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Förord 
Först av allt vill vi tacka vår handledare Karl Hedman som har väglett oss och givit oss 

stöd när vi har behövt det som mest. Med dina kloka ord och kunskap inom socialt arbete 

har vi inspirerats och utvecklats under studiens gång. Vidare vill vi tacka de enhetschefer 

som har delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser vilket har gjort studien möjlig 

att förverkliga. Tack även till de chefer som skickade vidare förfrågan om att deltaga till 

sina medarbetare. 

Sist men inte minst vill vi tacka de människor omkring oss som har gett oss emotionellt 

stöd och uppbackning längs vägen. Ni har behövts!
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Abstract 
Title: “There shall always be an open path to me” - A qualitative interview study on how 

unit managers within disability care view and approach the participation and influence of 

relatives 

Authors: Alicia Hollender and Ellen Klaesson Mases 

Tutor: Karl Hedman 

Examinator: Mats Granlund 

This study has taken a qualitative research approach, where ten semi-structured interviews 

with unit managers within disability care were conducted. The study’s overall aim is to 

investigate unit managers experiences of relatives’ participation and influence in users’ care 

interventions within disability care. The following research questions have been central for 

the study: How does the unit manager view relatives’ participation and influence? How 

does the unit manager approach relatives’ participation and influence? 

Through thematic analysis two main themes with two subthemes each have been found. 

In the first main theme, The unit manager’s view, the unit managers give their account 

regarding their view of relatives’ participation and influence in users’ care interventions. 

The two subthemes identified are Involvement – in different roles and Opinions and expectations 

where it was found that relatives can be found in different roles around the user and 

primarily contacts the unit manager when there is an issue with the care intervention. In 

the other main theme, The unit manager’s approach, the unit managers express the way they 

address relatives’ participation and influence in users’ care interventions where the 

subthemes Respectful and perceptive and Empathetic and understanding were shown. The unit 

managers state that it is important to respect and be perceptive to relatives’ desire to be 

involved and have an understanding and show empathy for relatives whom can have a 

difficult time. 

Lastly the result of the interviews with the unit managers is compared to previous research 

connected to relatives’ participation and influence. A discussion based on this is carried 

along with Twigg and Atkin’s (1994) four theoretical models for how professionals address 

relatives. 
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Sammanfattning 
Titel: “Det ska alltid finnas en öppen väg till mig” - En kvalitativ intervjustudie om hur 

enhetschefer inom funktionshinderomsorgen upplever och förhåller sig till anhörigas 

delaktighet och inflytande 

Författare: Alicia Hollender och Ellen Klaesson Mases 

Handledare: Karl Hedman 

Examinator: Mats Granlund 

Denna studie har antagit en kvalitativ forskningsansats där tio semistrukturerade intervjuer 

med enhetschefer inom funktionshinderomsorgen har genomförts. Studiens övergripande 

syfte är att undersöka enhetschefers erfarenheter av anhörigas delaktighet och inflytande i 

närståendes insatser inom funktionshinderomsorgen. Följande forskningsfrågor har varit 

centrala för studien: Hur upplever enhetschefen anhörigas delaktighet och inflytande? Hur 

förhåller sig enhetschefen till anhörigas delaktighet och inflytande? 

Genom tematisk analys har två huvudteman med två underteman vardera identifierats. I 

det första huvudtemat, Enhetschefens upplevelse, redogör enhetscheferna för hur de upplever 

anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser. De två underteman som sedan 

identifierats är Engagemang - i olika roller samt Synpunkter och förväntningar där det framkommer 

att anhöriga förekommer i olika roller kring brukaren och främst kontaktar enhetschefen 

när det uppstår problem med insatsen. I det andra huvudtemat, Enhetschefens förhållningssätt, 

framför enhetscheferna hur de förhåller sig till anhörigas delaktighet och inflytande i 

närståendes insatser där underteman Respektfull och lyhörd samt Empatisk och förstående visar 

sig. Enhetscheferna menar att det är viktigt att respektera och vara lyhörda inför att 

anhöriga vill vara delaktiga samt ha en förståelse för och kunna visa empati för anhöriga 

som själva kan ha det svårt. 

Avslutningsvis kopplas resultatet från intervjuerna med enhetscheferna samman med 

tidigare forskning kring anhörigas delaktighet och inflytande. En diskussion utifrån dessa 

förs i enlighet med Twigg och Atkins (1994) fyra teoretiska modeller om hur professionella 

kan förhålla sig till anhöriga. 

 

Nyckelord: enhetschef, anhörig, funktionshinderomsorg, delaktighet, inflytande
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1. Inledning 

Anhörigas delaktighet i vård och omsorg om äldre och funktionshindrade har sannolikt alltid 

varit en realitet... innan dagens välfärdssamhälle tagit form vilade ansvaret i stort sett helt 

på anhöriga (Eriksson & Ede, 2005, s. 8). 

Hallberg och Hallberg (2017) skriver att upp till 20 procent av världsbefolkningen drabbas 

av någon form av funktionsnedsättning och om närmsta anhöriga räknas med berörs ännu 

fler. Socialstyrelsen (2015) framför att en individ som har blivit beviljad en eller flera 

insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) ska ha 

direkt inflytande kring verkställandet av insatsen gällande planering, utformning samt 

genomförande. Detta återfinns i 6 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(SFS 1993:387) där det framkommer att verksamhet enligt lagen ska “vara grundad på 

respekt för den enskildes bestämmanderätt och integritet” och den enskilde ska “i största 

möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges”. Det är 

sedan enhetschefens ansvar att planera insatsen utefter lagstiftning och riktlinjer, följa upp 

den och se till att personal som ska utföra insatsen finns tillgänglig (Framtidsutveckling, 

u.å.). 

Socialstyrelsens (2013) rekommendationer visar att vissa personer som får insatser från 

socialtjänsten behöver stöd från anhöriga för att kunna utöva sitt brukarinflytande. 

Fagerlund och Frisk (2003) menar att anhöriga är betydelsefulla inom arbetet med 

människor med funktionshinder och behövs för att bevaka den enskildes rättigheter när 

den enskilde inte själv kan det. Författarna betonar vidare att samverkan mellan 

professionella och anhöriga underlättar för arbetet kring brukaren. Samtidigt visar 

Socialstyrelsen (2016) vikten av att verksamheter inom socialtjänsten är lyhörda för och 

respekterar de personer som är viktiga för brukaren samt förstår att anhöriga är en viktig 

samarbetspartner som ska involveras i omsorgen.   

Eftersom anhöriga framställs som viktiga i närståendes insatser, enligt både litteratur och 

hos myndigheter, är det av intresse att undersöka hur verksamheter i praktiken förhåller 

sig till anhörigas involvering i insatsen. Aktuell studie kommer därför att undersöka 

anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser inom 

funktionshinderomsorgen, utifrån enhetschefers erfarenheter, för att skapa en förståelse 

för hur fenomenet synliggörs och hur befattningen förhåller sig till det.  



 

2 

2. Syfte och frågeställningar 

Studien undersöker enhetschefers erfarenheter av anhörigas delaktighet och inflytande i 

närståendes insatser inom funktionshinderomsorgen. Vidare analyseras hur enhetschefen 

upplever samt förhåller sig till anhörigas delaktighet och inflytande enligt följande 

frågeställningar. 

2.1. Frågeställningar 

1. Hur upplever enhetschefen anhörigas delaktighet och inflytande? 

2. Hur förhåller sig enhetschefen till anhörigas delaktighet och inflytande?  
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras bakgrundsinformation och tidigare forskning för det 

studerade ämnet. Inledningsvis ges en beskrivning av hur det kan vara att vara anhörig till 

en individ med funktionsnedsättning samt en kort redogörelse för yrket som enhetschef. 

Därefter presenteras aktuell lagstiftning för verksamheten i enlighet med studiens syfte och 

ett antal begrepp definieras för att underlätta för läsaren under studiens gång. Avsnittet 

avslutas med tidigare forskning utifrån olika rubriker där fokus ligger på anhörigas 

delaktighet och inflytande i närståendes insatser. 

3.1. Att vara anhörig 

Hallberg och Hallberg (2017) framför att anhöriga till individer med funktionsnedsättning 

lever i en unik situation där anhöriga ofta blir indirekt påverkade. Anhöriga till individer 

med funktionsnedsättning riskerar i större utsträckning att utsättas för fysisk och psykisk 

ohälsa. Författarna menar att samtidigt som föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

har ett föräldraansvar, har de även en skyldighet till att barnet får den vård och omsorg 

som barnet behöver och är berättigad till. När barnet fyllt 18 år ändrar sig dock situationen 

och det vuxna barnet ska söka stöd själv. Om detta inte är möjligt kan det innebära att 

föräldrarna under en lång tid behöver fortsätta stödjandet av det vuxna barnet (Hallberg & 

Hallberg, 2017). 

Socialstyrelsen (2016) klargör att den generella utgångspunkten i lagstiftning är att anhöriga 

själva väljer vilket ansvar och engagemang som tas i närståendes insatser. Däremot 

framkommer det att de flesta anhöriga vill hjälpa sin närstående då det beskrivs som 

meningsfullt. Samtidigt rekommenderas socialtjänstens verksamheter att samarbeta med 

anhöriga om hur insatsen till deras närstående ska utformas (Socialstyrelsen, 2016). 

Ineland, Molin och Sauer (2019) skriver att trots att det förespråkas att föräldrar ska göras 

delaktiga och ges inflytande lyfter föräldrar fram att det är kontakten med professionella 

som bromsar deras möjlighet till egna intressen och livsprojekt. Föräldrar framhåller att 

kontakten med professionella ofta genomsyras av ifrågasättanden vilket leder till att de kan 

tvivla på sin föräldraroll och den kompetens de besitter (Ineland et al., 2019). 
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3.2. Yrket som enhetschef 

En första linjens chef (även kallat enhetschef) har bland annat arbetsuppgifter som att 

sköta budget, bedriva kvalitetsarbete, organisera kommunikation, tillmötesgå 

utvecklingsbehov, ansvara för arbetsmiljön och upprätthålla kontakter med 

brukarorganisationer med flera (Thylefors, 2016). Första linjens chefer finns i en 

mellannivå och ansvarar för att produktion fungerar, informerar både uppåt till ledningen 

och nedåt till medarbetarna samt länkar ihop den översta nivån med de under (Thylefors, 

2016). Enligt Framtidsutveckling (u.å.) ansvarar enhetschefer inom äldre- och 

funktionshinderomsorg för ledning och planering av verksamheter inom socialtjänst. 

