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Abstract  
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influence [Translated title] 
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The aim of this study was to gain knowledge about how professionals experience user 

influence within family-treating residential care. To collect empiricism for this study 

semi structed interviewes was conducted with eight employees within family-treating 

residential care. These interviews were later processed through a content analysis, it 

becomes clear that the participants acknowledged the importance of user influence 

within its own treatment. Further on, the result has been analysed by the theory called 

empowerment and previous research within the current subject, ”user influence within 

family-threating residential care”. However, the result of this study is that the user 

influence should always exist though in certain circumstances it should be limited. 
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Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som ställt upp och delgett oss 

sina upplevelser och erfarenheter. Utan er hade inte denna studie varit möjlig att 

genomföra.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Åsa Söderqvist för ditt engagemang samt den kunskap 

du bidragit med. Du har varit ett fantastiskt bollplank och stöd som har hjälpt oss under 

hela processen fram till en färdig uppsats. Vi vill också tacka våra kurskamrater som har 

bidragit med värdefull feedback. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett fint samarbete. Genom skratt, slit och 

tårar har vi lyft och stöttat varandra och tillslut åstadkommit en studie vi brinner för. 

 
 
 
Tack! 

Jonna Gotvik & Johanna Jansson 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering  
I början av 1990-talet uppmärksammade den svenska staten begreppet brukarinflytande, 

detta efter att civildepartementet givit ut en rapport angående vikten av brukarinflytande 

i arbetet med människor. Utifrån detta anses det idag vara av vikt att beakta 

brukarinflytande i det sociala arbetet (Eriksson, 2015). Med begreppet brukarinflytande 

menas i denna studie att inkludera brukarna i sin egen vård samt att de ges möjlighet att 

påverka sin egen vård (jmf. Eriksson, 2015). Å ena sidan gör brukarinflytande det 

möjligt för socialarbetarna att förbättra sina metoder med hjälp av brukarnas kunskap 

gällande sin egen situation, samt att den rådande ojämna maktfördelning som kan 

föreligga mellan brukare och professionell ges möjlighet att jämnas ut (Smith, 2000; 

Socialstyrelsen 2013). Å andra sidan är brukarinflytande inte alltid i positiv bemärkelse 

då detta kan leda till rollförvirring mellan professionell och brukare om brukaren ges 

mer makt än vad han/hon upplever att han/hon kan hantera (Driessens, McLaughlin & 

Van Doorn, 2016). Begreppet brukare kommer i föreliggande studie inkludera de som 

Socialstyrelsen (2013b) i sin termbank beskriver som; personer som erhåller selektivt 

prövade insatser, oberoende om det är frivilligt eller under tvång. 

  

I det svenska rättssystemet återfinns socialtjänstlagen (2001:453) samt lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) som båda förespråkar brukarens 

självbestämmanderätt och inflytande. Vidare i socialtjänstförordningen (2015:995) kap. 

3, §3 står det att vården på Hem för vård eller boende (fortsättningsvis HVB-hem) ska 

grundas på samverkan mellan individ och boende samt att vården ska anpassas efter den 

enskilda individen. Föreliggande studie kommer att utgå från Inspektionen för vård och 

omsorgs beskrivning av HVB-hem; ”HVB, är en verksamhet som bedriver behandling 

eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.” (IVO, 2016). Southwell och Fraser 

(2010) menar att brukarinflytandet på HVB-hem inte alltid ska vara styrande och de 

belyser i sin studie att brukarna är placerade på institution på grund av att de inte 

besitter förmågan att fatta beslut självständigt gällande sin livssituation. Dock menar 

Fisher (2013) att för att verksamheter, exempelvis HVB-hem, ska uppnå hög kvalitet 

krävs det att brukaren kan känna att de ges mandat att påverka sin egen situation. En 

form av HVB-hem är familjebehandlande HVB-hem och när barn och föräldrar placeras 

tillsammans är det av vikt att inkludera båda parter (Socialstyrelsen, 2015). 
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Forskning angående brukarinflytande vänder sig främst till områdena äldreomsorg samt 

funktionshinder (Karlsson & Börjeson, 2011). Fisher (2013) skriver i sin studie att det 

krävs mer forskning inom området brukarinflytande inom HVB-hem och vid vår 

sökning efter tidigare forskning gällande brukarinflytande på familjebehandlande HVB-

hem upplevde vi att det var restriktivt. Denna studie ämnar därför att bidra med kunskap 

till kunskapsluckan gällande brukarinflytande på familjebehandlande HVB-hem. Vi 

menar att studien är relevant för socialt arbete eftersom att det inom socialt arbete 

återfinns en familjebehandlande praktik. Hansson (2004) skriver att familjebehandling 

riktas till hela familjer där fokus ligger på individens egna problematik samtidigt som 

att hela systemet, familjen, ska beaktas. Av den anledningen kommer brukare att 

innefatta både barn och föräldrar i föreliggande studie. Vidare visar Southwell och 

Frasers (2010) studie att brukare inom HVB-hem är i behov av hjälp då de inte har 

förmågan att ombesörja sin egen situation. Författarna menar därför att 

brukarinflytandet i vissa sammanhang bör begränsas och den professionella bör kliva in 

i situationen för att hjälpa brukaren, för att insatsen ska generera bästa möjliga utfall. 

Detta ger oss möjlighet att problematisera vikten av inflytande i sin egen vård på 

familjebehandlande HVB-hem och aktualiserar syftet med föreliggande studie.  

 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse av personalens upplevelser av 

brukarinflytande på familjebehandlande HVB-hem.   

 

1.3 Frågeställningar 
• Hur beskriver personalen på familjebehandlande HVB-hem begreppet 

brukarinflytande? 

• Hur arbetar personalen på familjebehandlande HVB-hem med brukarinflytande?  
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1.4 Bakgrund 
Vid placering på HVB-hem arbetar personal på uppdrag av socialtjänsten i enlighet med 

socialtjänstlagen (fortsättningsvis SoL, 2001:453) samt lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (fortsättningsvis LVU, 1990:52). Enligt SoL:s (2001:453) 

portalparagraf kap. 1, §1 preciseras följande; “Verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet”. I LVU (1990:52) §1 finns det en 

återkoppling till SoL (2001:453) där bestämmelser om insatser för barn och unga inom 

socialtjänsten ska göras i ömsesidig förståelse med den berörda eller hans/hennes 

vårdnadshavare. Vidare är det föreskrivet i SoL (2001:453) kap. 11, §3 att vid placering 

på ett HVB-hem ska det genomföras en individuell vårdplan av handläggare i samråd 

med brukaren.   

 

Under 2015 tillkom ca 50 HVB-hem i veckan och i slutet av året uppmättes cirka 2000 

HVB-hem i landet (Juhlin, 2016). Efter den markanta ökningen har det idag minskat 

med HVB-hem i Sverige, detta i takt med att flyktingströmmen med ensamkommande 

barn och unga avtagit (Edsenius, 2017). Idag finns det både privata HVB-hem men även 

HVB-hem som bedrivs i statlig samt kommunal regi (IVO, 2016). Syftet på HVB-hem 

är att återskapa en naturlig hemmiljö och arbetet kan därför variera mellan olika HVB-

hem (Sallnäs, 2000). Vidare är grundtanken på HVB-hem att behandlingen ska handla 

om vad som står föreskrivet i SFS (2015:995) kap. 3, §3; att vården ska byggas på 

respekt för brukarens integritet samt tillit och samverkan mellan personal och brukare. I 

samråd mellan professionell och brukare ska vården byggas på brukarens 

förutsättningar. HVB-hem arbetar för förändring och utifrån brukarens premisser kan 

brukaren tillsammans med den professionellas hjälp ges möjlighet att genomgå önskad 

förändring.  

 

Sallnäs (2000) skriver att inom HVB-hem finns inriktningen familjebehandlande HVB-

hem och likt andra HVB-hem arbetar personal på familjebehandlande HVB-hem på 

uppdrag av socialtjänsten och tar emot placeringar enligt både SoL (2001:453) och 

LVU (1990:52). HVB-guiden (2018) skriver att familjebehandlande HVB-hem 

tillhandahåller tjänster som utredning, behandling samt skydd och stödplaceringar och 

arbetar med samtal, aktiviteter, samspelsövningar och observationer. På 

familjebehandlande HVB-hem finns personal som är utbildade till exempelvis 

socionomer och behandlingspedagoger. Grunden till att familjer placeras på 



  
 

4 

familjebehandlande HVB-hem kan vara att föräldrarna brister i sin föräldraförmåga eller 

att det förekommer missbruk eller våld inom familjen. Det gemensamma för alla 

placeringar är att det finns en risk att barn i familjen riskerar att fara illa. Socialtjänsten 

är uppdragsgivare och delegerar uppdrag som de familjebehandlande HVB-hemmen 

sedan utför. Tiden för uppdragen kan variera från att vara på obestämd tid till att vara 

tidsbestämda. Familjebehandlande HVB-hem är ingen myndighet och har därför inte 

rätt att fatta myndighetsbeslut, därför genomför personalen utredningar/behandling för 

att sedan göra rekommendationer till socialtjänsten som i sin tur fattar besluten. 

Verksamhetens mål är att göra det möjligt för familjer att fungera tillsammans och att 

barnets behov blir tillgodosedda (HVB-guiden, 2018).  

 

2 Tidigare forskning  
I föreliggande avsnitt presenteras tidigare forskning i anknytning till begreppen brukare 

samt brukarinflytande och brukarinflytande inom HVB-hem, vilket är relevant för vårt 

syfte. Vi har valt att tematisera den tidigare forskningen under fyra rubriker för att skapa 

en överskådlig bild av forskningen för läsaren. Första rubriken är begreppet brukare och 

i detta avsnitt problematiseras begreppet brukare för att visa på komplexiteten i 

begreppet. Vidare återfinns rubriken begreppet brukarinflytande där vi ger en 

beskrivning av begreppet brukarinflytande. Under tredje rubriken, möjligheter och 

begränsningar med brukarinflytande, problematiserar vi begreppet och visar på olika 

aspekter av brukarinflytande. Fjärde rubriken, brukarinflytande inom HVB-hem, 

innehåller en redogörelse för brukarinflytandets betydelse inom HVB-hem. 

Avslutningsvis sammanfattas de centrala delarna som framkommit i tidigare forskning 

som vi valt att presentera. I föreliggande avsnitt återfinns ett flertal benämningar av 

HVB-hem; institutionsvård, boende, institutionshem samt familjeorienterad verksamhet. 

Detta med anledning av att vi har gjort vår översättning av de internationella artiklarna 

och utifrån detta har vi gjort tolkningen att alla ovanstående begrepp är vad vi benämner 

som HVB-hem.  

 
2.1 Begreppet brukare  
Begreppen brukare och brukarinflytande fick allt större plats i samhällets diskussioner 

under 1960, -70 och -80-talet (McLaughlin, 2009; Eriksson, 2015). Eriksson (2015) 

beskriver begreppet brukare som något vagt och menar att i slutändan kan alla 

medborgare ses som brukare då brukare som begrepp innefattar användande av en 

servicetjänst. Författaren problematiserar därför att begreppet kan ha olika betydelser 
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beroende på i vilket sammanhang begreppet används i. McLaughlin (2009) skriver om 

begreppets komplexitet, att det är ett förenklat begrepp av en komplex situation. 

Beresford och Croft (2001) skriver om begreppet brukare och menar att begreppet 

inkluderar de som tar emot tjänster av socialtjänsten, vilket innefattar ett stort omfång 

av människor och olika områden, allt från ekonomiskt bistånd, adoption till LSS-

ärenden. McLaughlin, (2009) och Eriksson (2015) problematiserar båda begreppet 

brukare och hur en identitet kan komma att skapas genom att kategoriseras som det. 

Eriksson (2015) skriver om det asymmetriska maktförhållandet som uppstår när mötet 

mellan socialtjänst och användaren sker och personen i den utsatta positionen definieras 

som brukare. Beresford och Croft (2001) belyser att brukare kan bli personen i fallets 

identitet även om det inte är på det sättet personen själv identifierar sig som. Vidare 

skriver författarna att det inte finns något ytterligare begrepp som omfattar grupper i den 

utsträckningen som begreppet brukare gör. Vissa brukare ser sig mer som brukare än 

andra och därför skriver de att brukarbegreppet enbart skall vara ett begrepp, utan 

tyngd, tolkning och mening. Författarna menar att begreppet brukare ska vara neutralt i 

den bemärkelsen att en individ inte blir tillskriven attribut i förhållande till begreppet.    

