan vara svår att 
identifiera

- Representativitetsproblemet (vem representerar egentligen den enskilde 
brukaren?) försvinner om brukarexpertisen snarare än en enskild brukares 
önskemål är i fokus

- Brukarexpertis förutsätter brukarorganisering. Vilken roll har avtalsparterna 
att i att på lång sikt säkra arenor för utvecklandet av brukarexpertis?
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