Uppgifter som enhetschefer kan ha är att se till att de äldre och individerna med 

funktionsnedsättning får en trygg och meningsfull tillvaro och att vara lyhörda för deras 

behov. Enhetschefen ska följa upp och utvärdera insatsen, planera för sina medarbetares 

vidareutveckling och ansvara för rekrytering av nya medarbetare (Framtidsutveckling, u.å.). 

3.3. Lagstiftning 

Socialtjänstens verksamheter styrs av olika lagar och studien kommer särskilt att beakta 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387), LSS, samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

OSL. Nedan följer en redogörelse för de paragrafer i lagarna som är av intresse för studien. 

3.3.1. Socialtjänstlagen 

SoL är av intresse för studien då lagen genomsyrar hela socialtjänstens arbete oavsett vem 

det gäller. Enligt 1 kap. 1 § i SoL (SFS 2001:453) står det skrivet att: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt 

aktiva deltagande i samhällslivet [...] Socialtjänsten skall under hänsynstagande 

till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 

och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  

Enligt 2 kap. 1 § i SoL följer sedan en förklaring om kommunens ansvar som lyder “Varje 

kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver [...]”. 
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3.3.2. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lagstödet för de insatser som enhetscheferna i studien huvudsakligen verkställer finns i 

LSS. Enligt 1 § i LSS (SFS 1993:387) innehåller lagen bestämmelser om insatser för särskilt 

stöd och service åt personer med: 

[...]utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med betydande 

och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller med andra varaktiga 

fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Enligt 9 § i LSS (SFS 1993:387) är de insatser för särskilt stöd och service som kan ansökas 

om: 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild 

kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och 

varaktiga funktionshinder, 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av 

beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldagen samt under lov, 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 



 

6 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 

bostad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

3.3.3. Offentlighets- och sekretesslagen 

OSL är intressant för studien då brukarens samtycke krävs för att anhöriga ska kunna göras 

delaktiga i insatsen och att sekretess gäller tills dess. Enligt 12 kap. 2 § i OSL (2009:400) 

kan en enskild: 

[...] helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, 

om inte annat anges i denna lag [...] Om en enskild samtycker till att en uppgift 

som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan 

enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som 

inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller 

utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas 

ut. 

3.4. Begreppsdefinitioner 

Nedan definieras ett antal begrepp som är av relevans för studien och som kan underlätta 

för läsaren under studiens gång. 

3.4.1. Delaktighet och inflytande 

Enligt Socialstyrelsen (2013) definieras delaktighet som att brukaren är en del i en process 

oavsett vad brukarens medverkan får för inverkan. Inflytande kan finnas på olika nivåer 

men innebär generellt att brukarens synpunkter får en inverkan på insatsen. Definitionerna 

för delaktighet och inflytande är de samma när det gäller anhöriga (Socialstyrelsen, 2013). 

3.4.2. Funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionshinderomsorg 

Enligt Socialstyrelsen (2019a) definieras funktionsnedsättning som en fysisk, psykisk eller 

intellektuell nedsättning av funktionsförmåga. Funktionshinder är i sin tur relaterat till den 

sociala omgivningen och är den begränsning som en funktionsnedsättning kan innebära 

för en person (Socialstyrelsen, 2019a). I studien används funktionshinderomsorg för 
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definition av kommunal socialtjänst som bedriver verksamhet och ger stöd och insatser till 

individer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. 

3.4.3. Brukare, vårdtagare och närstående 

Socialstyrelsen (u.å.) beskriver brukare som den ”person som får, eller som är föremål för 

en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten”. Vårdtagare 

är en annan benämning för en individ som tar emot vård och används som begrepp i 

studiens kommande teoretiska ramverk. Socialstyrelsen (2019b) definierar närstående som 

den som tar emot vård, stöd och omsorg. I studien kommer begreppet närstående att 

beskriva individen med funktionsnedsättning i förhållande till anhöriga. Alla tre 

definitioner kommer att användas under studiens gång. 

3.4.4. Enhetschef 

Enhetschef är en av de benämningar på den chef som verkställer insatser inom socialt 

arbete (Framtidsutveckling, u.å.). Olika kommuner har olika benämningar och bland dem 

finns även verksamhetschef samt områdeschef. Studien kommer att benämna 

verkställande chef för insatser inom funktionshinderomsorg som enhetschef. 

3.4.5. Anhörig 

Socialstyrelsen (u.å.) definierar anhöriga som personer inom familjen eller de närmsta 

släktingarna. 

3.4.6. Anhörigstöd 

Enligt 5 kap. 10 § i SoL (SFS 2001:453) ska “Socialnämnden [ska] erbjuda stöd för att 

underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller 

som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Socialstyrelsen (2019b) framför att 

syftet med anhörigstödet är att minska fysisk och psykisk belastning hos anhöriga och 

exempel på stöd kan vara information om den närståendes funktionsnedsättning eller 

avlösning i olika former. Kommunen ansvarar för att planera hur anhörigstödet ska 

tillämpas i socialtjänsten, att avsätta pengar för stödet och hur det ska följas upp, samt ge 

information om stödet till anhöriga (Socialstyrelsen, 2019b). Dock är stödet till anhöriga 

inte väl utforskat vilket gör det svårt att bedöma hur stödet utifrån lagparagrafen fungerar 

(Hallberg & Hallberg, 2017). 
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3.4.7. Personlig assistans 

Socialstyrelsen (u.å.) definierar personlig assistans som ”LSS-insats i form av personligt 

utformat stöd som ges åt personer som på grund av stora och varaktiga 

funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov”. 

Personlig assistent är den som utför personlig assistans. 

3.4.8. God man och förvaltare 

Socialstyrelsen (u.å.) beskriver god man som den som utses att företräda en viss person 

med sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande som behöver hjälp att bevaka 

sina rättigheter, att rättshandlingsförmåga ej begränsas samt att förvalta sin egendom. 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (u.å.) förklarar att ett förvaltarskap enbart 

anordnas om godmanskapet inte är tillräckligt och kan aktualiseras om individen riskerar 

att fara illa eller bli utnyttjad av andra. Den som utses som förvaltare har ensamrätt att 

bestämma, utan huvudmannens samtycke, inom ramen för uppdraget (Riksförbundet 

frivilliga samhällsarbetare, u.å.). 

3.5. Tidigare forskning 

Nedan följer en forskningsgenomgång kring anhörigas delaktighet och inflytande, alltså 

hur anhöriga är en del i en process och får inverkan, i närståendes insatser inom 

funktionshinderomsorgen. Den tidigare forskningen på området fungerar i aktuell studie 

dels som bakgrundsinformation till anhörigas upplevelser av att vara delaktiga dels som 

diskussionsmaterial till det framkomna resultatet. Detta behandlas i 7.1. Resultatdiskussion. 

I funna studier har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Datamaterialet är 

insamlat genom semistrukturerade intervjuer, strukturerade intervjuer, 

fokusgruppsintervjuer, enkäter och observationer. För att underlätta för läsning har 

tidigare forskning delats in i olika teman som berör anhörigas, professionellas samt 

brukarens perspektiv på anhörigas delaktighet och inflytande. Avslutningsvis presenteras 

kunskapsluckor och forskningsfokus. 

3.5.1. Anhörigas engagemang 

Anhörigas engagemang är något som särskilt belyses utifrån ett professionellt perspektiv i en 

utav studierna. Björkman (2002) skriver att arbetsledare inom social omsorg för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar anser att det sociala nätverket är betydelsefullt men 
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att anhöriga både kan hjälpa och försvåra arbetet. Ett hinder i samarbetet mellan 

professionella och anhöriga anser arbetsledare är att anhöriga kan se bekymmer kring 

brukaren på ett annat sätt än personalen och bemöta brukaren på andra sätt än vad 

personalen gör. Ett annat exempel på försvårande som arbetsledarna anger är om anhöriga 

gör mer än vad brukaren vill att de ska göra. I studien framförs dock att majoriteten av 

arbetsledarna anser att det sociala nätverket kring brukaren ska engageras i planering av 

stöd som brukaren får, men att det saknas formell struktur kring hur arbetsledare ska 

hantera samarbetet. I studien nämns även viktiga hörnstenar för en fungerande relation 

och ett möjligt samarbete mellan arbetsledare och anhöriga där arbetsledare poängterar det 

första mötet, kontinuitet i relationen samt en mänsklig relation. Arbetsledarna i studien 

anser att det första mötet kan vara avgörande för att den fortsatta relationen mellan 

arbetsledare och anhörig ska vara förtroendefull och trygg. De menar att relationen då 

behöver vara mänsklig och skiljas från ett professionellt och distanserat förhållningssätt 

(Björkman, 2002). 

3.5.2. Anhöriga i olika roller och deras maktposition 

Enligt tidigare forskning är det vanligt förekommande med anhöriga i olika roller i 

närståendes insatser. Olin och Dunér (2016) framför att föräldrarna i studien beskriver att 

deras huvudsakliga ansvar är att företräda sina vuxna barn, då flera av de vuxna barnen har 

svårt att uttrycka sina behov. Företrädarskapet beskrivs av föräldrarna som svårare när 

barnen övergår till vuxen ålder då de inte längre har laglig rätt att företräda dem. 