 

2.2 Begreppet brukarinflytande 
Fokus inom socialt arbete har kommit att ändras, från att tidigare ha haft myndighetens 

perspektiv i centrum skulle nu istället brukarens perspektiv vara i fokus (Eriksson, 

2015). Eriksson (2015) samt Beresford och Croft (2001) skriver i sina studier att 

definitionen av brukarinflytande är omfattande men även diffus. Eriksson (2015) ger en 

definition av begreppet brukarinflytande, att brukarna ska inkluderas i sin egen vård 

samt ges möjlighet att påverka den. Brukarinflytande kan även ha olika uttryck 

beroende på i vilket sammanhang det används. Det kan beröra flertal områden, 

exempelvis maktfördelning, rätt att välja och beroende på sammanhang kan 

brukarinflytandet te sig olika. Relationen mellan anställd och brukare är central inom 

socialt arbete och det är i relationen det asymmetriska maktförhållandet kan bli synbart 

eftersom att den professionella kan ges tolkningsföreträde i brukarens situation 

(Eriksson, 2015). Vidare skriver Eriksson (2015) och Martin (2008) att användandet av 

brukarinflytande kan vara en kunskapskälla genom att brukaren kan bidra med kunskap 

om sin situation, en samarbetspartner som genererar effektiva insatser och en 

motståndare i de fall brukaren motsätter sig insatsen/vården. 
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2.3 Möjligheter och begränsningar med brukarinflytande 
Tillämpningen av brukarinflytande har varierat över tid, historiskt sett har 

brukarinflytande använts för att legitimera, utveckla samt förbättra det sociala arbetet. 

Idag kan även brukarinflytande ses som ett sätt för brukarna att komma till tals men i 

slutändan är det socialarbetaren som gör sin tolkning av brukarnas upplevelse. Detta är 

inte helt oproblematiskt; hur objektiv kan socialarbetaren vara i ärenden där brukarna 

har uttryckt sin upplevelse samt sin önskan (Beresford & Croft, 2001). Förutom 

socialarbetarna kan även brukarna ha svårt att förhålla sig objektiva i sitt eget ärende 

(Driessens, McLaughlin & Van Doorn, 2016). Dock besitter brukarna 

förstahandserfarenhet och ett betydelsefullt perspektiv. Brukarna innehar bäst kunskap 

om sig själva och sin situation och det är genom att ta del av brukarnas åsikter som de 

bästa insatserna kan ges (Beresford & Croft, 2001). Genom att bli inkluderad och 

lyssnad på, skapas en känsla av att vara betydelsefull och viktig. Det kan frambringa en 

relation mellan professionell och brukare som kännetecknas av ett ömsesidigt förtroende 

och respekt vilket i sin tur leder till ökad pålitlighet för organisationen (Young, 2006; 

Brett, Staniszewska, Mockford, Herron-Marx, Hughes, Tysall & Suleman, 2014). Trots 

att möjligheterna med brukarinflytande är många visar resultatet i Brett et als. (2014) 

studie att det finns vissa begränsningar med hur professionella hanterar 

brukarinflytande. I studien framkom det att brukarna upplevde i vissa fall att 

socialarbetare inte lyssnade genuint och att deras åsikter därför inte togs på allvar, vilket 

resulterade i att brukarna kände sig förminskade. Southwell och Frasers (2010) studie 

visar likt Brett et als. (2014) studie på hinder med brukarinflytande, att brukare inom 

socialt arbete är i behov av hjälp då de inte har förmågan att ombesörja sin egen 

situation. Författarna menar därför att brukarinflytandet i vissa fall bör begränsas och 

den professionella ska kliva in i situationen för att hjälpa brukaren.  

 
2.4 Brukarinflytande inom HVB-hem 
Forskning belyser vikten av relationer mellan personal och de boende inom 

institutionsvård (Brown, Ireys, Allen, Krissik, Barrett, Pires & Blau, 2011; Kemp, Ball, 

Perkins, Hollingsworth & Lepore, 2009). Kemp et al. (2009) skriver att en god relation 

byggd på tillit och respekt ger mening i arbetet för både personal och boenden. Vidare 

skriver författarna om att forskning idag understryker betydelsen av att inkludera 

brukarna i sin egen vård på boendet och skapa en mer familjeorienterade vård och att 

politik och resurser inte ska stå i fokus. Författarna pekar på hur 

brukarinflytande påverkar både brukare och anställda i positiv bemärkelse. Personal på 
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institutionshem uttryckte i Kemp et als. (2009) studie att de kände mer uppskattning 

samt meningsfullhet i sitt arbete när de inkluderade brukarna i deras egen vård. Dock 

uttryckte personalen att familjerna i sin tur vid för stor involvering i den egna vården 

kunde ställa allt högre krav vilket personalen kunde få svårt att leva upp till. Driessens, 

McLaughlin och Van Doorn (2016) uttryckte i sin studie att för stor involvering kunde 

komma att skapa en rollförvirring. Personal i Kemp et als. (2009) studie uttryckte likt 

personal i Driessens, McLaughlin och Van Doorns (2016) studie att personal i större 

utsträckning ville inneha en mer professionell roll gentemot sina brukare inom 

familjeorienterad verksamhet för att undvika problem gällande närhet och distans och 

därmed rollförvirring. I Lalander och Raoofs (2016) studie framkom det dock att 

brukarna på HVB-hem kände sig förminskade av personalen på grund av den ojämlika 

maktbalans som förelåg.  

 

Brown et al. (2011) lyfter i sin studie en möjlighet med brukarinflytande inom 

institutionsvård. De likt Beresford och Croft (2001) menade att de boende besitter 

förstahandsinformation gällande sig själva och sitt ärende och att nyttjande av denna 

kunskap gav ett positivt utfall genom att insatserna effektiviserades. Brown et als. 

(2011) resultat menade emellertid att det inte alltid blev ett positivt utfall i relation 

mellan personal och boende. I författarnas undersökning visade ungdomar och vuxna på 

att de inte alltid kom överens med personal och att den hårda jargong de anställda kunde 

inneha minskade de boendes trivsamhet och inkludering i sin egen vård. I Johansson 

och Anderssons (2006) studie framkom det att brukarna som var placerade på HVB-

hem upplevde att deras trivsel var beroende av vilken relation de hade med de anställda. 

Både Brown et al. (2011) och Kemp et al. (2009) lyfter vikten av att vården ska byggas 

på respekt, samarbete och bekräftelse. Brown et al. (2011) menar också att det i sin tur 

kunde leda till en mer ärlig och familjecentrerad vård. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskning som presenterats visar på delar av dagens kunskapsläge av 

brukarinflytande och brukarinflytande inom HVB-hem. Det gemensamma för 

forskningen som ovan redogjorts för är att begreppet brukare ses som något vagt 

definierat och varierande beroende på kontext. Även relationer mellan personal och de 

boende på institution är något återkommande och betonas i forskning som något 

centralt. Brukarinflytande innefattar både möjligheter och begränsningar och graden av 
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involvering i den egna vården diskuteras. Ovanstående forskning riktar ljus mot att 

brukarinflytande i vissa sammanhang kan komma att behöva begränsas för att insatsen 

ska generera bästa möjliga utfall för brukaren. Detta ger oss möjlighet att 

problematisera vikten av inflytande i sin egen vård. Vid sökning efter forskning 

angående brukarinflytande inom familjebehandlande HVB-hem var antal träffar 

restriktivt vilket gör det relevant för denna studie att studera brukarinflytande inom 

familjebehandlande HVB-hem.  

 

3 Teori 
Nedan följer en presentation av empowerment, vilken är den teori som tillämpats i 

föreliggande studie. Inledningsvis görs en redogörelse för grunddragen i empowerment 

följt av en beskrivning av hur teorin kommer att appliceras på denna studie.   

  
3.1 Empowerment 
Askheim och Starrin (2007) skriver om empowerment och hur perspektivet under de 

senaste 40 åren har lyfts som en framgångsrik teori inom socialt arbete. Ordet 

empowerment härstammar från USA men har ännu inte fått en vedertagen svensk 

översättning. Helmersson och Jönson (2013) menar att den svenska översättningen som 

ligger närmast den engelska är; bemyndigande och hjälp till självhjälp. Då det inte finns 

en vedertagen svensk översättning har vi i denna studie valt att använda oss av den 

engelska benämningen; empowerment.  

 

Askheim och Starrin (2007) skriver om att empowerment handlar om att brukarna ska 

känna styrka och kraft till att kunna ha makt och kontroll över sin egen situation och att 

brukarna ges möjlighet att påverka sin egen situation utifrån egna resurser. Helmersson 

och Jönson (2013) lyfter att empowerment handlar om att hjälpa de utsatta grupper i 

samhället till förändring som kan leda dem ur den utsatta position som de befinner sig i. 

Summerson Carr (2003) lyfter vilken betydelse empowerment kan ha inom välfärd, 

psykologisk, historisk samt politisk kontext och om hur diskussioner avseende om 

empowerment ska ses som en process eller ett utfall har resulterat i att det kan innehålla 

båda synsätten. Summerson Carr (2003) skriver i sin studie att de teoretiker som har lyft 

empowerment som en process har dock varit övergripande. Författaren menar att 

empowerment som en process försöker förklara hur brukaren genom att se sitt 

föreliggande problem i olika kontexter, exempelvis psykologisk och politisk kontext, 

kan skapa en medvetenhet om hur olika faktorer kan påverka problemet vilket i sin tur 
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kan leda till att brukaren kan genomgå en förändring. Moula (2009) skriver att 

empowermentteorin går ut på att den professionella ska samarbeta med brukaren för att 

stärka brukarens självförtroende och vara en hjälp på vägen till förändring. Payne 

(2015) skriver att genom att öka självkänslan och självförtroendet och att få individer att 

tro på sin egen förmåga, kan det skapa möjligheter till att de klarar av och tror på att de 

kan göra en förändring utifrån deras egna resurser.  

  

En central aspekt inom empowerment är relationen mellan människor. En relation 

innefattar alltid makt, oavsett om den är av positiv eller negativ karaktär och om en 

individ blir tillskriven makt behöver det inte betyda att en annan individ får mindre 

makt. Vidare handlar empowerment om att den professionella kan ge delar av den makt 

han/hon besitter till brukaren. Anledningen till maktöverföring är att brukaren ska 

kunna känna sig fri och självständig, känna sig trygg i sin situation och att de innehar 

den kunskap de behöver för att bemästra sin situation (Starrin, 2007). Inom 

empowerment lyfts makten som en hjälp för den utsatta till att förändra sin egen 

situation istället för att se det som att den professionella innehar en högre maktposition 

gentemot den utsatta (Rönning, 2007). Empowerment förhåller sig inte till synsättet om 

att människor ses som hierarkiskt ordnade utan relationen mellan professionell och 

brukare ska vara horisontell och förankras i trygghet samt respekt för varandra (Starrin, 

2007) Inom teorin handlar det om att synliggöra makten och på så sätt ge möjlighet till 

att förändra föreliggande maktstrukturer. Detta kan ta fokus från den ojämna 

maktfördelningen till att istället lägga fokus på den utsatta och dess rättigheter. Vidare 

handlar empowerment om att istället för att se individen i en utsatt position, se till vad 

individen är kapabel till att genomföra. Känslan av maktlöshet är ett återkommande 

ämne hos de individer som befinner sig i en utsatt position och det är därför av vikt att 

utgå från individens egna förutsättningar. Detta genom att ge ansvar, låta individen vara 

aktör i sitt eget liv och på så sätt kan den professionella ge delar av makten till den 

utsatta vilket kan leda till att känslan av maktlöshet kan minska. Makten ska inte 

användas i syfte till att ha makt över någon annan utan att den professionella istället 

använder makten till att hjälpa den utsatta till att själv känna makt över sin situation 

(Tengqvist, 2007).    

 

Payne (2015) belyser kritik riktat mot empowermentteorin och menar att empowerment 

är något som varje individ erhåller och måste införskaffa själva och som socialarbetare 
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går det inte att ge empowerment till en brukare. Författaren menar att det kan uppstå 

situationer där socialarbetarens intresse hamnar i konflikt med brukarens resurser. 

Resurserna kan anses vara otillräckliga och socialarbetaren kan tvinga brukaren till 

förändring som inte utgår från dennes egna resurser. 