Föräldrarna i studien framhåller samtidigt att föräldraskapet blir livslångt för föräldrar vars 

barn har en funktionsnedsättning, vilket de menar inte speglas i samma utsträckning hos 

föräldrar vars barn inte har en funktionsnedsättning (Olin & Dunér, 2016). Askheim (2003) 

påtalar att föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning ofta får kämpa mot 

rigida system och auktoriteter, samt att barnet blir förälderns livsprojekt även efter vuxen 

ålder. Giertz (2012) skriver dock att ansvariga för verksamheten kan ha svårt att urskilja 

vad som är brukarens intresse och vilja och vad som är de involverade anhörigas inflytande 

och försörjningsmöjligheter, när exempelvis en anhörig är god man till brukaren. Några 

studier visar även att det är vanligt förekommande att anhöriga vårdar sina närstående (Olin 

& Dunér, 2016; Olsson, Flygare & Roll-Pettersson, 2012). I Olin och Dunérs (2016) studie 

framkommer det att 20–25 % av personliga assistenter i Sverige är släkt med de brukare 

de är anställda hos och i Olsson et al. (2012) arbetar nästan alla föräldrarna i studien som 

personliga assistenter för sina barn. Studien visar däremot att alla föräldrar önskar att på 
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sikt sluta vara assistent för att barnet ska bli mer självständigt (Olsson et. al, 2012). Olin 

och Dunér (2016, s. 43–45) presenterar de motiv de funnit till att föräldrar väljer att arbeta 

som personlig assistent till sina barn vilka är: “det fanns inget val”, “erkännande för hårt 

arbete”, “föräldraansvar” och “det är bäst för familjen”. Föräldrarna i studien anser att bli 

personlig assistent ger dem möjligheten att få erkännande för det arbete de redan gör, 

eftersom det formella systemet inte upprätthåller sina skyldigheter (Olin & Dunér, 2016). 

Anhörigas maktposition visas på olika sätt i några studier. I Bowey, McGlaughlin och Saul 

(2005) anser flera anhöriga att brukaren inte alltid förstår alternativen vid olika val om sin 

omsorg och att vid dessa tillfällen får andra ta beslut åt brukaren. I en annan vetenskaplig 

studie om föräldrar till vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning har det visat sig 

att föräldrarna lätt blir överbeskyddande och fortsätter att bemöta brukaren som ett barn 

(Askheim, 2003). Samtidigt framför Giertz (2012) att yrkesverksamma kan se att risken 

med anhöriga i olika roller blir att brukaren fortsättningsvis blir bemött som ett barn, då 

familjen inte erkänner personen som vuxen med behov av att få vara självständig. I studien 

Bowey et al. (2005) har professionella en oro över att brukaren inte ska våga uttrycka sina 

önskemål när anhöriga inte håller med om brukarens val. I samma studie framkommer det 

dock även att anhöriga känner sig förolämpade när professionella ser anhöriga som en 

barriär till brukarens självständighet (Bowey et al., 2005). Giertz (2012) påtalar även andra 

risker med anhöriga i olika roller, som exempelvis god man, vilket kan innebära att kontroll 

och stöd blir sammanflätade vilket i sin tur kan utgöra en maktposition hos anhöriga. 

Författaren till avhandlingen menar även att det finns motsättningar mellan aktörer i 

brukarens liv om vem som känner viljan hos brukaren bäst (Giertz, 2012). 

3.5.3. Anhörigas oro vid bristande samordning och organisering 

Anhörigas oro vid bristande samordning och organisering förekommer i flera studier och verkar 

vara centralt vid insatser inom funktionshinderomsorgen. Ahlström och Wadensten (2011) 

framför att möjligheten att påverka och delta i den personliga assistansen är en 

angelägenhet för både den anhörige och den närstående, särskilt när det kommer till 

rekrytering av nya assistenter och schemaläggning av assistansen. Anhöriga i studien 

beskriver en oro över att de personliga assistenterna ska avsluta sin anställning och att det 

kan bli svårt att rekrytera nya assistenter (Ahlström & Wadensten, 2011). En annan studie 

där detta presenteras är i Olsson et al. (2012) där föräldrar anser att samordning och 

organisering av den personliga assistansen är otillräcklig, vilket är påfrestande för 

föräldrarna då de ofta får ta över arbetet. Det visar sig att föräldrar får ledningsansvar för 
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insatsen personlig assistans för sitt barn samt att föräldrarna tar mer ansvar för fortbildning 

och rekrytering kring assistenter än de önskar. Föräldrarna får ofta lära upp nya assistenter 

om deras barns behov och personlighet vilket utgör en belastning för föräldrarna och som 

i sin tur skapar en oro över att barnen inte får bra hjälp (Olsson et al., 2012). I en annan 

studie framkommer det att när föräldrarna har synpunkter eller idéer som kan förbättra 

insatsen känner sig flera föräldrar ignorerade av de som organiserar insatsen (Bianco, 

Garrison-Wade, Tobin och Lehmann, 2009). Något annat som är krävande för 

familjemedlemmar är enligt Bianco et al. (2009) hög personalomsättning och att behöva 

lära upp ny personal, men även att behöva stötta upp när ingen personal finns. Olsson et 

al. (2012) menar att föräldrar till barn med funktionsnedsättning riskerar att drabbas av 

stress, isolering, depression och upplevelser av att inte klara av det dagliga livet i större 

utsträckning än andra föräldrar och att föräldraskapet beskrivs som tungt. Huus, Olsson, 

Elgmark Andersson, Granlund och Augustine (2017) framför även att föräldrar behöver 

mer information om insatsen överlag och om vilket stöd som finns tillgängligt. 

3.5.4. Anhörigas oro och rädsla att förlora kontrollen 

Ett annat tema som visar sig vara aktuellt utifrån anhörigas perspektiv är oro och rädsla att 

förlora kontrollen. Ahlström och Wadensten (2011) skriver i sin studie att i de situationer där 

mötet mellan den personliga assistenten och den närstående upplevs negativt känner 

anhöriga mycket oro, bland annat när assistenterna gör uppgifter på sitt vis och inte som 

brukaren önskar. Anhöriga i studien såg samtidigt på assistansen som en nödvändighet i 

vardagen och att de inte har något annat val än att vänja sig vid att vara beroende av hjälp 

(Ahlström & Wadensten, 2011). I Giertz (2012) avhandling framkommer det att vissa 

föräldrar, tillika gode män, är rädda att konflikter mellan föräldrarna och personalen ska gå 

ut över eller få konsekvenser för deras närstående. Samtidigt framför Bowey et al. (2005) i 

studien att föräldrar anser att det är svårt att släppa taget om sina barn, då de upplever att 

barnen får bäst vård i familjehemmet samt att de anser att hemmiljön är bäst lämpad för 

dem. Föräldrarna är oroliga och har ångest över framtiden för sina barn när de eventuellt 

behöver släppa taget om dem. De tror inte att någon annan kan se efter barnet och se till 

barnets säkerhet lika bra som de kan. De äldre föräldrarna i studien, vars vuxna barn bor i 

familjehemmet, är oroliga att barnet inte skulle vilja flytta ut och att föräldrarna skulle 

förlora förmågan att ta hand barnet innan barnet hade flyttat ut (Bowey et al., 2005). Även 

föräldrarna i Askheims (2003) studie är oroliga över vad som ska hända barnet när 

föräldrarna inte längre har kontroll, vilket gör det svårt för föräldrarna att släppa 
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kontrollen. Däremot upplever föräldrarna att de kan slappna av när den personliga 

assistansen fungerar bra hos deras barn (Askheim, 2003). 

3.5.5. Anhörigas övervakande roll och orimliga krav 

Anhörigas övervakande roll och orimliga krav är ett återkommande tema i tidigare forskning. 

Giertz (2012) skriver att det finns bristande tillit hos anhöriga när det kommer till det stöd 

som deras vuxna barn får och som de har rätt till, vilket kan medföra en känsla av behov 

av övervakning. Samtidigt menar Olsson et al. (2012) föräldrarna i deras studie upplever 

att de får en övervakande roll för att se till att barnet med funktionsnedsättning får rätt 

stöd och träning, samtidigt som de inte vill hindra anställda i arbetet. Föräldrarna i studien 

är oroliga över att barnen ska komma i andra hand då kollegialt umgänge tar över och att 

de måste påminna de personliga assistenterna om att de arbetar med barnen (Olsson et al., 

2012). Schömer (2017) framför att de personliga assistenterna i studien påtalar att det blir 

problem när anhöriga ställer orimliga krav på dem och att de träder in och säger åt dem 

vad och när de ska göra något. De är oroliga över att bli av med sin anställning om de 

skulle ifrågasätta anhörigas krav eller påtala en sämre arbetsmiljö och anser att deras 

arbetsmiljö blir bättre när anhöriga litar på dem och att de utför ett bättre arbete när 

anhöriga har förtroende för dem (Schömer, 2017). En annan studie visar att de personliga 

assistenterna uttrycker att föräldrarnas åsikter får accepteras, eftersom det är dem som har 

auktoriteten (Askheim, 2003). 

3.5.6. Summerade slutsatser av tidigare forskning 

Enligt ovanstående presentation av tidigare forskning kan anhörigas delaktighet och 

inflytande upplevas olika utifrån de perspektiv som har presenterats. Tidigare forskning 

visar att anhöriga engagerar sig på olika sätt i deras närståendes insatser och de ser det som 

positivt att de kan vara delaktiga och ges inflytande (Olin & Dunér, 2016; Olsson et al., 

2012; Ahlström & Wadensten, 2011). Däremot framkommer det att anhöriga många 

gånger är oroliga över bristande samordning och organisering av deras närståendes insats, 

och menar att möjligheten till samarbete med professionella varierar (Giertz, 2012; 

Ahlström & Wadensten, 2011; Olsson et al., 2012; Bianco et al., 2009; Bowey et al., 2005). 

Föräldrar i tidigare studier påtalar att det är mer slitsamt att vara förälder till ett barn med 

funktionsnedsättning (Olin & Dunér, 2016; Askheim, 2003; Olsson et al., 2012). Föräldrar 

i tidigare forskning menar även att de behöver mer information kring insatsen och vilket 

stöd som finns tillgängligt (Huus et al., 2017). Professionella, vilket enligt tidigare forskning 
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inkluderar både arbetsledare och personliga assistenter, menar att det saknas formell 

struktur kring samarbetet med anhöriga och att det kan vara svårt att veta hur de ska 

förhålla sig till anhöriga i brukarens insats (Björkman, 2002; Giertz, 2012). Tidigare 

forskning visar även att professionella är oroliga över brukarens möjlighet till 

självständighet när anhöriga engagerar sig i större utsträckning (Bowey et al., 2005; Giertz, 

2012; Askheim, 2003). 