 

3.2 Tillämpning av teoretisk utgångspunkt 
Empowerment kan användas som både begrepp samt teori. Beroende på kontext och 

utförare/författare kan det användas ur olika aspekter men samma utförare/författare kan 

även benämna det som både ett begrepp samt en teori (Askheim & Starrin, 2007; 

Servian, 1996). Detta gör det därför möjligt för oss att använda empowerment som en 

teori. Empowerment handlar om att socialarbetaren ska inkludera brukaren i beslut och 

insatser som berör den egna vården, vilket är centralt inom familjebehandlande HVB-

hem (jmf. Payne, 2015). Empowerment som teori syftar till förändring hos brukaren 

utifrån brukarens egna premisser, vilket även arbetet på familjebehandlande HVB-hem 

syftar till. Vidare handlar empowermentteorin om att den professionella innehar makt 

och kan besluta om brukarens liv men att arbetet ska grundas på en horisontell relation 

utan hierarki (jmf. Starrin, 2007). Den professionella ska överföra viss makt till 

brukaren för att han/hon ska kunna använda sig av sina egna resurser vid förändring 

(Tengqvist, 2007). Detta anser vi är i samklang med begreppet brukarinflytande (jmf. 

Eriksson, 2015). Vi ansåg att denna teori var relevant för denna studie då vi med hjälp 

av den ges möjlighet att analysera våra intervjupersoners upplevelser av 

brukarinflytande inom familjebehandlade HVB-hem. Därmed kan vi synliggöra 

aspekter som makt, relation och vikten av inflytande i sin egen vård.   

 

4 Metod  
I föreliggande avsnitt beskrivs vetenskaplig ansats, följt av kvalitativ metod, 

datainsamlingsmetod, urvalsmetod, genomförande av intervjuer, analysmetod, studiens 

kvalitét, arbetsfördelning och avslutningsvis presenteras etiska överväganden. En 

metoddiskussion kommer att föras i löpande text vilket innebär att vi redogör varför vi 

har gjort de metodval som vi gjort.   

 
4.1 Vetenskaplig ansats 
I denna studie användes en kvalitativ forskningsmetod, vilken kännetecknas av att tolka 

för att förstå omvärlden. Det centrala i den kvalitativa forskningsmetoden är att den 

bidrar till kunskap om till exempel en individs känslor och tankar och fokus ligger på 
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hur individen tolkar sin verklighet (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). Den 

vetenskapliga ansats som tillämpats i föreliggande studie är hermeneutiken där tyngden 

är tolkning av text och språk och det centrala är förståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Att se ett fenomen i den kontext det befinner sig i är en förutsättning för att åstadkomma 

förståelse och det är genom tolkning som förståelse av ett fenomen uppnås (Thurén, 

2007). Då syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse av personalens 

upplevelser av brukarinflytande på familjebehandlande HVB-hem anser vi att 

hermeneutiken var en lämpad ansats att använda. Genom användandet av ett 

hermeneutiskt synsätt kunde vi ges möjlighet att se intervjupersonernas berättelser i det 

sammanhang som de befann sig i. Detta gör att vi som intervjuare kunde tolka och på så 

sätt förstå intervjupersonernas utsagor för att då skapa en ökad förståelse för det vi valt 

att studera.  

 

Thomassen (2007) skriver om förförståelse vilket är en del av den hermeneutiska 

ansatsen och författaren menar att det är genom förförståelse som omvärlden blir 

begriplig. De erfarenheter som vi besitter och den kunskap vi innehar möjliggör för oss 

att förstå en situation eller fenomen. Becker (2008) belyser till skillnad från Thomassen 

(2007) att förförståelse kan färga forskningens resultat och forskarens fördomar kan 

återspeglas i forskningen. Vi ansåg därför att vi behövde inneha en medvetenhet om att 

vi som skribenter till denna studie bar med oss en förförståelse för det vi valde att 

studera och därmed kunde färga studien. Vi ansåg dock att vi behövde vår förförståelse 

för att kunna förstå det vi valt att studera. Vi båda har arbetat inom familjebehandlande 

HVB-hem och innehar kunskap och erfarenhet som kunde hjälpa oss att få en ökad 

förståelse för personalens upplevelser av brukarinflytande på familjebehandlande HVB-

hem. Vi ansåg emellertid att det var nödvändigt att vi hade en öppenhet gentemot vårt 

material för att inte färga studien. Vi menar också att det var fördelaktigt att vi var två 

som tolkade och analyserade intervjupersonernas berättelser genom att vi kunde bolla 

tankar och idéer med varandra, vilket vi menar gav möjlighet att generera en ökad 

förståelse av personalens upplevelser av brukarinflytande på familjebehandlande HVB-

hem.   

 

4.2 Kvalitativ metod 
Bryman (2011) skriver att en entydig definition av kvalitativ forskning är svår att 

uppnå. Thomassen (2007) anser dock att kvalitativ forskning syftar till att skapa en ökad 
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förståelse och därmed inte generalisera det som studeras. Bryman (2012) skriver att 

kvalitativ forskningsmetod handlar om att utgå från individen som ska studeras och se 

hur omgivningen för honom/henne ser ut och hur den har en inverkan i en individs 

beteende. Vidare skriver författaren om det främsta grunddraget i kvalitativ 

forskningsmetod, att det handlar om viljan att se den som studeras perspektiv. Att se hur 

den som studeras skapar mening i sitt sammanhang. Detta är något som är avgörande 

inom kvalitativ forskningsmetod och går inte att frångå inom traditionen, dock är det 

inte helt oproblematiskt. Att se den som studeras perspektiv är grundläggande inom 

traditionen och det forskaren vill åt, men Bryman (2012) lyfter också frågan om hur 

möjligt är det att tolka och skapa en förståelse för en annan persons upplevelser? 

Författaren skriver att detta är något forskare inom den kvalitativa forskningen bör vara 

medvetna om och lyfter vikten av att belysa hur det mest grundläggande inom 

traditionen även kan vara det som kan vara det svåraste. Detta är något vi skribenter för 

föreliggande studie hade en medvetenhet om, att vi tolkade för att skapa en ökad 

förståelse kunde också innebära att vi tolkade intervjupersonerna på ett annat sätt än det 

intervjupersonen själv tänkte. Vi ansåg genom att inneha en medvetenhet om vilka 

svårigheter som kunde uppstå med kvalitativ forskningsmetod att den kvalitativa 

forskningsmetoden var lämpad att applicera på föreliggande studie, då syftet var att 

skapa en ökad förståelse av personalens upplevelser av brukarinflytande på 

familjebehandlande HVB-hem. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
För att samla in empiri kan intervjuer användas som metod. Att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod öppnade upp möjligheten för oss intervjuare att förstå hur 

intervjupersonen känner och tänker och genererar därmed ett djup i svaren (jmf. Kylén, 

2004). Kvalitativa semistrukturerade intervjuer innehåller en intervjuguide (se bilaga 1) 

med ett flertal intervjufrågor, som till viss del skulle vara till vår hjälp att föra intervjun 

vidare. En intervjuguide behöver inte följas i den förutbestämda ordningen utan kan 

istället följa utfallet av intervjun och en fråga som vi tyckte kändes mer lämpad att följa 

upp med gavs möjlighet att ställas. Frågor som vi ej tänkt ut och som ej var uppställda i 

intervjuguiden innan intervjun kunde ställas och besvaras, vilket vi märkte att så blev 

fallet (jmf. Bryman, 2011). Kylén (2004) skriver att skillnaden från den hårt 

strukturerade intervjun, som innebär att en intervjuguide efterföljs helt, är att 

intervjupersonen i semistrukturerade intervjuer istället ges möjlighet att själv forma sina 
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svar då frågorna är av den mer öppna arten. Till skillnad från semistrukturerade 

intervjuer menar Bryman (2011) att helt ostrukturerade intervjuer hade gett 

intervjupersonen möjlighet till att i princip tala helt i frihet. Vi menar att för att vi skulle 

uppnå vårt syfte behövde vi en viss struktur i intervjuerna för att inte frångå ämnet 

samtidigt som att intervjupersonen gavs möjlighet att kunna utveckla och ge mer öppna 

svar, detta för att generera en mer djupgående och ökad förståelse av det som 

studerades. Av den anledningen använde vi oss av semistrukturerade intervjuer då det är 

i samklang med vårt syfte som är att skapa en ökad förståelse av personalens 

upplevelser av brukarinflytande på familjebehandlande HVB-hem.  

 

Semistrukturerade intervjuer kan ge intervjupersonerna möjlighet att styra in intervjun 

på ett annat spår än vi intervjuare eftersträvar för att uppnå vårt syfte, vilket kan anses 

vara en negativ aspekt av semistrukturerade intervjuer. Genom att vi hade detta i åtanke 

kunde vi föra tillbaka intervjupersonen till det spår som genererade den kunskap vi 

behövde för att uppnå vårt syfte (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Bryman 

(2011) lyfter det fördelaktiga med intervjuer, i vårt fall semistrukturerade intervjuer att 

det kan ge en bild av intervjupersonens syn och upplevelse av det som studeras. Denna 

datainsamlingsmetod kan också generera kunskap om intervjupersonens normer och 

känslor, vilket annars kan förbises. Vi är medvetna om att det finns såväl negativa som 

positiva aspekter med semistrukturerade intervjuer. Vi ansåg dock att semistrukturerade 

intervjuer gav oss den ökade förståelsen för personalens upplevelser av brukarinflytande 

på familjebehandlande HVB-hem vilket efterfrågades i denna studie. Detta eftersom att 

vi hade en viss struktur i intervjuerna samtidigt som vi lät intervjupersonerna svara fritt 

på de frågor vi ställde.  

 

4.4 Urvalsmetod  
 
4.4.1 Urval av tidigare forskning 
För att finna relevant material gällande brukarinflytande inom familjebehandlande 

HVB-hem har vi använt oss av sökprogram som One Search, Social Services Abstracts, 

SwePub, PsycINFO och Libris. För att inkludera olika aspekter angående 

brukarinflytande inom familjebehandlande HVB-hem har vi använt flertal sökord för att 

få fram befintlig tidigare forskning: participation, influence, institutionalization, 

brukare, brukarinflytande, family care, residential care, institution, service user, parents, 

involvement, HVB-hem, social work, social care, family, family-treating residential 
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care. Vi har även använt oss av kombinationer av ovanstående ord samt differenta 

ändelser. Vid sökning efter forskning fann vi många träffar rörande brukarinflytande 

och HVB-hem. Dock var antalet träffar gällande brukarinflytande inom 

familjebehandlande HVB-hem restriktivt. Forskning om brukarinflytande inom HVB-

hem i svensk kontext var begränsad vilket är anledningen till varför avsnittet tidigare 

forskning är bestående av övervägande internationell forskning. Vi är medvetna om att 

det kan finnas skillnader i hur brukarinflytande inom HVB-hem kan se ut i 

internationell kontext gentemot svensk kontext samt att välfärdssystem kan se olika ut 

beroende på land. Vi menar dock att den internationella forskningen är relevant för vår 

studie och vårt syfte. Detta eftersom att brukarinflytande samt brukarinflytande inom 

HVB-hem är något som vi upplevde lyftes på liknande sätt i internationell forskning 

som inom svensk forskning.   

  
4.4.2 Urval av intervjupersoner  
Vid genomförande av intervjuer behövdes ett urval av intervjupersoner göras och vid 

detta urval kom vårt syfte att vara vägledande, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) förespråkar. Vi använde oss av vad Bryman (2011) benämner som målinriktat 

urval. Detta innebar att intervjupersonerna valdes ut beroende på hur relevanta de var 

till studiens frågeställningar och hur lämpade de var att kunna ge svar på syftet för 

studien. Målinriktat urval ämnade därför i denna studie att välja ut specifika 

intervjupersoner som kunde bidra med ökad förståelse om personalens upplevelser av 

brukarinflytande på familjebehandlande HVB-hem. Vi började därför med att kontakta 

verksamhetschefer samt biträdande verksamhetschefer på familjebehandlande HVB-

hem med en förfrågan om det fanns möjlighet att genomföra intervjuer med deras 

personal. När vi hade fått deras godkännande kontaktade vi personal inom dessa 

familjebehandlande HVB-hem med en förfrågan om att delta i vår studie. Vi 

informerade dem muntligt via telefon om syftet med intervjun och meddelade att vi 

kunde maila över ett informationsbrev (se bilaga 2) med ytterligare information 

angående studien. Vi informerade att de inte behövde meddela oss direkt om de ville 

delta i studien utan att vi kunde kontakta dem några dagar senare för att ge dem tid att 

läsa igenom informationsbrevet och ta ställning till om de ville delta eller inte. När vi 

kontaktade dem igen fick vi svar från samtliga som vi har kontaktat att de ville delta i 

vår studie. Vi har valt att använda oss av målinriktat urval eftersom att vi ansåg att den 

personal som vi kontaktade besatt kunskap avseende det vi valt att undersöka och därför 

var lämpade att tillföra empiri för att vi skribenter skulle kunna svara på syftet för denna 
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studie. Vi ville ha personalens upplevelser av brukarinflytande på familjebehandlande 

HVB-hem, därför ställdes således inga krav utöver att personalen skulle vara anställda 

inom familjebehandlande HVB-hem (jmf. Bryman, 2011).   

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att antalet intervjupersoner för att samla 

in material som är tillförlitligt behövde vara mellan sex och åtta stycken. Vi har därför 

intervjuat åtta anställda på familjebehandlande HVB-hem. Vi hade vid insamling av 

empirin en medvetenhet gällande social önskvärdhet som innebär att personer kan 

komma att försköna sina svar för att leva upp till de normer samt krav som ställs av 

omgivningen och att de därför kunde skildra en mer positiv vinkel av situationen (jmf. 

Fisher, 1993). Å ena sidan behövde vi ha en medvetenhet gällande social önskvärdhet 

och att intervjupersonernas utsagor kan komma att förskönas för att de vill förmedla en 

positiv bild av verksamheten. Vi var medvetna om att deras upplevelser är sanning för 

dem och att vi inte kunde avgöra vad som förskönades eller inte. Å andra sidan menar vi 

att det är personalen som erhöll den kunskap vi eftersökte och därför var det relevant för 

denna studie att intervjua personal inom familjebehandlande HVB-hem.  

 

4.4.3 Presentation av intervjupersoner 
Vi har intervjuat åtta personer som är anställda inom familjebehandlande HVB-hem i 

åldrarna 26-58. Samtliga har varit anställda inom familjebehandlande HVB-hem i minst 

ett år och har titlarna behandlare/utredare eller samordnare. Alla intervjupersoner har 

utbildning inom socialt arbete. De kommuner som har varit delaktiga i vår studie 

innehar mellan 5 000 och 80 000 invånare. I denna studie benämns de som IP som står 

för intervjuperson följt av siffrorna 1-8 vilket definierar vilken person som sagt vad.  

 

4.5 Genomförande av intervjuer  
En intervjusituation kan anses vara en utsatt situation för intervjupersonen och det var 

därför viktigt att intervjupersonen kände sig bekväm i miljön som intervjun ägde rum i 

(Trost, 2010). Av den anledningen fick intervjupersonerna bestämma tid och plats för 

genomförandet av intervjun för att skapa en trygg miljö för personen. Sex av 

intervjupersonerna valde att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats medan två av 

dem ville att intervjun skulle äga rum på ett bibliotek, i ett förbokat grupprum. Innan 

intervjun påbörjades informerade vi intervjupersonerna ytterligare en gång om syftet 

med studien och därefter delgav de oss, både muntligt och skriftligt, sitt samtycke (se 

bilaga 3) till sitt deltagande samt till att vi spelade in och använde intervjuerna i 
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forskningssyfte. Vi gav även muntlig information gällande att deltagandet var frivilligt 

samt att de hade rätt att avbryta när som helst. Under intervjun ville vi förmedla respekt 

och lyhördhet och fokuserade därför på att ställa öppna frågor som öppnade upp för 

möjligheten att själv utforma svaren. Stängda frågor hade kunnat skapa frustration hos 

intervjupersonen om de inte kände att ett svar stämde överens med det de ville 

förmedla, vilket hade kunnat leda till att intervjupersonen hade kunnat inta en defensiv 

roll och känt att vi inte förmedlat respekt (jmf. Bryman, 2011). För att förmedla respekt 

och lugn hade vi även i åtanke att ge intervjupersonen tid till att svara på våra frågor, för 

att de inte skulle känna sig stressade (jmf. Trost, 2010).  

 

Trost (2010) belyser att vid intervjuer när det är två eller fler som intervjuar kan 

intervjupersonen komma att känna att den hamnar i ett underläge och att de som 

intervjuar hamnar i en maktposition. Av den anledningen valde vi att en av oss skulle ta 

mer plats och ansvar för att ställa de redan uppställda frågorna i intervjuguiden (se 

bilaga 1) och att den andra skulle ta mindre plats och ägna mer fokus åt att ta in 

intervjupersonens svar för att kunna ställa följdfrågor. Vår förhoppning med detta var 

att skapa ett så jämlikt förhållande och minska på den eventuella ojämlika 

maktfördelning som förelåg, detta för att förmedla respekt. Vi hade innan intervjun 

påbörjats beslutat om vem som skulle ställa vilken fråga och vi tog ansvar för att ställa 

frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) vid fyra intervjuer var. Intervjuerna tog mellan 

30-50 minuter. Vi märkte under intervjuerna att en intervjuperson var ensam personal 

på arbetsplatsen och var därför tvungen att avbryta intervjun vid behov. Vi märkte vid 

detta tillfälle av en viss stress hos intervjupersonen, dels mot oss men också mot 

verksamheten. Vi försökte bemöta detta med respekt och förståelse genom att inte 

stressa igång intervjun direkt efter avbrottet. Detta för intervjupersonens skull för att 

han/hon inte skulle känna sig stressad eller nonchalerad. Vi menar att avbrottet i 

intervjun kan ha påverkat vårt resultat genom att intervjupersonen utelämnat delar av sin 

utsago som han/hon hade berättat om intervjun inte hade avbrutits. Vissa av 

hans/hennes upplevelser kan därmed ha uteblivit.  

 

Utifrån ovanstående resonemang gjorde vi vårt bästa för att skapa en trygg miljö för att 

intervjupersonerna skulle känna sig respekterade och vi försökte även vara lyhörda för 

intervjupersonernas berättelser. Vi kan inte ta ställning till huruvida vi lyckades göra 

detta då vi inte har tagit del av intervjupersonens upplevelser av intervjusituationen.  
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4.6 Analysmetod  
Efter att datainsamlingen är slutförd har forskaren ofta en mängd material. Det första 

som görs är transkribering av intervjuerna, vilket innebär att författaren skriver ut ord 

för ord vad som sades under intervjun. För att inte gå miste om helheten i materialet 

skrivs även småord, upprepningar och andra ljud ut (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Vid transkribering valde vi att skriva ut alla ord och ljud som framkom under 

intervjun, detta på grund av att inte helhetsbilden skulle gå förlorad. Kvalitativ 

analysmetod hjälper forskaren att sortera och reducera det insamlade materialet för att 

kunna få fram ett resultat (Fejes & Thornberg, 2015). En form av kvalitativ analysmetod 

är innehållsanalys som används vid analys av texter och dokument och innebär att 

empiri sorteras utifrån teman (Bryman, 2011). Inom innehållsanalys återfinns 

Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys som kan användas vid 

analys av intervjutexter vilken vi har valt att använda. Vi började med att läsa 

intervjutexterna upprepande gånger för att få en helhetsbild av materialet. Därefter 

markerade vi fraser och/eller en eller flera meningar som hade betydelse för studiens 

syfte och frågeställningar och dessa kallas meningsbärande enheter. De meningsbärande 

enheterna innehöll mycket text, därför kondenserade vi texten till mindre text för att 

belysa det relevanta i de meningsbärande enheterna. Den kondenserade texten kodade vi 

därefter för att tydliggöra det centrala i den meningsbärande enheten. Koderna bildade 

sedan flera underteman som innehåller det gemensamma budskapet i de olika koderna. 

Dessa underteman bildade därefter fyra slutgiltiga övergripande teman; en ständig 

balansgång, professionell vän, brukarinflytande och lagar – hur går det ihop? samt 

brukarcentrerat arbete (jmf. Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Vid analys av material är det av vikt att forskaren hittar en balans i sin tolkning av 

materialet. Å ena sidan behöver forskaren sin förförståelse för att göra sin tolkning av 

materialet men å andra sidan behövs objektivitet för att inte färga empirin (Graneheim 

& Lundman, 2004). Även Bryman (2011) belyser att en nackdel med användning av 

innehållsanalys är att forskaren kommer att göra en viss tolkning vid kodningen. Dock 

är en innehållsanalys en tydlig analysmetod som gör det lätt för läsaren att följa med i 

analysen samt ger en överskådlig och väldisponerad bild av materialet. Detta medför att 

denna analysmetod, trots att forskaren lägger en viss tolkning i materialet, anses vara en 

objektiv och transparent analysmetod (Bryman, 2011). Vi valde att använda oss av 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys då vi ansåg att den gav oss 
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en struktur i materialet med hjälp av den process, från meningsbärande enhet till 

huvudtema, som återfinns inom analysmetoden. Vi menar också att den kunde bidra till 

att studiens pålitlighet ökade. Genom att vi gav en utförlig beskrivning av hur vi kom att 

gå tillväga vid användning av analysmetoden kom en lättöverskådlig bild att ges av våra 

intervjutexter och pålitligheten kunde därmed komma att öka.  

 

4.6.1 Exempel på analysschema 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Undertema Huvudtema 

Eh asså 
begränsningarna här är 
ju att asså när man har 
vård enligt dem här 
lagrummen SoL och 
LVU och så där så är 
det ju en liten 
begränsning i 
självbestämmanderätten 
liksom 

Vid vård enligt SoL och 
LVU finns det 
begränsningar i 
självbestämmanderätten 

Lagar Lag och 
självbestämmande 

Brukarinflytande 
och lagar – hur 
går de ihop? 

Vi har ju uppdrag från 
socialtjänsten som är 
rätt tydliga och det gör 
ju att automatiskt att 
man inte får bestämma 
så mycket över 
insatserna 

Tydliga uppdrag från 
socialtjänsten minskar 
brukarens inflytande i 
insatserna 

Uppdrag 
och 
inflytande 

Begränsat 
brukarinflytande  

Brukarinflytande 
och lagar – hur 
går de ihop? 

Asså vi har ju mål och 
utredningsfrågor och 
sådär men kan man då 
arbeta med liksom mera 
att nu har vi detta att 
utgå ifrån att hur ska vi 
jobba att där kan 
brukarinflytningen va  

Socialtjänst ger ett 
uppdrag och brukaren 
kan vara delaktig i hur 
vi ska arbeta med detta 

Uppdrag 
och 
inflytande 

Möjlighet till 
brukarinflytande 

Brukarinflytande 
och lagar – hur 
går de ihop? 

 

 

4.7 Studiens kvalitét  
Inom den kvalitativa grenen finns det fyra olika sätt för att undersöka studiens kvalitet. 

Detta består av följande delar; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  
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4.7.1 Trovärdighet  
Trovärdighet handlar om hur vi skribenter skriver fram vårt resultat och hur trovärdig 

vår tolkning av personalens upplevelser av brukarinflytande inom familjebehandlande 

HVB-hem upplevs av läsaren. Finns det flera beskrivningar gällande ämnet är det av 

vikt för oss att visa på hur trovärdigt vårt material är (jmf. Bryman, 2011). För att vårt 

material skulle ges möjlighet en högre trovärdighet har vi förhållit oss till 

studiehandledningens krav på hur ett examensarbete ska genomföras som ställts ifrån 

Linneuniversitetet. Vi har även beaktat våra etiska överväganden (se avsnitt) vid 

genomföranden av denna studie.  

 

4.7.2 Överförbarhet 
Det andra kravet är överförbarhet. Vilket handlar om hur vi skribenter har återgett 

resultatet för läsaren, i vårt fall personalens upplevelser av brukarinflytande på 

familjebehandlande HVB-hem. Läsaren ska kunna utifrån våra beskrivningar överföra 

vårt resultat i samma kontext vid ett annat tillfälle eller en annan liknande situation för 

att detta krav ska uppnås (jmf. Bryman, 2011). För att försöka uppnå detta krav har vi 

försökt återge en omfattande och detaljerad beskrivning av vårt forskningsproblem i 

vårt resultat i den mån som det är möjligt.   

 
 
4.7.3 Pålitlighet 
Det tredje kravet är pålitlighet vilket går ut på att forskarna ger en utförlig beskrivning 

av alla avsnitt och delar i forskningsprocessen. Beskrivningen ska innehålla en 

motivering till hur och varför de olika avsnitten är relevanta för studien (Bryman, 2011). 