3.5.7. Sammanfattning av kunskapsluckor och forskningsfokus 

Efter genomförd litteraturgenomgång verkar det finnas begränsad forskning kring 

professionellas syn på anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser inom 

funktionshinderomsorgen. Specifik forskning på enhetschefers syn på anhörigas 

delaktighet och inflytande har inte heller funnits. Flera utav de funna studierna riktar sig 

mot barn- och föräldrarelationer och i de flesta vetenskapliga artiklar som funnits belyses 

generellt sett anhörigas perspektiv (Ahlström & Wadensten 2011; Bowey et al., 2005; 

Bianco et al., 2009; Olin & Dunér, 2016; Huus et al., 2017). Avhandlingen som presenterats 

belyser anhörigas, brukares och professionellas perspektiv kring delaktighet och inflytande 

överlag (Giertz, 2012). En annan studie beskriver anhörigas delaktighet och inflytande ur 

ett professionellt perspektiv från arbetsledare inom psykiatrisk omsorg (Björkman, 2002). 

Andra perspektiv som antas är utförare av insats och då främst personliga assistenter 

(Schömer, 2017). Askheim (2003) utgår från personliga assistenters och anhörigas 

perspektiv. Den insats som främst förekommer i studierna är personlig assistans (Ahlström 

& Wadensten, 2011; Askheim, 2003; Schömer, 2017; Olsson et al., 2012; Olin & Dunér, 

2016). Tre av studierna som funnits är internationella där Bianco et al. (2009) är från U.S.A., 

Bowey et al. (2005) är från Storbritannien och Askheim (2003) är från Norge.  
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4. Teoretiskt ramverk 

Studien undersöker vilka erfarenheter enhetschefer inom funktionshinderomsorgen har 

när det kommer till anhörigas delaktighet och inflytande. Mer specifikt undersöks hur 

enhetschefer upplever och förhåller sig till anhörigas delaktighet och inflytande, alltså hur 

anhöriga är en del i insatsen och kan påverka den, och kan därmed beskrivas utifrån Twigg 

och Atkins (1994) teoretiska modeller om professionellas respons till anhörigas 

involvering.  

4.1. Förklaring av teoretiskt ramverk 

Twigg och Atkin (1994) har studerat anhöriga och deras behov och önskemål i närståendes 

insatser relaterade till antaganden och tillämpningar hos de som verkställer insatsen. 

Författarna menar att anhöriga inte kan åsidosättas från deras närståendes insats, utan att 

deras behov och intressen behöver placeras i en bredare kontext. De framför att det 

tidigare har saknats teoretiska modeller för relationen mellan anhöriga och professionella 

inom socialtjänsten och hur de professionella ska förhålla sig till anhörigas delaktighet. De 

menar att professionella inom socialtjänst kan ha svårt att föreställa hur deras relation till 

anhöriga ska se ut eftersom, det blir problematiskt när anhöriga inte är direkt fokus i 

insatsen men samtidigt en stor del av den. Samtidigt belyser författarna vikten av 

vårdtagarna och att de är anledningen till att vårdgivande existerar. Frågor som ställs är 

vilka mekanismer som visar på relationen mellan professionella inom socialtjänst och 

anhöriga och hur professionella kan balansera mellan anhörigas och vårdtagarens intressen. 

Den informella sektorn innebär i teorin det nätverk som finns närmast vårdtagaren, medan 

den formella sektorn är det nätverk som socialtjänsten står för. När teoretikerna skriver 

om instrumentellt arbete hänvisar de till sådant som att tillhandahålla vårdtagarens 

ekonomi eller att sörja för diverse aktiviteter. Författarna till teorin har genom sin studie 

tagit fram fyra modeller, även kallade idealtyper, av professionellas respons till anhöriga 

som förklaras nedan (Twigg och Atkin, 1994). 

4.1.1. Anhöriga som resurs 

Twigg och Atkin (1994) förklarar att i modellen anhöriga som resurs definieras anhöriga brett 

och inkluderar allt potentiellt informellt stöd som vänner, grannar eller närmsta anhöriga. 

Fokus ligger på vårdtagaren, alltså individen med funktionsnedsättning, medan anhöriga 

finns i bakgrunden. Verkställande myndigheter ser istället den informella vården som 
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förutsatt och tagen för givet och framför att anhöriga är en tillgänglig resurs för arbetet 

men att professionella inom socialtjänsten inte intresserar sig för deras önskemål om 

insatsen. Enligt modellen är majoriteten av den hjälp som individer med 

funktionsnedsättning får från den informella sektorn och det finns ett antagande bland 

professionella inom socialtjänst att den informella vården kommer först och att 

socialtjänsten endast ska inträda när den informella hjälpen inte finns tillgänglig (Twigg & 

Atkin, 1994). 

4.1.2. Anhöriga som samarbetspartners 

Anhöriga som samarbetspartners innebär att verkställande myndigheter har som mål att arbeta 

jämsides med den informella sektorn och sammanväva deras stöd med den formella 

sektorn (Twigg & Atkin, 1994). Författarna menar att anhöriga ska ses som 

samarbetspartners vilket innebär att den formella och den informella vården inte ska vara 

uppdelade. Definitionen av anhöriga är bred och involverar likt den första modellen fler 

individer inom den informella sektorn men syftar främst på de närmast anhöriga. Enligt 

författarna fokuserar professionella inom socialtjänsten främst på individen med 

funktionsnedsättning men även på anhöriga som instrumentellt viktiga. De är viktiga i den 

mån att de kan fortsätta att vårda sin närstående med hög kvalitet och ska involveras så 

långt det är möjligt. Däremot tar modellen viss hänsyn till anhörigas önskemål och 

välmående men främst på en instrumentell nivå. Målet med anhöriga som 

samarbetspartners är att vårdtagaren ska få en kvalitetssäkrad vård. Det kan dock bli 

konflikter när professionella inom socialtjänsten antar att anhöriga vill vårda sin närstående 

och att assistera dem i arbetet blir professionellas enda sätt att relatera till anhöriga (Twigg 

& Atkin, 1994). 

4.1.3. Anhöriga som vårdtagare 

Twigg och Atkin (1994) förklarar att anhöriga ses som individer med individuella behov 

enligt modellen anhöriga som vårdtagare. Modellen förklarar att även anhöriga har rätt till hjälp 

och stöd. Insatserna har som mål att ge avlösning för anhöriga i deras vårdande situation 

och anhörigas vårdande ses enbart som en akutlösning. Detta för att minska börda och 

stress hos anhöriga och möjliggöra för deras välmående. Författarna framför att fokus i 

modellen ligger på anhöriga och deras individuella behov och att deras välmående är av 

värde. Intressekonflikterna mellan anhörig och vårdtagare är fullt erkända men betoningen 

ligger på vilka problem vårdandet innebär för den anhörige (Twigg & Atkin, 1994). 
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4.1.4. Anhöriga som ersatta/ersättningsvård 

I modellen anhöriga som ersatta/ersättningsvård är målet att överskrida eller ersätta anhörigas 

vårdande relation till vårdtagarna (Twigg & Atkin, 1994). I modellen presenteras anhöriga 

inte som vårdande anhöriga utan istället som släktingar eller familj. Denna syn på anhöriga 

är mer neutral och inger inga måsten och ansvar som det innebär att vara vårdande anhörig. 

Författarna framför att det finns två inriktningar på modellen där den första inriktningen 

lyfter vårdtagarens angelägenhet och maximering av vårdtagarens självständighet. Målet 

med inriktningen är resultatet av att vårdtagaren blir oberoende sina anhöriga. Det innebär 

dock inte att anhöriga ska ersättas, men att andra i den formella sektorn ska ta över den 

vårdande rollen. Författarna beskriver att i de situationer där vuxna individer med 

funktionsnedsättning blir vårdade av sina anhöriga finns en risk att det hindrar individens 

personliga utveckling. Den andra inriktningen inom modellen syftar till anhörigas 

angelägenhet och att maximering av vårdtagarens självständighet potentiellt kommer att 

fördela vårdbehovet och i sin tur minska bördan för den anhörige. Författarna menar att 

fokus i modellen är antingen på vårdtagaren eller den anhörige, beroende på vilken 

inriktning som har tagits. Oberoende av vilken inriktning som tas ses vårdtagaren och 

anhörig som två separata individer där önskat resultat är självständighet för båda (Twigg 

& Atkin, 1994). 

4.1.5. Summering av teoretiskt ramverk kopplat till aktuell studie 

Tidigare forskning som presenterats tyder på att det saknas formell struktur kring hur 

professionella ska förhålla sig till anhöriga och hur samarbetet dem emellan ska se ut. För 

att undersöka hur professionella upplever och förhåller sig till anhörigas delaktighet och 

inflytande genomförs i aktuell studie semistrukturerade intervjuer med tio enhetschefer. 

Twigg och Atkins (1994) fyra teoretiska modeller används sedan för att kunna beskriva hur 

professionella på olika sätt kan uppleva och förhålla sig till anhörigas delaktighet och 

inflytande utifrån det resultat som framkommer under de semistrukturerade intervjuerna. 

Det teoretiska ramverket ämnar därmed inte att förklara fenomenet, utan möjliggör istället 

för en djupare beskrivning av det.  
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5. Metod 

Studien antar en kvalitativ ansats då intresset för enhetschefers egna erfarenheter och 

upplevelser av anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser är i fokus. I 

följande metodavsnitt presenteras författarnas förförståelse, urval och urvalsprocedur, 

metod vid datainsamling, analys av data samt bedömningskriterier. Avslutningsvis förs en 

reflektion kring Vetenskapsrådets (2002) och Brymans (2018) forskningsetiska principer 

samt hur dessa tagits till hänsyn i studiens genomförande. 

5.1. Förförståelse 

Båda författarna har en bakgrund i arbete inom funktionshinderomsorg. En utav 

författarna har arbetat som personlig assistent och har genomfört en praktik vid 

biståndshandläggning inom LSS. Den andra har arbetat som ledsagare och har en pågående 

anställning som enhetschef inom funktionshinderomsorgen. Intresset att genomföra en 

studie inom området har därmed väckts och ämnet om anhörigas delaktighet och 

inflytande i närståendes insatser har uppdagats. Med hänsyn till att båda författarna har 

arbetat eller har en pågående anställning inom funktionshinderomsorgen har detta medfört 

en avgränsning vid urval. De kommuner där författarna har varit eller är yrkesverksamma 

har därmed valts bort vid förfrågan om deltagande. Förförståelsen om ämnet har i 

möjligaste mån även lagts åt sidan vid genomförandet av intervjuerna för att möjliggöra en 

neutral ansats och minska risken för påverkan. 

5.2. Urval och urvalsprocedur 

Studien utgår från ett målstyrt urval vilket innebär att målet med forskningen och 

möjligheten att besvara forskningsfrågorna styr vilka deltagare som efterfrågas (Bryman, 

2018). I samband med studien valdes nio kommuner ut och i varje kommun kontaktades 

sedan befintlig områdes-, avdelnings- eller socialchef inom funktionshinderomsorgen via 

mejl i form av “förfrågan till chefer inom funktionshinderomsorgen” (se bilaga 1). 

Förfrågan utformades i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

och innehåller övergripande information om studiens syfte samt hur den tänkt genomföras. 

Vid urvalet gjordes ingen begränsning till vilken typ av insats som enhetschefen verkställer 

och inte heller en begränsning till vilken eller vilka funktionsnedsättningar individerna som 

de verkställer insatser för har. Den första kontakten togs indirekt med enhetscheferna, via 

deras chefer, för möjligheten att hänvisa vidare till fler enhetschefer inom samma område 
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och kommun. Kontaktuppgifter till relevanta chefer inom området hämtades från 

kommunernas hemsidor och för att säkerställa att rätt kontaktuppgifter inhämtats togs 

även telefonkontakt med varje kommuns växel. 

5.2.1. Deltagare 

Alla deltagare hade fått förfrågan om att delta (se bilaga 1) vidarebefordrad till sig från sina 

chefer och var medvetna om vad som står i den. De enhetschefer som sedan visade intresse 

att delta tog kontakt med författarna till aktuell studie via mail för att i samråd bestämma 

tid och plats för intervju. Tio enhetschefer från fyra kommuner valde att delta i studien 

och genomförde varsin enskild intervju. En större del av intervjuerna genomfördes i en 

och samma kommun medan antalet deltagare i de andra tre kommunerna varierade. 

Deltagarna var både män och kvinnor och hade främst examen i socionomprogrammet, 

sociala omsorgsprogrammet och arbetsterapeutsprogrammet. Vissa av enhetscheferna 

hade vidareutbildat sig genom andra program eller enstaka kurser inom bland annat juridik 

och ledarskap. År inom chefsbefattning varierade något men samtliga enhetschefer hade 

minst två års erfarenhet som verkställande chef inom funktionshinderomsorgen. Några 

enhetschefer verkställer flera insatser medan andra enbart verkställer en insats och de 

insatser som förekommer bland enhetscheferna är korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet enligt 9 § 6 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS, bostad 

med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 

LSS, personlig assistans enligt 9 § 2 LSS, daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS och 

dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL. Samtyckesblankett (se bilaga 3) gavs till samtliga 

deltagare, innan intervjuerna inleddes, där deltagarna fick bekräfta att de vill delta. De 

informerades även ännu en gång om sin rättighet att avbryta sitt deltagande när och om de 

önskar. I studien benämns deltagarna som Enhetschef 1 till 10 för att bidra till ett 

könsneutralt resultat samt med hänsyn till konfidentialiteten. Att poängtera är att 

ordningen för de tilldelade siffrorna inte överensstämmer med ordningen för hur 

intervjuerna har genomförts. Även detta har gjorts med hänsyn till konfidentialiteten. 

5.3. Metod vid datainsamling 

Till studien har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts, som enligt Bryman (2018) 

utförs utifrån ett frågeschema där frågorna är allmänt formulerade och uppföljningsfrågor 

kan vara av relevans. Kvale och Brinkmann (2014) framför att kvalitativa intervjuer med 

fördel används när forskare är intresserade av människors erfarenheter, åsikter och 
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attityder. Eftersom studien undersöker enhetschefers egna erfarenheter och upplevelser av 

anhörigas delaktighet och inflytande anses denna intervjuform som lämpligast. 

5.3.1. Intervjuguide och pilotintervju 

Processen för insamling av data inleddes med en utformning av en intervjuguide. Bryman 

(2018) beskriver en intervjuguide som en minneslista över teman eller frågor som 

intervjuaren ämnar ställa för att få riklig information om hur deltagaren upplever sin 

situation. Studiens intervjuguide (se bilaga 2) börjar med inledande information om 

studiens syfte och användningsområde, frivillighet och möjlighet att avbryta deltagande, 

konfidentialitet, inspelning av intervjun samt publicering av färdig studie. Efter inledande 

information efterfrågas intervjupersonens bakgrundsinformation inom studier samt yrken 

och följs sedan av intervjufrågor kring det studerade ämnet. För att säkerställa att 

intervjufrågorna var av relevans för kommande intervjuer genomfördes en pilotintervju med 

en enhetschef inom en kommun som ej ingått i urvalet. Bryman (2018) menar att en 

pilotstudie kan visa om det finns problem med frågorna, vilka i sin tur kan ändras, samt att 

individerna som tillfrågas till pilotintervju ej ska ingå i studiens tänkta urval. Efter att 

pilotintervjun genomfördes gjordes ändringar av intervjuguiden där frågor lades till eller 

togs bort, samt ändrades i ordningen. Den intervjuguide som finns i bilaga 2 är den 

slutgiltiga versionen som har använts till studien. 

5.3.2. Semistrukturerade intervjuer 

Vid inhämtning av material utfördes semistrukturerade intervjuer där båda författarna 

närvarade vid varje intervju. En av författarna höll i intervjun medan den andra lyssnade 

och skrev ner reflektioner eller frågor som uppkommit under intervjuns gång och som 

gavs möjlighet att upptas i slutet av intervjun. Författarna turades om att hålla i 

intervjuerna, vilket med fördel gjordes genom att vara intervjuare och lyssnare vid varannan 

intervju. Intervjuerna inleddes med information kring studiens syfte och att studien är i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Fortsättningsvis frågades 

intervjupersonerna om bakgrundsinformation gällande eventuell utbildning, 

yrkesverksamhet efter examen, antal år i chefsbefattning inom funktionshinderomsorgen 

samt vilken typ av insats som denne har verkställt samt verkställer idag. Intervjufrågorna 

följer sedan ett mönster i öppna frågor kring ämnet för att avslutas med mer konkreta 

frågor kring organisatoriska strategier och förhållningssätt. Intervjupersonerna fick 

möjlighet att vara öppna i sina svar samtidigt som de fick en vägledning genom de frågor 
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och exempel som ställdes under intervjuns gång. Detta ansågs mest lämpat för studiens 

syfte då delvis specifika områden undersöks samtidigt som intervjupersonens 

egenutformade svar är av intresse. Intervjuerna tog mellan 25 - 60 minuter och varje 

intervju genomfördes på enhetschefernas arbetsplats. Vissa intervjuer hölls på 

enhetschefernas kontor medan andra hölls i samtalsrum utefter enhetschefernas önskemål. 

5.4. Analys av data 

Nedan följer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt vid analys av insamlade data. 

Inledningsvis presenteras hur inspelning samt transkribering av data har utförts. Sedan 

följer en beskrivning av den tematiska analys som har genomförts. 

5.4.1. Inspelning och transkribering 

För möjlighet att analysera inhämtat material spelades varje intervju in, efter samtycke av 

deltagarna, och transkriberades sedan. De inspelade intervjuerna delades i hälften för att 

båda författarna skulle ha möjlighet att transkribera en del av varje intervju. Detta för att i 

sin tur skapa intressanta diskussioner kring intervjuerna och för att båda ska vara insatta i 

alla intervjuer. Transkribering innebär att intervjuerna skrivs utifrån inspelat material och 

kan göras på olika detaljnivåer (Bryman, 2018). Studiens inspelade material transkriberades 

ordagrant i gemensamma dokument för att möjliggöra för båda författarna att ta del av det 

transkriberade materialet under tiden det skrevs. Varje intervju hade två delade dokument, 

en del 1 och en del 2 som vid utskrift sammanställdes i ett dokument. Tonläge och betoning 

på ord transkriberades inte då detta inte är av relevans för studien utan fokus ligger på vad 

enhetscheferna säger. 

5.4.2. Tematisk analys 

För att analysera det inhämtade materialet genomfördes tematisk analys där kodning och 

kategorisering av uttalanden i intervjuerna är centrala (Kvale & Brinkman, 2014; Bryman, 

2018). Kvale och Brinkman (2014) förklarar kodning som en process där ett eller flera 

nyckelord utgör en del av en text och att detta sedan kan leda till en kategorisering där 

meningar i längre intervjuuttalanden reduceras till kategorier av enklare slag. En kod eller 

flera koder kan liknas vid ett tema som har identifierats av analytikern samt kopplats till 

forskningen och dess frågeställningar (Bryman, 2018). Inledningsvis till analysprocessen 

genomfördes en uppställning av ett antal teman utifrån ämnet och intervjufrågorna i 

intervjuguiden. Efter intervjuernas gång kunde fler teman identifieras och tidigare uppsatta 
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teman bytas ut vilket med fördel gjordes för att finna teman som var av störst relevans för 

studiens resultat. Processen där data bryts ner, undersöks och kategoriseras kallas för öppen 

kodning (Kvale & Brinkman, 2014). En öppen kodning användes till en början för att finna 

egna koder och kategorier utifrån materialet. När ett antal teman och begrepp kunde 

identifieras användes till mestadels en selektiv kodning där materialet analyseras utifrån 

förbestämda teman eller begrepp (Padgett, 2008). Allt material skrevs ut, lästes igenom och 

kodades först öppet. När ett antal återkommande teman sedan kunde identifieras kodades 

resterande material mer selektivt. De första transkriberingarna lästes om vid nyinkomna 

teman och begrepp för att se om de återfanns även i dessa. 