Som skribenter till denna studie har vi redogjort för våra val och motiverat varför vi har 

gjort de val vi har gjort under respektive avsnitt i form av en metoddiskussion. Bryman 

(2011) skriver att kravet har utformats för att kollegor ska kunna kritiskt granska och ge 

ett omdöme angående studiens kvalitét. Under studiens process har handledare, 

examinator på uppsatsplanen samt våra kollegor i grupphandledningen granskat samt 

givit återkoppling på studien för att öka kvalitén.  

 

4.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Det sista kravet är möjlighet att styrka och konfirmera. Detta krav innebär att 

forskaren/skribenten behöver ha en medvetenhet angående att han/hon inte kan förhålla 

sig helt objektivt till den forskningen som han/hon bedriver och utifrån det inte låta 

personlig kunskap, erfarenheter och värderingar färga forskningen (Bryman, 2011). Vi 
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har båda arbetat inom familjebehandlande HVB-hem, vilket vi är medvetna om, gör att 

vi inte kunde förhålla oss helt objektiva till vår studie. Vi menar att vi i viss mån 

behövde vår förförståelse för att förstå det vi studerade men att medvetenheten gjorde 

att vi reflekterade över att våra värderingar inte skulle speglas i studien.  

 

4.8 Arbetsfördelning 
Inledningsvis arbetade vi tillsammans med problemformulering, syfte samt 

frågeställningar. Båda sökte sedan efter relevanta artiklar/avhandlingar till avsnittet 

tidigare forskning som vi sedan delade upp mellan oss och skrev om. Teorin samt 

metodavsnittet delade vi också upp mellan oss. Resultat, analys samt diskussion har vi 

tillsammans arbetat fram. Vi har båda kommenterat samt reviderat varandras texter och 

vi har tillsammans jobbat med formalia och språk. Vi står båda bakom alla delar i denna 

studie.  

 

4.9 Etiska överväganden 
För att bedriva denna studie behöver vi förhålla oss till vissa etiska principer. Lagen om 

etikprövning (2003:460) har stiftats med anledning av att värna om den enskilda 

individen som är föremål för forskning för att skydda dennes integritet. Denna studie 

föll inte inom ramen för denna lag, dock kom lagen att vara vägledande i studien. Vi 

menar att det är viktigt att värna om individens integritet och arbetet som genomförts 

har därför varit förankrat i lagen. Vidare belyser Vetenskapsrådet (2017) och Bryman 

(2011) fyra etiska principer; information-, samtycke-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet som vi har förhållit oss till vid genomförandet av denna studie. Innan vi 

genomförde våra intervjuer hade intervjupersonerna rätt till information gällande 

studien samt skulle de delge oss sitt samtycke genom att de skulle underteckna en 

samtyckesblankett (se bilaga 3). Vi informerade intervjupersonerna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Vi har kodat 

vårt material och undvikit att använda oss av specifik information, exempelvis 

kommunnamn. Intervjupersonerna blev informerade om att de uppgifter vi samlat in 

enbart användes till vår studie för att uppnå vårt syfte och materialet kommer att 

makuleras när studien är godkänd och publicerad på Diva. Dock lyfte vi innan intervjun 

det faktum att även handledare samt examinator skulle ta del av materialet. Detta gör att 

vi inte kunde garantera en absolut anonymitet för intervjupersonerna. All information 



  
 

21 

rörande intervjupersonernas identitet hanterades med varsamhet och konfidentialitet 

(jmf. Bryman, 2011; Vetenskapsrådet 2017).  

 

En etisk aspekt som berör denna studie är hur vi valt att benämna den målgrupp vi 

studerat. Mattsson (2010) menar att kategorier är nödvändiga inom socialt arbete för att 

kunna ge adekvat hjälp till den hjälpsökande. Författaren lyfter dock att genom 

kategorisering kan det skapas stereotypa bilder av grupper. I avsnittet tidigare forskning 

problematiserades begreppet brukare och utifrån den problematiseringen kom vi fram 

till att det var den minst stereotypa benämningen av vår målgrupp och därför den mest 

lämpade för oss. Å ena sidan genom att vi benämner vår målgrupp som brukare bidrar 

vi till en fortsatt kategorisering. Å andra sidan menar vi att den kunskap som vi hoppas 

att vår studie kan generera vägde tyngre än en fortsatt kategorisering.   

 

Ytterligare ett etiskt perspektiv som är relevant för denna studie är det ojämlika 

maktförhållande Eriksson (2015) skriver om. Det asymmetriska maktförhållandet kan 

bli synbart genom att den professionella kan ges tolkningsföreträde i möte mellan 

brukare - professionell. Genom att vi ville undersöka personalens upplevelser, 

rekonstruerade vi deras upplevelser. Detta gör att vi skribenter behövde erhålla en 

medvetenhet om att vi utelämnade brukarens upplevelser och därmed kan ha bidragit till 

en fortsatt ojämlik maktbalans som kan föreligga mellan professionell och brukare. För 

att i största mån undvika detta krävdes det att vi skribenter förhållit oss, i den mån vi 

kunde, objektiva till det insamlade materialet, för att med vår kunskap om vår 

kommande yrkesprofession inte skulle påverka den insamlade empirin och därigenom 

studien. 

 

5 Resultat och analys 
Nedan redovisas vårt resultat samt analys och vi har valt att kategorisera materialet i 

fyra olika teman. Första temat, en ständig balansgång, handlar om hur mycket 

personalen inom familjebehandlande HVB-hem inkluderar och begränsar brukarna i 

arbetet. Det andra temat har vi valt att benämna som professionell vän och innefattar 

personalens syn på makt samt relationen mellan professionell och brukare. Tredje temat, 

brukarinflytande och lagar – hur går det ihop? berör hur den professionella förhåller sig 

till rådande lagstiftning samt uppdrag och regler i arbetet med brukarinflytandet. Sista 

temat, brukarcentrerat arbete, handlar om den professionellas arbetssätt gentemot 
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brukarna. Resultatet tolkas med hjälp av teorin empowerment samt den tidigare 

forskning som har presenterats.  

 

5.1 En ständig balansgång  
Vid intervjutillfällena talade samtliga intervjupersoner om vikten av att inkludera 

brukarna i sin egen vård men att i vissa fall kunde brukarinflytandet behöva begränsas, 

främst i de situationer där det gällde fara för barn. Det framkom också i intervjuerna att 

motivationen kunde vara avgörande i förändringsarbetet. Personalen berättade att utan 

brukarens egen vilja till förändring kunde placeringen på boendet inte ge något positivt 

utfall. Intervjupersonerna talade om att det finns någon slags balans som den 

professionella bör finna i sitt arbete med brukaren. De belyste att inkluderas inte 

brukaren i arbetet kan brukaren inte genomgå en förändring. De berättade även att den 

professionella inte kan genomföra brukarens förändring utan dem, den professionella 

ska ses som ett verktyg för brukaren att nå målen. 

 

Man får ju hitta nån mellanväg, att den såklart ska va delaktig å va med 

på tåget, va som handlar om, men samtidigt så vi har ju ändå fått några 

direktiv nånstans ifrån va vi ska göra. [IP7] 

 

Samtliga intervjupersoner belyste vikten av att ha med sig brukaren i arbetet men att det 

också finns regler, direktiv och mål som är till för att följas och uppnås. De talade om 

att det måste finnas regler och gränser för att inflytandet inte ska sväva iväg för mycket, 

men att det egentligen bara är fantasin som sätter stopp. Vi kan, i relation till Beresford 

och Crofts (2001) studie, se det som att brukare innehar bäst kunskap gällande sig själva 

och att genom att ta del av brukarens tankar och åsikter kan bästa insatser ges. Även i 

förhållande till empowermentteorin handlar det om att skapa en förändring för att den 

utsatta ska finna en mer tillförlitlig situation än den befintliga (jmf. Tengqvist, 2007). 

Samtliga intervjupersoner uttalade sig om att genom att ta del av brukarens åsikter och 

genom att alltid ha brukaren med sig på tåget kan det ge brukaren en möjlighet att gå 

från en mer utsatt position till en mindre utsatt position. Detta kan ses i linje med 

Young, (2006) och Brett et als. (2014) studier vilket belyser vikten av att inkludera 

brukarna och att brukaren ska ha rätt till att känna sig betydelsefull, delaktig och ges 

möjlighet att påverka sitt eget liv. 

 



  
 

23 

Man har asså rätt till sitt eget liv liksom, man har rätt att påverka de 

man kan påverka i sin behandling, i sin utredning, allt som gäller en 

själv och att aa att man har rätt till liksom integritet och aa möjligheten 

att påverka sitt eget liv. [IP2] 

 

Flera intervjupersoner berättade i sina intervjuer om att motivationen hos brukaren är en 

stor del i förändringen, finns den inte kommer det inte heller kunna ske en förändring. 

De talade om att vissa brukare tyckte det var skönt att bara flyta med medan vissa 

brukare hade en större motivation och ville vara mer delaktiga i sin egen vård. Vissa 

intervjupersoner uttryckte att genom att inkludera brukarna och utgå från deras egna 

resurser kan det också stärka deras motivation till att sträva efter den förändring som 

eftersträvas i ärendet. Intervjupersonernas utsagor kan ses i linje med 

empowermentteorin, att det handlar om att stärka brukarens självförtroende vilket kan 

leda till en större motivation och som i sin tur kan leda till förändring (jmf. Moula, 

2009; Payne, 2015).    

 

Vissa intervjupersoner talade om att ibland kan det vara svårt som professionell att ge 

brukarinflytande om brukaren inte tror på sig själv. De menade att den professionella 

kan behöva kliva in för att stärka och pusha brukaren på grund av brukarens bristande 

självförtroende och vissa intervjupersoner syftade till att självförtroende och självkänsla 

är av vikt. Vi kan se intervjupersonernas utsagor i relation till det Payne (2015) talar 

om, att brukaren behöver hjälp med att stärka sitt eget självförtroende och självkänsla. 

Att brukaren tror på sin egen förmåga och att den professionella måste involvera 

brukaren för att kunna uppnå en förändring. Vi kan även se det bristande 

självförtroendet som intervjupersonerna talade om i relation till det Tengqvist (2007) 

skriver om känslan av maktlöshet. Författaren menar att individer som befinner sig i 

utsatta positioner kan känna en känsla av maktlöshet och att den professionella i dessa 

situationer bör ge delar av sin makt till brukaren. Detta för att brukaren ska känna att 

han/hon är aktör i sitt eget liv och att de kan ta ansvar samt inneha känslan av makt över 

sin situation.  

 

Under intervjuerna framkom det att intervjupersonerna valde att tala om 

brukarinflytande på olika sätt. Flertalet beskrev det som att brukarinflytande ledde till 

ökad motivation. Andra talade istället om att brukarinflytande kunde vara ett hinder om 

brukaren inte erhöll en tro på sig själv. Vissa talade om att brukarinflytande måste 
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finnas för att genomföra önskad förändring i brukarens situation. Att 

intervjupersonernas uttalande om brukarinflytande såg olika ut kan ses i linje med det 

Eriksson (2015) belyser i sin studie, att beroende på kontext kunde brukarinflytande te 

sig olika. Dock fanns en gemensam nämnare i hur intervjupersonerna talade om 

begreppet brukarinflytande; brukaren ska alltid ges möjlighet till att ha inflytande i sin 

egen vård.  

 

Eh däremot så har dom ju inte dom har ju inte möjligheten beroende på 

vad de är för situation dom har ju inte möjligheten att bara gå härifrån 

och säga jag vill inte detta mer för då får det ju konsekvenser i många 

fall utifrån att dom då kanske inte får behålla sina barn. [IP8] 

 

Flera intervjupersoner uttryckte att den professionella inte kan tvinga brukarna att 

lyssna på dem och belyste att brukaren alltid har ett val. De uttryckte att den 

professionella inte agerar polis utan brukaren har ett val att lämna boendet men menade 

att dessa val kan leda till konsekvenser. Flera uttryckte sig också gällande barnen, att 

när barnen far illa måste inflytandet begränsas. De berättade att när barnen hamnar i en 

situation att det kan skadas måste personal kliva in i situationen. Intervjupersonerna 

uttryckte att brukare inte kan ha fullt inflytandet i sin egen vård. Detta kan ses i 

förhållande till Southwell och Fraser (2010) samt Brett et als. (2014) studier som visade 

att vid placering på ett boende finns det brister i ombesörjningen av sin situation och där 

av bör brukarinflytandet begränsas. Detta visades i uttalanden från flera 

intervjupersoner som berättade att föräldrar inte alltid är kapabla att ombesörja sina barn 

i den mån att de är trygga och personal får minska inflytandet och själva kliva in och 

säkra upp situationen. Payne (2015) lyfter kritik mot empowerment som kan ses i linje 

med ovanstående intervjupersoners uttalande. Författaren menar att den professionella 

inte alltid kan utgå från brukarens egna resurser utan den professionella kan i vissa 

situationer behöva bortse från brukarens vilja och intressen för att skapa de bästa 

förutsättningarna för brukarna. 