5.5. Bedömningskriterier 

Bryman (2018) presenterar två grundläggande bedömningskriterier, tillförlitlighet och 

autenticitet, som kan användas vid kvalitativ forskning. Tillförlitlighet delas sedan upp i de 

fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. 

Autenticitet kan även delas upp i kriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

5.5.1. Tillförlitlighet 

Bryman (2018) skriver att trovärdighet innebär ett säkerställande av att forskning genomförs 

i enlighet med de regler som är aktuella samt att resultatet av forskningen rapporteras till 

de som studerats för att säkerställa att forskaren förstått fenomenet rätt. Studiens 

trovärdighet har beaktats då Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer tagits till 

hänsyn samt att intervjupersonerna blivit informerade om att de får ta del av studien när 

den är färdigställd. Författarna till aktuell studie har lämnat sina kontaktuppgifter till 

deltagarna om eventuella frågor eller yttranden kring materialet, men har inte rapporterat 

resultatet till dem i förväg. Överförbarhet går att nå genom att forskaren gör fylliga eller täta 

beskrivningar av detaljer i studien (Bryman, 2018). I studiens presentation av resultatet görs 

en utförlig genomgång av studiens kontext och en tydlig förklaring av ämnets relevans. För 

en fylligare och mer autentisk beskrivning av ämnet har enhetschefernas egna uttryck 

använts direkt från intervjuerna, istället för omskrivning av materialet. För att en studie ska 

vara pålitlig görs en noggrann och tillgänglig redogörelse av alla delar i forskningsprocessen 

(Bryman, 2018). Författarna har tagit hänsyn till vikten av att beskriva delarna i studiens 

genomförande utförligt genom att i detta metodavsnitt presentera studiens 

tillvägagångssätt och de delar av forskningsprocessen som aktualiserats under studiens 
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gång. Möjligheten att styrka och konfirmera beskrivs som ett tillvägagångssätt där forskarna 

försöker vara objektiva i den mån det går, men att det ska vara uppenbart att egna 

värderingar och tankar om ämnet har lagts åt sidan och att de inte har påverkat resultatet 

(Bryman, 2018). Med hänsyn till att båda författarna har en förförståelse inom området 

och ämnet i sig, har tidigare upplevelser och erfarenheter varit med i bakhuvudet men inte 

genomsyrat studien. Vikten av att utföra ett objektivt informationsbrev samt intervjuguide, 

utan bakomliggande värderingar eller riktade frågor, har därmed varit aktuellt. 

5.5.2. Autenticitet 

Frågan om studien uppfyller en rättvis bild av uppfattningar om det undersökta ämnet och 

de människor som studeras är ett kriterium till autenticitet (Bryman, 2018). Eftersom tio 

intervjuer har genomförts kan författarna ge en någorlunda bred bild av det undersökta 

ämnet, men tar hänsyn till att det inte går att generalisera resultatet att gälla alla enhetschefer 

inom funktionshinderomsorgen. För att ge en rättvis bild av ämnet har författarna även, 

som nämnt ovan, använt intervjupersonernas egna uttryck vid presentation av resultatet. 

Den ontologiska autenticiteten pekar mot om resultatet kan bidra till en bättre förståelse för 

deltagarna i studien gällande det studerade ämnet (Bryman, 2018). Förhoppningen om att 

studien kan bidra med ny och användbar information för enhetschefer, och eventuell 

annan ledning inom funktionshinderomsorgen, har funnits sedan utformandet av en 

uppsatsplan. För att möjliggöra detta har författarna valt ett ämne som inte tidigare 

uppdagats i lika stor utsträckning utifrån professionellas synvinkel, med hänvisning till 

tidigare forskning som funnits. Om studien bidragit till bättre information om hur andra 

kan uppleva ämnet kallas för pedagogisk autenticitet (Bryman, 2018). Samtidigt som 

författarnas förhoppning om att studien ska bidra till ny och användbar information för de 

professionella, finns en tanke om att studien även kan bidra till ökad förståelse för anhöriga 

och andra gällande anhörigas delaktighet och inflytande. Bryman (2018) skriver om 

katalytisk autenticitet som en förståelse för om studien har bidragit till att deltagarna kan 

förändra den aktuella situationen. Detta kan förstås utifrån studiens resultat samt förslag 

på vidare forskning inom området. Däremot bidrar inte studien till konkreta förslag på 

förbättringsåtgärder men kan ge en ökad förståelse för ämnet. Den taktiska autenticiteten 

beskriver om deltagarna har fått bättre möjligheter för förändring eller förbättring genom 

studien (Bryman, 2018). Författarna ser en förhoppning i att studien kan vara användbar 

för framtida organisationsförändringar gällande det studerade ämnet, men är samtidigt 
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medvetna om att studien inte nödvändigtvis bidrar till något revolutionerande mer än en 

presentation av ämnets relevans och en ökad förståelse. 

5.6. Etisk reflektion 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller att inför all forskning ska forskare göra både en 

långsiktig och kortsiktig vägning mellan två etiska principer: forskningskravet och 

individskyddskravet. Enligt forskningskravet ska forskning bedrivas gällande betydelsefulla 

frågor med hög kvalitet samtidigt som individskyddskravet betonar att individer har rätt 

till skydd mot psykiska och fysiska skador, kränkningar samt obefogad inblick i sina liv 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) menar också att det vore opassande att 

inte undersöka sådant som kan vara till vinning för människan, som exempelvis 

omständigheter som kan förändra människors levnadsvillkor till det bättre. 

Individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudkrav: samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2018). Studiens 

hänvisning till samtliga huvudkrav och andra etiska överväganden diskuteras nedan. 

5.6.1. De fyra huvudkraven 

5.6.1.1. Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan (Bryman, 

2018; Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) menar att vid avbrytande av 

deltagande kan deltagaren be om att få sitt material förstört och att forskaren ska ta hänsyn 

till detta så långt det är möjligt. Till denna studie har en förfrågan med information skickats 

ut (se bilaga 1) där deltagarna samt deras chefer kunnat läsa om de rättigheter deltagarna 

har under studiens gång. Två av dessa är att deltagandet i studien är frivilligt och att avbryta 

sitt deltagande är möjligt. Vid bokning av intervju samt vid intervjutillfället upprepas 

informationen för att möjliggöra för deltagarnas medvetenhet om att de har rätt att avbryta 

sitt deltagande när och om de önskar. Samtliga enhetschefer skrev på en samtyckesblankett 

som innehåller information om deltagandet i studien, möjligheten att ställa frågor samt en 

underskrift för samtycke till deltagande (se bilaga 3). Vid intervjun påtalas ännu en gång 

möjligheten att stryka det material som insamlats genom intervjun och att det är möjligt 

även om enhetschefen har skrivit på samtyckesblanketten. Detta kan dock bli svårt efter 

att uppsatsen har lämnats in då författarna inte längre har möjlighet att redigera och ta bort 

materialet. Ett förtydligande kring att materialet är möjligt att strykas efter intervjutillfälle 
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fram till studiens inlämning görs därmed under inledande information i intervjun. När det 

kommer till frivilligt deltagande i studien kan det vara svårt att ta reda på om intresset för 

studien är genuint eller inte. Då intervjupersonerna kontaktades genom sin chef kan det ha 

funnits en risk för att deltagarna upplevt påtryckningar från sin chef eller ledningen att 

delta. Hänsyn till detta tas i möjligaste mån och förhoppningen är att de som deltagit är 

genuint intresserade av att delta i studien. Förfrågan om de fortfarande önskar delta vid 

intervjutillfället gavs för att säkerställa att samtycke och intresse finns. 

5.6.1.2. Informationskravet 

Bryman (2018) definierar informationskravet som att deltagaren har rätt att få veta studiens 

moment och syfte samt att deltagandet i studien är frivilligt. Till detta hör också att 

deltagarna ska ges information om forskningsresultatens publikation (Vetenskapsrådet, 

2002). I informationsbrevet (se bilaga 1) delges ämnet som studien ämnar undersöka samt 

att vid önskan om att delta kommer enskilda intervjuer att genomföras. Författarnas namn 

och kontaktuppgifter framförs i brevet om deltagarna, eller deras chefer, vill veta mer om 

studien. Studiens syfte och tillvägagångssätt samt information om publicering av uppsatsen 

gavs även vid intervjutillfället. För studiens hänvisning till frivilligt deltagande se 5.6.1.1. 

Samtyckeskravet. 

5.6.1.3. Nyttjandekravet 

Materialet som samlats in får enligt nyttjandekravet enbart nyttjas till forskning (Bryman, 

2018). Insamlat material får inte heller användas emot deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). 

Empirin som insamlats till studien har endast använts till studien och information om 

deltagarna har inte använts för beslut emot dem. Vid slutförd uppsats raderas inspelade 

intervjuer och transkriptioner för att säkerställa att de inte kan nyttjas i annat syfte av 

varken författarna eller andra om risken finns att de skulle kunna få tillgång till materialet. 

5.6.1.4. Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att de personuppgifter som samlats in ska lagras på ett sådant 

sätt att de är oåtkomliga för utomstående (Bryman, 2018). Dessutom ska deltagarna inte 

kunna identifieras genom det publicerade materialet (Vetenskapsrådet, 2002). I studien 

benämns inte deltagarna vid namn eller vilka kommuner de tillhör. De kommuner där 

intervjuerna har genomförts presenteras inte heller i studien. Detta för att minska risken 

för obehöriga att identifiera deltagarna. Deltagarnas personuppgifter hanteras med 
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försiktighet, genom att samtyckesblanketter och annat material förvaras i låst utrymme, för 

att obehöriga inte ska få tillgång till dessa. Efter att uppsatsen har delats till de medverkande 

som önskat ta del av den, raderas kontaktuppgifter och eventuell mailkontakt för att 

säkerställa konfidentialiteten. 