 

Samtliga intervjupersoner uttalade sig likartat om att brukarna alltid har rätt att yttra sig 

men att allt inte är genomförbart. De berättade att det är viktigt att brukaren får känna 

sig delaktig men att det inte alltid är möjligt att inkludera brukaren. Intervjupersonerna 

uttryckte att även om det inte går att genomföra kan det ibland bara räcka att personalen 

lyssnar på brukarna. Vi tolkar att deras berättelser är i linje med Young (2006) och Brett 
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et als. (2014) studier, genom att bara få brukaren att känna att de lyssnas på kan det 

skapa en känsla av delaktighet och att vara inkluderad i sin egen vård för brukaren. 

Intervjupersonernas utsagor kan vi även se i förhållande till empowermentteorin, där ord 

som trygghet och respekt är centrala, vilket även intervjupersonerna uttryckte var av 

vikt i arbetet med brukarna (jmf. Starrin, 2007).   

 

5.2 Professionell vän   
Ett återkommande ämne under samtliga intervjuer var relationer och makt. 

Intervjupersonerna talade om att det är en komplex situation där den professionella 

balanserar mellan att vara professionell och att skapa en vänskaprelation. De talade även 

om att det är en vågskål gällande hur mycket makt de besatt och på vilket sätt de skulle 

använda den för att uppnå bästa resultat utan att missbruka sin makt.  

 
En relation i arbetet är väl för mig asså eh att kunna bygga ett 

egentligen ett förtroende både om det gäller föräldrar och om de gäller 

barn. Att kunna bygga ett förtroende till dom att dom vet att man 

kommer stå kvar eh eller att man kommer stå kvar om det blir jobbigt 

eller om dom blir förbannade eller vad som än händer att man kommer 

försöka stötta dom. [IP8] 

 
Vid intervjutillfällena talade samtliga intervjupersoner om relationen mellan personal 

och brukare. De belyste vikten av den och de berättade att relationen är grunden i 

arbetet med människor. Målet med arbetet på de familjebehandlande HVB-hemmen är 

att åstadkomma en förändring av en individs eller en familjs situation och för att uppnå 

förändring uttryckte intervjupersonerna att en god relation var det viktigaste. Flertalet 

intervjupersoner uttryckte att en god relation handlade om ömsesidig respekt mellan den 

professionella och brukaren och att brukarna kände att de arbetade tillsammans, inte 

mot varandra. De berättade även att relationen till brukarna är ett levande projekt som 

måste underhållas dagligen och arbetas aktivt med. De uttryckte att om den 

professionella inte vårdade relationen var det stor risk att brukaren gjorde motstånd och 

att förändringsarbetet tog skada. Intervjupersonerna talade också om att 

brukarinflytandet kunde bli mindre vid de tillfällen då brukaren gjorde motstånd 

eftersom att den professionella vid de tillfällena fick kliva in och bestämma över 

situationen. Det framkom att samtliga intervjupersoner belyste att relationen är a och o. 

 

Aa så är ju relation a och o. [IP5] 
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I relation till Brown et als. (2011) studie visade intervjupersonernas utsago att relationen 

mellan professionell och brukare inom institutionsvård var en förutsättning för att 

vården som ges skulle vara av god kvalitét. Vidare lyfte Kemp et al. (2009) i sin studie 

att en god relation kännetecknas av tillit, respekt och förtroende, vilket även var ett 

ämne alla intervjupersoner talade om.  

 
Centralt i empowerment är att relationen mellan professionell och brukare inte ska ses 

som hierarkisk ordnad utan som en horisontell, jämlik relation (Starrin, 2007). I linje 

med Starrin (2007) uttalade sig flera intervjupersoner om att det viktiga var att som 

personal inte sätta sig över huvudet på brukare utan att se relationen som jämlik för att 

inte skada relationen. De uttryckte dock att det kan vara av vikt att ibland kliva upp ett 

steg för att ta kontroll över situationen, men det viktiga var att fortfarande ha i åtanke att 

relationen skulle vara jämn. Det framkom under intervjuerna att om intervjupersonerna 

ansåg sig vara i en högre stående position kunde brukarens tillit till den professionella 

försämras och relationen kunde skadas. Starrin (2007) och Rönning (2007) talar inom 

empowerment om en allians och att våga lita på varandra, vilket även samtliga 

intervjupersoner belyste. Intervjupersonerna framhöll att brukarinflytande handlar om 

relationen mellan professionell och brukare och de talade om att det var av vikt att 

skapa en allians med brukaren för ju bättre relation det föreligger desto mer 

brukarinflytande kan brukaren ges. Genom en god relation belyste flertalet 

intervjupersoner att brukaren vågade lita på personalen och därmed uttrycka sina 

känslor och tankar. Därmed blev brukaren mer inkluderad i sin egen vård och 

behandling och de uttryckte att detta leder till att brukarinflytandet, motivationen samt 

trivseln på det familjebehandlande HVB-hemmet kunde öka. Detta är även något som 

återfinns i Johansson och Anderssons (2006) studie, där utfallet visade att relationen var 

avgörande för hur brukarna upplevde trivseln på boendet där de var placerade. 

 

Eh ja tycker man kan kalla sig som professionell vän. [IP6] 

 

IP6 talade om att finna en balans mellan att vara professionell samt en vän för att kunna 

få brukaren att känna tillit och skapa en god relation och därmed ges brukarinflytande. 

Flertalet intervjupersoner talade om att det handlar om närhet och distans och att kunna 

skratta, ha kul men samtidigt kunna sätta ner foten och säga ifrån. De uttryckte att det 

var av vikt att skapa en personlig relation men inte en vänskapsrelation och 

intervjupersonerna uttryckte svårigheter med detta. De upplevde att det var svårt att 
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hitta en balans i hur mycket brukaren ska få bestämma över sin situation och när den 

professionella ska kliva in och bestämma. Intervjupersonerna talade om att den 

professionella kunde ha svårt att förhålla sig objektiv i ett ärende om relationen liknade 

en vänskapsrelation. Vi kan se intervjupersonernas utsagor i relation till Driessens, 

McLaughlin och Van Doorns (2016) studie, att om brukaren som var placerad på HVB-

hem tillgavs för mycket möjlighet att styra över sin situation kunde de känna sig 

förvirrade i relationen. Kemp et als. (2009) lyfter i sin studie att den professionella ska 

förhålla sig professionellt för att undvika svårigheter gällande närhet och distans. Detta 

är i likhet med det intervjupersonerna uttryckte, att det handlar om en balansgång, en 

övervägning i hur nära personalen kan komma brukaren utan att skapa rollförvirring. 

 

Jo de har du, du har en jäkla makt å de vet klienten om. [IP1] 

 

Eh och sen är det ju att behandla alla lika liksom och behandla asså 

inget det här med att man har ju liksom en liten maktposition… Eh 

utsatt från början vare sig man vill eller inte, det är ju en liten speciell 

situation och att man försöker göra så gott man kan för att inte det ska, 

ska märkas att det är inte jag som bestämmer över den här familjen utan 

det är man lyssnar och man tar till dig det [...] [IP2] 

 

Under intervjuerna talade samtliga intervjupersoner om makt och alla belyste att den 

professionella besatt makt på ett eller annat sätt. Flertalet intervjupersoner uttryckte att 

redan vid första mötet hamnade brukaren i ett underläge eftersom att brukaren är den 

som är i behov av hjälp och den professionella är den som innehar kompetensen samt 

besitter den kunskap som brukaren saknar. Detta kan ses i linje med det Eriksson (2015) 

belyser, att det finns ett asymmetriskt maktförhållande och detta beror på att den 

professionella tillskrivs tolkningsföreträde i brukarens situation.  

 

Intervjupersonerna berättade att som professionell besitter han/hon makt och på grund 

av att den professionella kan överlämna rekommendationer till socialtjänsten försätts 

brukaren i en lägre stående position. De berättade att brukaren befinner sig i en 

förnedrande situation och de uttryckte att relationen mellan brukare och personal inte 

var jämlik. Övervägande antal intervjupersoner talade om vikten av att det fanns makt i 

relationen mellan professionell och brukare. De uttryckte att brukaren hade blivit 

placerad på institution av en anledning och att den professionella därför behövde inneha 
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makt gentemot brukaren. Intervjupersonerna betonade dock att makten skulle användas 

varsamt och att det var viktigt att inte missbruka sin makt. Intervjupersonerna uttryckte 

likt Starrin (2007) och Rönning (2007) att det alltid existerar makt i en relation vilket är 

i samklang med empowermentteorin. Författarna lyfter fram, till skillnad från vissa 

intervjupersoner, att för att en individ besitter makt betyder inte det att den andra 

individen innehar mindre makt, vilket andra intervjupersoner belyste. Flera 

intervjupersoner uttryckte att det finns makt mellan personal och brukare men att 

makten ska vara jämt fördelat mellan de båda parter, eller mestadels hos brukaren. Vi 

kan se intervjupersoners utsagor i relation till empowerment eftersom att det lyfts inom 

teorin att det centrala i relationen mellan brukare och professionell, är att makten ska 

delges brukaren. Makt inom empowerment syftar till att den professionella inte ska ha 

makt över brukaren, utan brukaren ska känna ansvar och makt över sin egen situation, 

vilket vi tolkar att intervjupersonerna menade i sina utsagor (jmf. Tengqvist, 2007). 

Intervjupersonernas utsago kan även ses i förhållande till det Lalander och Raoofs 

(2016) studie visade, att relationen kunde ta skada då brukarna på HVB-hemmen kunde 

känna sig förminskade av personalen på grund av den ojämlika maktbalans som förelåg. 

 
Flera intervjupersoner talade om att den professionella ska arbeta för att behandla alla 

lika och neutralisera maktskillnaden och de uttryckte att sättet personalen använder sin 

makt på har en inverkan på hur utfallet gällande brukarinflytande blir. De belyste att 

personalen endast har lite makt och att det är brukaren som står för förändringen medan 

personalen endast är deras verktyg. Detta resonemang återfinns i empowerment som 

förespråkar att den professionella ska överföra delar av sin makt till brukaren (Starrin, 

2007). Flertalet intervjupersoners utsagor kan ses i linje med Beresford och Crofts 

(2001) studie samt empowermentteorin. Brukarna är de som besitter bäst information 

om sig själva och därför bör den professionella överföra delar av makten till brukaren. 

Dels för att neutralisera maktskillnaden men även för att öka brukarinflytandet och 

därmed stärka brukarens ställning, vilket intervjupersonerna uttryckte var väsentligt i 

arbetet.  

 

5.3 Brukarinflytande och lagar – hur går det ihop?  
Utifrån den insamlade empirin framkom det att intervjupersonerna jobbar på uppdrag av 

socialtjänsten och att personalen på de familjebehandlande HVB-hemmen endast 

lämnar rekommendationer till socialtjänsten som sedan fattar beslut gällande brukarens 
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situation. Socialtjänsten är dess uppdragsgivare och personalen måste därför förhålla sig 

till uppdraget som ges.  

 

[…] sen kan man kanske inte va med kanske i allt och tycka och tänka 

om allt om allt för det finns ju lagar och regler som styr. [IP3] 

 
Intervjupersonerna uttryckte att de vid varje placering fick en vårdplan från 

socialtjänsten som innehöll de uppdrag som personalen skulle jobba efter och förhålla 

sig till. Intervjupersonerna berättade att vårdplanen innehöll tydliga frågeställningar som 

socialtjänsten ville ha svar på och att brukaren fråntogs redan där lite av sitt 

brukarinflytande på grund av att de inte kunde påverka uppdraget samt 

frågeställningarna. De familjebehandlande HVB-hemmen har både placeringar enligt 

lagrummen SoL (2001:453) och LVU (1990:52) och flera intervjupersoner uttryckte att 

mängden inflytande var beroende på vilket uppdrag samt vilket lagrum som 

socialtjänsten hade beslutat om. Vissa intervjupersoner belyste att inflytandet var 

begränsat vid både SoL- och LVU-placeringar men berättade också att det fanns mer 

möjlighet för brukaren att påverka sin vård vid SoL-placeringar än vid LVU-

placeringar. Vissa intervjupersoner berättade att oavsett uppdrag och lagrum skulle 

brukaren ändå ha möjlighet att påverka sin egen vård och inneha brukarinflytande. 