5.6.2. Etiska avgränsningar 

Helgesson (2015) skriver att vissa grupper har ett större behov av skydd från forskning 

som kan göra att de kommer till skada, då de inte kan eller har svårt att se till sina egna 

intressen. De grupper som omnämns är bland andra barn och individer med 

funktionsnedsättning (Helgesson, 2015). Även om intresset att undersöka hur individer 

med funktionsnedsättning upplever anhörigas delaktighet och inflytande finns, är denna 

forskning mindre försvarbar än forskning som involverar professionella. Med hänsyn till 

att det är svårare att etiskt försvara forskning med brukare har studien istället utgått från 

professionellas erfarenheter och upplevelser av ämnet. 

5.6.3. Specifika etiska överväganden vid kvalitativ forskning 

Kvale och Brinkmann (2014) betonar att övervägande av vilka konsekvenser studien 

innebär för deltagarna och vilka fördelar för forskningsvärlden som deltagarna bidrar med 

vid kvalitativa studier måste göras. I denna studie utsätts deltagarna inte för moment som 

är farliga för deras fysiska hälsa och hur utsatt deras psykiska hälsa blir beror på var 

intervjun leder. Hänsyn till detta har tagits genom att utelämna känsliga frågor i 

intervjuguiden. Dessutom ska forskaren vara medveten om att deltagarna kan delge något 

de senare ångrar, på grund av den öppenhet som utmärker intervjuforskning (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom att deltagarna ges möjlighet att stryka sitt bidrag från studien, 

om de delat med sig av något de senare ångrar, kan lidandet för individen minska.  
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6. Resultat 

Resultatet utifrån den tematiska analysen anges nedan och citaten som presenteras är 

hämtade från vad enhetscheferna har framfört i intervjuerna. Intresset för att undersöka 

både hur enhetschefen upplever anhörigas delaktighet och inflytande samt hur 

enhetschefen förhåller sig till anhörigas delaktighet och inflytande har bidragit till en 

indelning av olika teman. Vid den tematiska analysen av Enhetschefens upplevelse av anhörigas 

delaktighet och inflytande har följande teman kunnat identifieras; Engagemang - i olika roller 

samt Synpunkter och förväntningar. Enhetschefens förhållningssätt visade sig utgöra följande teman; 

Respektfull och lyhörd samt Empatisk och förstående. De intervjuade enhetscheferna har blivit 

namngivna samt numrerade med Enhetschef 1–10 och en förklaring till varför ges i 5.2.1. 

Deltagare. Vid presentation av citat är dessa antingen markerade med citationstecken eller 

indragna i texten. 

6.1. Enhetschefens upplevelse 

Hur enhetschefen upplever anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser har 

utgjort följande teman; Engagemang - i olika roller samt Synpunkter och förväntningar. Fokus 

ligger vid de olika roller som anhöriga kan engagera sig i och vad anhöriga kontaktar 

enhetschefen om. Under intervjuerna framkommer det att den främsta förutsättningen för 

att anhöriga överhuvudtaget ska kunna ha en dialog med enhetschefen om sina närstående 

är att brukaren har givit samtycke till detta. Detta framkommer även i 12 kap. 2 § i OSL 

(SFS 2009:400) se avsnitt 3.3.3. Offentlighets- och sekretesslagen. 

6.1.1. Engagemang - i olika roller 

Enhetscheferna talar om anhörigas engagemang i olika roller och hur det kan se olika ut 

beroende på vem de möter. I sammanhanget innebär engagemang att anhöriga vill vara 

delaktiga i insatsen och dessutom ha en möjlighet att påverka den. 

Enhetschef 10 säger att “en del anhöriga är ju väldigt engagerade och en del är mindre 

engagerade tror jag” och menar att vissa föräldrar är väldigt måna om att ta del av 

dokument och information kring insatsen medan andra inte har behov av att läsa dem. 

Enhetschef 8 framhåller att det finns de anhöriga som backar helt och litar på att andra 

kan se efter deras närstående. Samtidigt framför flera enhetschefer att anhöriga kan ges 

möjligheten att delta i möten med professionella och brukaren, om brukaren vill ha med 
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anhöriga. Även Enhetschef 7 påtalar att anhöriga kan involveras till den grad som brukaren 

önskar. 

Samtliga enhetschefer är eniga om att anhörigas engagemang är varierat och kan se ut på 

olika sätt och påtalar förekomsten av anhöriga som gode män eller förvaltare åt sina 

närstående. Vid frågan om varför enhetscheferna tror att det ser ut så framkommer olika 

svar. Enhetschef 1 menar att många brukare har en anhörig som god man för att det är 

brist på andra gode män som ställer upp. Under intervjuerna framkommer det även att 

majoriteten av enhetscheferna betonar att det kan bli svårt med anhöriga som gode män 

eller förvaltare åt sina närstående. Anledningen till detta ser olika ut, men flera enhetschefer 

påtalar vikten av att anhöriga ska få vara just anhöriga och att det kan vara svårt med 

anhöriga i olika roller. 

Jag tycker det blir svårt för dem själva att sitta på två stolar. Att vara mamma, 

syster, bror vad den än är… och sen samtidigt vara god man och okeja vad 

som är… ja men köp in det här eller sörja för personen med aktiviteter [...] jag 

får det svårt också, för jag vet inte… jag brukar inleda med att “nu pratar jag 

med dig som god man, inte som syster” (Enhetschef 9). 

Enhetschef 5 framhåller även att det kan bli intressekonflikter när anhöriga är gode män 

eller förvaltare åt sina närstående, vilket kan göra det svårt att ta ställning till vem det är 

som anser att brukaren behöver eller inte behöver något. 

Jag tror att det är bättre att det inte är en anhörig som är det. Sen kan det funka 

utmärkt, men jag tror att det skulle vara bra för alla, att inte ha den rollen. Och 

att man som mamma eller pappa eller syskon eller så kan få vara det man är 

(Enhetschef 5). 

Samtidigt framför Enhetschef 4 att det finns fantastiska föräldrar som är gode män och 

som är klarsynta, men att det kan vara svårt för föräldrar att se helheten och hela 

funktionshindret. En utomstående god man kan se med andra ögon. När det kommer till 

brukarens självständighet tror Enhetschef 1 att brukaren skulle må bättre och få ett mer 

självständigt liv om det var andra som var gode män. Enhetschef 4 och 10 berättar även 

att anhöriga kan ha olika syn på brukarens funktionsnivå jämfört med enhetschefen, både 

att anhöriga tror att brukaren klarar mer eller att brukaren klarar mindre än vad 

verksamheten sett. Vad gäller självständighet och möjlighet till utveckling för brukaren är 



 

28 

detta något som enligt enhetscheferna återfinns när anhöriga väljer att arbeta som vårdare 

åt sina närstående. Samtliga enhetschefer förklarar att anhöriga som anställda vårdare 

enbart förekommer inom personlig assistans där anhöriganställningar är möjligt. 

Enhetschef 3 framhåller att det är bättre om föräldrar får vara föräldrar och att ha annan 

anställd personal för att sköta de andra bitarna. Detta för att anhöriga som anställda kan 

skapa konflikter och minska utvecklingspotentialen hos brukaren. Enhetschef 8 har en 

liknande syn på anhöriga som utförare av insats kontra brukarens utveckling. 

Det är väl jättebra tänker jag, att det blir en trygghet för brukaren men… å 

andra sidan blir det inte så mycket input heller utan det blir liksom familj som 

verkställer insats… det blir allt i en enda gröt. Så ja, min upplevelse är att det 

är sådär... för brukarens skull, om man tänker utveckling (Enhetschef 8). 

Enhetschef 3 säger att “Dom lägger ju vansinnigt mycket tid anhöriganställda, mot vad 

dom får ut egentligen… så dom gör ju en jätteinsats skulle jag vilja säga”. Enhetscheferna 

uttrycker att det kan vara slitsamt för den anhörige att vara vårdare till sin närstående. Detta 

för att de anhöriga ofta får arbeta de timmar som andra anställda inte önskar arbeta. 

Enhetschef 10 kommenterar slitsamheten och tyngden för anhöriga att vårda sina 

närstående följande. 

Det kan vara väldigt tufft för vissa anhöriga [...] Man kan beviljas personlig eller 

man man blir anställd som anhörig till sin make och det begränsat antal timmar 

fast, personen som behöver hjälp har små-insatser dygnet runt liksom hela... 

och går man i detta år ut och år in så, blir man ju oerhört sliten till slut 

(Enhetschef 10). 

6.1.2. Synpunkter och förväntningar 

Enhetscheferna påtalar att när anhöriga involverar sig i insatsen visar det sig att dem inte 

sällan har synpunkter och förväntningar på hur insatsen ska utföras. Flera av enhetscheferna 

menar även att anhöriga, i de flesta fall, kontaktar dem när de är missnöjda med insatsens 

utförande. 

Då är det ju ofta att det är… problem på något sätt och att man har… andra 

förväntningar och uppfattningar om insatsen som anhörig liksom och vad det 

är kan man få hjälp och stöd med, för sin… huvudman [brukare] som man 

företräder. Så då är det ju ofta från en annan vinkel (Enhetschef 6). 
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Enhetscheferna uttrycker att det är sällan anhöriga kontaktar dem för att framföra att 

insatsen är bra eller att enhetschefen gör ett bra arbete. Enhetschef 3 säger att “det är ju 

inte som ofta anhöriga ringer till mig och säger gud vad bra ni är”. Detta framkommer 

även i intervjun med Enhetschef 8 där frågan vad anhöriga brukar kontakta enhetschefen 

om ställs. 

Det är om dem är missnöjda med någonting, främst… eller om dem tycker att 

ja att insatsen inte utförs på det sätt som dom har tänkt sig eller att det har varit 

en incident [...] så att det är väl såna saker mest, det är sällan man får samtal om 

att “oh vad jag är nöjd med er, jag ville bara ringa och säga det” att det är väldigt 

väldigt sällan (Enhetschef 8). 

Flera enhetschefer har även upplevelsen av att anhöriga inte verkar veta vad deras 

närståendes insats innebär, vad som kan förväntas av insatsen samt vad som inte kan 

tillgodoses. Enhetschef 7 säger att “Man tycker man är tydlig i [...] vad insatsen, exempelvis 

personlig assistans är, men det är inte alltid det når fram... och då har man en svårighet att 

kanske hitta en gemensam grund”. Enhetschef 3 menar att det är viktigt att prata med 

anhöriga redan vid första mötet om vilka förväntningar de har när enhetschefen ska 

verkställa ett beslut för brukaren och om det är något som insatsen kan leva upp till. 