Intervjupersonerna belyste vidare att institutionen där brukarna befann sig hade regler 

och att brukarinflytandet därmed kunde påverkas. De berättade att institutionen inte 

kunde ändra sina regler på grund av att en familj ville det och ansåg därför att 

brukarinflytandet blev något begränsat i en sådan situation. Vi tolkar att flera 

intervjupersoners utsagor är i linje med Southwell och Frasers (2010) samt Brett et als. 

(2014) forskning. Att brukarna var placerade av en anledning och hade de inte behövt 

hjälp hade de inte varit boende på HVB-hemmen och intervjupersonerna menade att 

oavsett uppdrag och lagrum behövde personalen i vissa situationer kliva in och 

begränsa, vägleda och hjälpa.  

 

[…] Vad är syftet med en genomförandeplan, hur kan jag påverka vad 

kan jag bidra med, vilka idéer som jag har, vilka önskemål kan jag 

komma med. [IP3] 

 
Vårdplanen som följer med uppdraget från socialtjänsten har personalen ett ansvar att 

göra till en genomförandeplan, vilken ska vara en riktlinje med vilka mål som ska vara 
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uppfyllda och vilka insatser som behövs för att nå målen. Samtliga intervjupersoner 

talade om genomförandeplanerna som den största möjligheten för brukarna att komma 

till tals samt att påverka sin vård. Vissa intervjupersoner talade om att genom att lyssna 

på brukarnas åsikter samt vad de har för mål med placeringen och sedan utifrån det 

skriva en genomförandeplan påverkar brukarna sin egen vård. Intervjupersonerna 

uttalade sig likt det Beresford och Croft (2001) skriver i sin studie, att brukare har bäst 

kunskap om sig själva och bör därför vara delaktig i utformandet av den vård som 

bereds. Flertal intervjupersoner uttryckte att de har samtal med brukarna och gör sedan 

genomförandeplanen utifrån brukarens resurser och önskan. Vi tolkar att detta är i 

samklang med empowermentteorin som förespråkar att vården som ges ska grundas i 

brukarens åsikter och resurser för att stärka brukarens självförtroende (jmf. Askheim & 

Starrin, 2007).  

 

[…] De är ju mycket lättare att inte att bara göra sin genomförandeplan 

utan att diskutera den med eh ja med klienten eh å sen ställa frågan e de 

nåt du vill. [IP1] 

 

Intervjupersonerna berättade att för att förenkla arbetet för personalen var det lättare att 

göra genomförandeplanen utan brukaren för att sedan låta brukaren godkänna och 

skriva på. De uttryckte att brukarna hade möjlighet att komma med förslag på ändringar 

men att brukarna inte kunde motsätta sig vården och personalen inte kunde ändra till 

vad som helst. Detta kan ses i förhållande till det Martin (2008) belyser, att 

brukarinflytande kan vara ett hinder och inte vara möjlig att ges i de fall då brukaren 

motsätter sig vården/insatsen. Vid intervjutillfällena framkom det att intervjupersonerna 

uttryckte sig på liknade sätt gällande brukarens förhållande till socialtjänsten. 

Intervjupersonernas utsagor visade att brukarna i många fall gick med på en placering 

vid familjebehandlande HVB-hem och olika insatser för att brukarens handläggare på 

socialtjänsten ville det. Intervjupersonerna berättade att socialtjänsten menade att 

brukarna fick acceptera och infinna sig i situationen och göra vad socialtjänsten begärde 

och att brukarens inflytande därmed minskade. De uttryckte också att de jobbade aktivt 

med att tillmötesgå både socialtjänsten och brukaren och skriva en genomförandeplan 

som överensstämmer med båda parters villkor. De belyste även att brukarna i vissa 

situationer inte ansåg att genomförandeplanen var korrekt men gav ändå sitt 

godkännande på grund av rädslan för konsekvenserna. Flera intervjupersoner upplevde 

att brukarna menade att om de inte godkände genomförandeplanen omhändertog 
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socialtjänsten deras barn. Det intervjupersonerna belyste kan ses i förhållande till det 

asymmetriska maktförhållandet Eriksson (2015) skriver om. Genom att den 

professionella innehar makt och därmed ett tolkningsföreträde kan de därför besluta om 

att inte göra genomförandeplanen tillsammans med brukarna och har även makten att 

besluta om de ska genomföra de ändringar brukaren önskar eller ej. Detta tolkar vi som 

att brukaren innehar en medvetenhet om att socialtjänsten har makten att omhänderta 

deras barn och känner därför en rädsla för att uttrycka sina känslor och tankar och 

brukarinflytandet kan begränsas.  

 
5.4 Brukarcentrerat arbete  
Efter intervjuerna var genomförda framkom det att samtliga intervjupersoner belyste att 

det centrala i deras arbete var att hela tiden ha brukaren i fokus. Personalen berättade att 

det var av vikt att ha ett medmänskligt förhållningssätt i sitt sätt att arbeta och att hela 

tiden inneha en medvetenhet om att varje individ är unik. 

I behandling e de mycket brukarinflytande, för utgår du inte från 

klienten så kommer du ingenstans […] [IP1] 

Samtliga intervjupersoner talade om att brukaren ska vara i fokus i arbetet och uttryckte 

att arbetet måste utgå från brukaren annars kommer det inte kunna ske en förändring. 

Flertal talade i sina intervjuer om att det är brukaren som ska genomföra arbetet och 

personalen ska endast vara ett verktyg för brukaren. Intervjupersonernas utsagor kan ses 

i relation till empowermentteorin och det Summerson Carr (2003) lyft, att genom att 

den professionella agerar bollplank kan brukaren se sin problematik i olika kontexter. 

Detta kan leda till att brukaren ser sin situation ur ett annat perspektiv och kan därmed 

genomgå en förändring. Intervjupersonerna uttryckte att brukaren är den som innehar 

bäst kunskap om sig själv men att brukarna inte har kunskap om vilka metoder de ska 

använda för att förbättra sin situation. I förhållande till Southwell och Frasers (2010) 

samt Brett et als. (2014) studier kan det ses som att det finns en anledning till varför en 

individ har blivit placerad på institution och därmed också behöver den professionelles 

hjälp. 

Därför tycker jag att det är så viktigt att man vet vad det är man gör, jag, 

varför man gör det och syftet med det. [IP5] 
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Flera intervjupersoner talade om att det är viktigt att se till syftet i arbetet. De berättade 

att syftet med arbetet handlade om brukarinflytande, om hur den professionella förhåller 

sig till brukaren, huruvida brukaren sätts i fokus eller inte. De talade också om att syftet 

är att göra brukaren medveten om att de professionella är lyhörda och uppmärksamma i 

vad brukaren gör och säger. Vi kan se intervjupersonernas utsagor i linje med det 

Askheim och Starrin (2007) skriver om empowerment, om att mycket i arbetet handlar 

om resurser. Författarna talar om att det är brukarna som har resurserna men de behöver 

också hjälp med att använda dem på rätt sätt. Vidare talade vissa intervjupersoner om att 

brukarna växer av att den professionella ger brukaren ansvar. Likaså inom 

empowermentteorin handlar det om att den professionella ger den utsatta ansvar och att 

brukaren känner att han/hon är aktör och delaktig i sitt eget liv (jmf. Tengqvist, 2007).  

Flera intervjupersoner uttryckte sig också om hur deras förhållningssätt gentemot 

brukarna spelade in i hur utfallet av brukarnas placering kom att bli och att det är av vikt 

att hela tiden arbeta med människosynen. De talade om att de professionella inte är 

bättre än någon annan och det är viktigt att hela tiden ha det i åtanke. Intervjupersonerna 

uttryckte också att människosynen är något som behövs arbetas kontinuerligt med i 

personalgruppen, för att hela tiden inneha en medvetenhet om att han/hon som 

professionell inte är bättre än brukaren som befinner sig i en utsatt situation. De 

berättade att arbetet ska speglas i allas lika värde och att de professionella arbetar utifrån 

en medmänsklig grundsyn. 

De handlar väldigt mycket om att va mänsklig tycker ja… eh relationer 

ja får inte sitta här med pekpinne. Asså de man kan säga såhär att… eh 

just idag så har brukaren ett problem om två månader kanske jag sitter 

på andra sidan och har ett jätteproblem å behöver ha hjälp me. Å de 

tycker ja man ska ha i sitt huvud hela tiden att ja vet aldrig om ja 

hamnar liksom på andra sidan bordet å va vill ja möta för människa då 

va vill ja ha för hjälp […] [IP6] 

 

Intervjupersonerna talade i linje med vad empowermentteorin handlar om, att se 

föreliggande problem i olika kontexter (jmf. Summerson Carr, 2003). IP6 uttryckte sig i 

ovanstående citat om att det om två månader likväl hade kunnat vara han/hon som sitter 

i den utsatta positionen. IP6 berättade att genom att förhålla sig till det tankesättet att det 

nästa gång kan vara ombytta roller, kom tankarna om hur han/hon själv hade velat bli 

bemött och därmed också bemött brukaren på ett likvärdigt sätt. Empowermentteorin 
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handlar om detta, den professionella ska förhålla sig på ett sätt som styrker brukarens 

självförtroende och får brukaren att känna sig lika viktig som vem som helst, vilket i sin 

tur kan leda till att brukaren erhåller ett ökat brukarinflytande (jmf. Moula, 2009). 

 

Flera intervjupersoner talade om vikten av att bemöta varje individ individuellt. De 

uttryckte att mängden brukarinflytande beror på varje individ och den ena brukaren är 

inte den andra lik. De talade också om hur de etiska riktlinjerna på arbetsplatsen belyste 

vikten av att alla individer är sin egen individ och därmed skulle bli bemött utifrån det. 

Flera intervjupersoner berättade att om det fanns ett bristande intresse i 

förändringsarbetet hos brukaren var det viktigt att försöka individanpassa arbetet. 

Samtliga intervjupersoner uttalade sig om att det handlade om respekt och att brukaren 

ska ges möjlighet till att påverka sitt eget liv, vilket vi kan se i relation till Beresford och 

Crofts (2001) forskning där de skriver om att begreppet brukare innefattar ett stort 

omfång av människor och olika områden inom det sociala arbetet. Flera 

intervjupersoner visade i sina intervjuer på att det som då är viktigt är att se just den 

individen den professionella har framför sig. Att som professionell inte se brukarna som 

en grupp och ha en tro om att ett sätt att arbeta också kommer att vara applicerbart på 

nästa brukare inom liknande problemområde.  

 

Kemp et al. (2009) skriver i sin forskning att inkludering av den boende ska stå i fokus 

och vården ska inte grundas i politik och resurser. Flera intervjupersoner uttryckte till 

skillnad från Kemp et al. (2009) att mängden brukarinflytande handlar om tid och 

resurser. Vissa intervjupersoner menade att ju mer resurser i form av tid och personal en 

arbetsplats hade desto större brukarinflytande kunde en brukare ges. De talade också om 

att blir den professionella för känslomässigt engagerad kan det försvåra arbetet och den 

professionella kunde ha svårt att förhålla sig objektiv till uppdraget. Intervjupersonerna 

lyfte likt Kemp et als. (2009) studie att blir den professionella allt för känslomässigt 

involverad kunde det bli svårare för personalen att förhålla sig objektivt till ärendet samt 

leva upp till de förväntningar brukaren kunde komma att ställa. 

 

6 Diskussion 
Inledningsvis i följande avsnitt kommer vi att diskutera studiens frågeställningar och 

utifrån det förs ett resonemang angående brukarinflytande inom familjebehandlande 
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HVB-hem. Avslutningsvis diskuterar vi även studiens syfte samt ger förslag på fortsatt 

forskning.   

 
6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån studiens första frågeställning; hur personalen på familjebehandlande HVB-hem 

beskriver begreppet brukarinflytande, framkom det att intervjupersonerna uttryckte sig 

olika angående begreppet brukarinflytande samt syftet med brukarinflytande. Vissa 

intervjupersoner menade att brukarinflytandet var det viktigaste i arbetet medan andra 

menade att brukarinflytandet skulle finnas men inte alltid skulle vara helt styrande utan 

den professionella behövde ibland bortse från brukarens resurser samt åsikter. Å ena 

sidan tolkar vi det som att det inte finns en gemensam beskrivning av begreppet och 

arbetet med brukarinflytande ser olika ut beroende på den professionella samt brukaren. 

Vi tolkar å andra sidan intervjupersonernas utsagor som att det ska finnas ett 

brukarinflytande, att brukaren alltid ska ha möjlighet att vara delaktig och kunna 

påverka sin egen vård men i vissa fall kan inflytandet behöva begränsas (jmf. Southwell 

och Frasers, 2010; Brett et al, 2014). Enligt vår tolkning ställer sig samtliga 

intervjupersoner positiva till brukarinflytande då de alla uttryckte att brukarinflytande är 

a och o för att uppnå en förändring. Vi kan se, trots att brukarinflytandet i vissa fall 

enligt intervjupersonerna behövde begränsas, att ingen av dem ansåg att det fanns någon 

negativ aspekt av att brukaren hade inflytande i sin egen vård. Vi ställer oss frågan om 

denna syn på brukarinflytande kan vara något normativ. Vi anser likt intervjupersonerna 

att brukarinflytande bör finnas, men är det alltid i positiv bemärkelse? Finns det inga 

negativa aspekter med brukarinflytande? Vårt resultat framhäver att våra 

intervjupersoner menar att de arbetar aktivt med att inkludera brukarna i sin egen vård. 

Vi funderar således på om det ser ut så i praktiken eller kan de ha förmedlat en 

förskönad bild av brukarinflytande för att leva upp till de krav som omgivningen ställer 

på de familjebehandlande HVB-hemmen (jmf. Fisher, 1993).    

 

I förhållande till frågeställning två i denna studie; hur arbetar personalen på 

familjebehandlande HVB-hem med brukarinflytande, framkom det att 

intervjupersonerna jobbar på uppdrag av socialtjänsten och de talar om att beroende på 

uppdrag och lagrum kan brukarinflytandet se olika ut. Dock visade vårt resultat att 

personalen främst arbetar med att inkludera brukarna i sin egen vård genom 

genomförandeplanerna. De talar å ena sidan om att brukarna är placerade på institution 

av en anledning och oavsett vilket uppdrag som föreligger behöver brukarna ha den 
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professionellas hjälp och kan därmed inte ha fullt inflytande. Å andra sidan lyfte andra 

intervjupersoner att oberoende av uppdrag ska personalen lyssna på brukaren för att 

kunna utgå från deras egna resurser och därmed jobba mot ett ökat brukarinflytande. 

Utifrån vårt resultat kan vi se att brukarinflytande inom familjebehandlande HVB-hem 

är svårtolkat. Vi anser att det är en subtil gräns mellan att inkludera brukaren i sin egen 

vård och att ta kommando över situationen. Vidare framkom det att samtliga 

intervjupersoner belyste att relationen är en förutsättning för att kunna genomföra ett 

legitimt praktiskt arbete. I vårt resultat kunde vi se att personalen arbetar kontinuerligt 

med att skapa bra relationer och gör det genom att lyssna samt finnas närvarande för 

brukarna. Intervjupersonerna betonade att genom en god relation i form av ömsesidig 

tillit och respekt ökade även brukarinflytandet genom att brukarna kände sig trygga och 

därmed vågade framföra sina känslor och tankar. Enligt vår tolkning är relationen 

mellan personal och brukare komplex. Vi menar att en för nära relation kan skapa 

svårighet i att behålla sin professionella roll och utifrån detta anser vi att för att kunna 

ge adekvat hjälp till brukaren är balansen mellan att vara professionell och en vän hårfin 

(jmf. Driessens, McLaughlin & Van Doorn, 2016). Makten var ett återkommande ämne 

för samtliga intervjupersoner och vissa intervjupersoner uttryckte att makten låg hos den 

professionella och brukaren hamnade i ett underläge, medan andra uttryckte att det var 

brukarna som innehöll makten och därmed hade ett ökat brukarinflytande. Utifrån vår 

andra frågeställning tolkar vi vårt resultat som att beroende på hur personalen använde 

sin makt i det praktiska arbetet var avgörande för hur brukarinflytandet kom att se ut. I 

vårt resultat framkom det att brukaren ska vara i fokus i arbetet och genom att utgå från 

deras resurser kunde därmed också deras inflytande i sin egen vård stärkas (jmf. 

Tengqvist, 2007). Vidare talade intervjupersonerna också om var vikten av att se till 

varje enskild individ och dennes problematik. Vi tolkar det som att intervjupersonerna 

menade att brukarinflytandet kunde behöva individanpassas och att samma mängd 

inflytande till en brukare kanske inte alltid var möjligt att ge en annan. Vissa talade även 

om att brukarinflytandet avgjordes delvis på grund av vilka resurser verksamheten hade. 

De konstaterade att ju mer tid och personal det fanns att tillgå för brukarna gav det 

också ett ökat inflytande för brukarna. 

  

Vi menar utifrån vårt resultat att begreppet brukarinflytande inom familjebehandlande 

HVB-hem är komplext och mångtydigt (jmf. Eriksson, 2015). De intervjupersoner vi 

träffade talade olika om begreppet och den enda gemensamma nämnaren de lyfte var att 
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brukarinflytande alltid ska ges. Syftet samt betydelsen av begreppet skilde sig åt och 

beroende på brukare samt professionell kan det te sig olika i det praktiska arbetet. Vi 

ställer oss frågande till vad det gör med det praktiska arbetet att det inte finns en 

gemensam syn på begreppet? Vi menar å ena sidan att arbetet kan bli något splittrat och 

att personalstyrkan kan arbeta åt olika håll. Beroende på vilken personal som brukaren 

möter kan den ges olika mycket brukarinflytande vilket vi menar inte är rättssäkert för 

den enskilda brukaren. Å andra sidan anser vi att brukarinflytande bör individanpassas. 

Varje enskild brukare har olika problematik, bakgrund samt förutsättningar och därför 

behöver personalen utgå från den brukaren som han/hon har framför sig istället för att 

utgå från standardiserade dokument och metoder. Dock vill vi belysa att det är av vikt 

att kontinuerligt arbeta i personalgruppen mot en gemensam syn av begreppet 

brukarinflytande för att kunna öka rättssäkerheten för brukarna. 

 

Vi har i denna studie valt att benämna målgruppen som brukare med anledning av att vi 

fann den benämningen som den minst stereotypa. Något som uppkom ett flertal gånger 

var att flera intervjupersoner inte var bekväma med att benämna individerna på 

boendena som brukare, de ville istället benämna dem som klienter. Vi har under 

avsnittet tidigare forskning utifrån Erikssons (2015) och McLaughlin (2009) forskning 

problematiserat begreppet brukare som något som beroende på kontext kan tolkas olika 

i olika sammanhang samt ses som ett vagt begrepp. Intervjupersonerna valde i sina 

intervjuer att benämna brukarna olika, vissa valde att använda sig av begreppet klienter 

istället medan vissa fortsatte att benämna dem som brukare. I linje med Eriksson (2015) 

tolkar vi det som att intervjupersonerna som valde att benämna individerna som klienter 

menade att begreppet brukare upplevdes som ett vagt och främmande begrepp.  

 

Sammanfattningsvis var syftet med denna studie att skapa en ökad förståelse av 

personalens upplevelser av brukarinflytande på familjebehandlande HVB-hem. Vi har 

genom att ta del av intervjupersonernas upplevelser samt erfarenheter skapat en ökad 

förståelse för begreppet brukarinflytande. Då vi anser att vi har uppnått vårt syfte ställer 

vi oss emellertid fortfarande frågan; Hur mycket inflytande ska brukarna ha i sin egen 

vård? Vi menar att det inte finns ett rätt svar på den frågan. Vi anser att det är upp till 

varje professionell att avgöra, utifrån den brukaren som han/hon har framför sig, hur 

mycket brukaren ska vara inkluderad och få vara med att påverka sin egen vård.   
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6.2 Förslag på fortsatt forskning  
Som tidigare presenterats är brukarinflytande ett beforskat område men 

brukarinflytande inom familjebehandlande HVB-hem har vi upplevt utifrån våra 

sökningar att det är något restriktivt. Som förslag på fortsatt forskning inom detta 

område anser vi att det hade varit intressant att se om det finns en skillnad i sättet att 

arbeta med brukarinflytande inom privat samt kommunal verksamhet. Vi hade även 

kunnat se en studie genomföras angående om det finns en skillnad i hur den 

professionella arbetar med brukarinflytande i förhållande till barn kontra förälder. En 

ytterligare aspekt vi hade funnit intressant att studera är huruvida brukarinflytande tas i 

beaktande beroende på vilken problematik som föreligger. 
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8 Bilagor 
 
Bilaga 1           Intervjuguide 
 

Bakgrund: 

- Vad innehar Du för utbildning? 

- Hur länge har Du haft anställning inom familjebehandlande HVB-hem? 

- Vilka är Dina arbetsuppgifter? 

 

Brukarinflytande: 

- Vad innebär begreppet brukarinflytande för Dig? 

- Vad är syftet med brukarinflytande enligt Dig? 

- Kan Du se några möjligheter med brukarinflytande? 

- Kan Du se några begränsningar med brukarinflytande? 

 

Brukare: 

- Vilka möjligheter har brukare till inflytande enligt Dig? 

- Finns det situationer som brukaren inte har möjlighet till inflytande enligt Dig? I 

så fall, vilka?  

- Hur gör Du brukaren medveten om möjlighet till inflytande? 

 

Brukarinflytande inom familjebehandlande HVB-hem: 

- Finns det några riktlinjer inom verksamheten gällande brukarinflytande vid det 

praktiska arbetet?  

- Om det finns riktlinjer; Hur förhåller Du dig till dessa? 

- Kan Du ge några exempel på när/i vilka situationer Du arbetar med 

brukarinflytande?  

- Finns det situationer som Du anser att brukare inte ska ha/ska ha mindre 

inflytande över? 

- Finns det situationer som Du anser att brukare ska ha/ska ha mer inflytande 

över? 

 

Är det något du skulle vilja lägga till som vi inte har tagit upp här idag? 
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Bilaga 2   Informationsbrev 

 
Hej! 

Våra namn är Jonna Gotvik och Johanna Jansson och vi studerar termin sex på 

socionomprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu ett 

examensarbete med syfte att skapa en förståelse av personalens upplevelser av 

brukarinflytande på familjebehandlande HVB-hem. Vi finner därför att Er kunskap kan 

hjälpa oss att uppnå en ökad förståelse för detta. Vi vill därför med Ert samtycke ta del 

av Er kunskap genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna uppskattas ta cirka en timme 

och kommer att spelas in. Er medverkan är frivillig och Ni kan avbryta Ert deltagande 

när som helst. Informationen kommer endast att användas i forskningssyfte för vår 

studie. Vi kommer att koda intervjuerna vilket innebär att Er identitet inte kommer att 

röjas.  

 

Vid frågor gällande deltagandet eller studien är Ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Med vänlig hälsning, 

Jonna Gotvik och Johanna Jansson 

 

Jonna Gotvik    Johanna Jansson 

Telefon: xxx    Telefon: xxx 

E-post: xxx@student.lnu.se  E-post: xxx@student.lnu.se 

 

Handledare 

Åsa Söderqvist 

E-post: xxx@lnu.se 

 

Institutionen för socialt arbete  

Linneuniversitetet  

 

 

mailto:xxx@student.lnu.se
mailto:xxx@student.lnu.se
mailto:xxx@lnu.se
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Bilaga 3    Samtyckesblankett 
 

Jag har härmed tagit del av studiens syfte och har blivit delgiven information om att 

Mitt deltagande är frivilligt och att Jag när som helst kan avbryta deltagandet. Jag har 

även informerats om att intervjun kommer att spelas in och Jag är medveten om att 

intervjun kommer att användas i forskningssyfte samt att Min identitet kommer att 

avkodas.  

 

Jag ger härmed er studenter mitt samtycke till att delta i denna studie med syfte att 

genom personalens upplevelser förstå betydelsen av brukarinflytande på 

familjebehandlande HVB-hem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort/Datum    Underskrift  

  

 

 

 

 

Namnförtydligande   

 

 
 