Vi är ju styrda av ett regelverk så är det ju och… det kan man ju prata, alltså 

man kan ju prata om … “vilka är dina förväntningar på den här insatsen?” och 

är det då saker som inte faller innanför dom ramarna då är det ju lika bra att 

bemöta det på en gång att det “hör vad du säger, men det här kommer du inte 

kunna få hjälp med” (Enhetschef 3). 

En av enhetscheferna har själv börjat upprätta ett dokument för att förtydliga vad insatsen 

innebär och vad brukare och anhöriga kan förvänta sig av insatsen. Detta för att 

enhetschefen upplever att anhöriga, och även brukaren, inte alltid vet vad som kan 

förväntas av alla som är involverade. 

Och där är det väl en svårighet, det är ju svårt att, vad ska ligga på personalen, 

vad ska ingå i den här insatsen, vad ska man kunna lägga på anhöriga. Det är 

ju otydligt kanske. Så, då, därför har, jag håller på att försöka skriva ihop en, 

“det här kan man förvänta sig”, eftersom insatserna har lite olika, gruppboende 

så, får eller ah, av naturliga skäl så har du behövt större behov av mer hjälp 
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medans ett, en servicebostad så, förväntas man också kanske, kunna mycket 

mer på egen hand (Enhetschef 2). 

Samtidigt framför Enhetschef 7 att kommunen alltid ska verkställa insatsen men att det 

inte finns något specifikt avtal för vad som förväntas av de som blir involverade. Detta kan 

medföra att anhöriga inte är medvetna om vad de kan och inte kan förvänta sig, trots att 

detta många gånger informeras vid uppstart av insats. 

Vi har ju inga avtal nu som det ser ut, utan vi ska ju alltid verkställa, så att du 

behöver ju liksom inte avtal men jag känner att man skulle vilja ha ett avtal där 

det framgår tydligt vad våran roll och vad faktiskt min roll som anhörig och 

brukare är (Enhetschef 7). 

Enhetschef 7 påtalar även vikten av att förstå att brukaren är den som bestämmer kring 

insatsen och att anhöriga ibland kan ha svårt att förstå vad det är för en insats och vem 

den egentligen är till för. Flera enhetschefer uttrycker även liknande åsikter kring brukarens 

självbestämmanderätt. Samtidigt uttrycker Enhetschef 6 att brukare kan ha svårt att värja 

sig från anhöriga och att “föräldramakten” är stark “Det är få som törs säga vad de 

egentligen vill om anhöriga sitter med”. 

6.2. Enhetschefens förhållningssätt  

De intervjuade enhetscheferna fick möjligheten att besvara frågor om hur de förhåller sig 

till anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser. Utifrån resultatet kunde 

olika förhållningssätt hos enhetschefen som möjliggör för anhörigas delaktighet och 

inflytande att identifieras. Följande underteman har därmed tagits fram; Respektfull och lyhörd 

samt Empatisk och förstående. 

6.2.1. Respektfull och lyhörd 

Att vara respektfull och lyhörd inför anhöriga var något som majoriteten av enhetscheferna 

framförde som viktiga komponenter i deras förhållningssätt till anhörigas delaktighet och 

inflytande. Enhetscheferna menar att verksamheten behöver ha respekt för den kunskap 

som anhöriga besitter om sina närstående och vara lyhörd inför de tips och idéer som 

anhöriga delar med sig av. 
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De flesta enhetscheferna är överens om att anhöriga alltid är välkomna att höra av sig och 

att de lyssnar på vad anhöriga har att säga. De flesta enhetscheferna uttrycker även att de 

är intresserade av anhörigas åsikter och synpunkter om insatsen för möjligheten att kunna 

förbättra deras arbete. Enhetschef 2 säger att “Det är ju viktigt att få synpunkterna för att 

kunna bli bättre… hör vi aldrig någonting så blir vi ju kanske heller aldrig bättre”. Att ha 

en dialog med anhöriga menar enhetscheferna även bidrar till ett samarbete som i sin tur 

kan främja insatsen för brukaren. Enhetschef 10 betonar att samarbetet med anhöriga 

fungerar när “man kan prata rätt öppet” samtidigt som Enhetschef 1 tycker att det är viktigt 

att anhöriga alltid kan höra av sig om allt “Det ska alltid finnas en öppen väg till mig om 

man säger... så har någon synpunkter eller åsikter så får de ju gärna höra av sig”. Denna 

öppna kommunikation uttrycker även Enhetschef 9. 

Jag hoppas att dom känner att man får ringa mig vad det än är. Att det finns 

liksom inga hinder att “nej det ska jag inte störa med” eller “nej det ska vi nog 

inte ta upp” eller jag hoppas att dom i alla lägen liksom vågar ta telefonen eller 

komma förbi och framföra det man vill eller om man har några funderingar 

(Enhetschef 9). 

Enhetscheferna påtalar att anhöriga ska våga höra av sig om allt, oavsett om det är positiva 

eller negativa framföranden. För att undvika att aggressioner och konflikter byggs upp 

anser Enhetschef 7 att anhöriga och enhetschefen ska ha en dialog om det som inte 

fungerar. Även Enhetschef 3 betonar vikten av att våga prata med varandra även de gånger 

dialogen inte är positiv. 

Om man vågar prata med varandra och att man liksom, ah att det kan vara 

både toppar och dalar. Så det får vara bra och att det är helt okej att det är bra. 

Och att, ah det kan vara mindre bra det är också okej liksom, att man vågar 

prata med varandra att man har kommunikation (Enhetschef 3). 

Flera enhetschefer framhåller att anhöriga har en viktig roll i brukarens liv och att de kan 

ge mycket information om brukaren, särskilt vid uppstart av insats. I dessa sammanhang 

är det främst föräldrar som nämns som viktiga informationsgivare. 

Och det är ju också framförallt i uppstarten så är vi ju i väldigt behov av 

information, dels får vi ju information via beslut [...] men föräldrarna de är ju 
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viktig del för det är ju en trygghetsfaktor för att barnen ska trivas i våra 

verksamheter (Enhetschef 10). 

Utöver vid uppstart av insats menar enhetscheferna att anhöriga kan vara till mycket hjälp 

vid flytt hemifrån och hur arbetet ska utföras kring deras närstående, eftersom de anses 

känna brukaren bäst. Enhetscheferna menar att många brukare har bott hemma under en 

längre tid och att anhöriga då har vårdat dem och vet hur arbetet kring deras närstående 

ska utföras. Detta är något som Enhetschef 4 tror kommer leda till en lyckad insats. 

Sen att förstås kommer det en ungdom till oss som har bott i sitt hem hela livet 

där vet ju föräldrar, de vet ju bäst. De kan ju sin son eller dotter bäst och då 

lyssnar vi rätt mycket på det. För det är ju tips och idéer. Kan vi liksom följa 

ungefär som dom har jobbat så kanske vi lyckas. Så det är vi väldigt öppna för 

(Enhetschef 4). 

Samtidigt som anhöriga kan bidra till en förståelse för hur brukaren är som person, kan det 

dock hindra personalen och enhetschefen att lära känna brukaren utifrån sina egna 

uppfattningar. Detta är något som Enhetschef 6 påtalar. 

Även utifrån… att dom har känt då sitt barn hela livet [...] och det kan va 

jättevärdefullt, allra helst om det är en deltagare som är helt ny [...] då känner 

ju inte vi dom så väl… men det som kan vara nackdel det är att, precis som 

med våra egna barn eller om man tänker själv, så är dom ju inte likadana med 

andra människor som man är hemma (Enhetschef 6). 

Vid frågan om hur enhetschefen förhåller sig till eventuella önskemål från anhöriga om 

hur insatsen ska utföras framkommer i flera intervjuer att enhetscheferna lyssnar på vad 

anhöriga har att säga och att de ger dem de svar de kan. Samtliga enhetschefer är överens 

om att det är viktigt att respektera vad anhöriga uttrycker och att ta tillvara på det, även 

om deras önskemål inte alltid går att genomföra. De gånger önskemålen anses vara orimliga 

eller att det inte går att genomföra, meddelas detta i god ton till anhöriga. Enhetschef 9 

och 7 förklarar detta enligt följande. 

Då lyssnar jag oftast in. Är det saker som framförs som jag direkt anser är 

orimligt så försöker jag på ett fint sätt framföra det redan vid samtalet att “jag 

hör vad du säger och jag hör ditt önskemål, men vi kan tyvärr inte tillgodose 

det” (Enhetschef 9). 
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Jag lyssnar ju alltid in [...] till deras önskemål för man vill ju att det ska bli bra 

för alla. Sen är ju det tuffa jobbet då att önskemålen [...] matchar inte alltid vad 

insatsen innebär och det är det som blir det svåra när man måste faktiskt 

förklara varför det inte går (Enhetschef 7). 

Majoriteten av enhetscheferna tycker att det är bra att anhöriga kontaktar dem och 

ger dem tips för hur insatsen kan utföras för deras närstående. Samtidigt ser de även 

dessa framföranden som just tips och idéer och inte alltid något som är 

genomförbart. Enhetschef 4 ger ett exempel på detta utifrån sitt område. 

Jag tycker det är bra, om anhöriga har idéer och tips. Sen ibland är det ju så att 

det inte går att genomföra, det kan ju vara att man önskar att sin dotter eller 

son då ska få byta arbetsplats, men det kan jag se kanske att det, ibland har man 

inte den förmågan att kunna byta till en annan arbetsplats [...] Men visst är det 

bra att man talar om vad man tycker och tänker, men ibland kan jag inte 

tillmötesgå det, och ibland kan man (Enhetschef 4). 

6.2.2. Empatisk och förstående 

Att vara empatisk och förstående i sin roll som enhetschef är något som framkommer i flera 

intervjuer. Enhetscheferna betonar att de har empati och förståelse för anhöriga och deras 

livssituation och är medvetna om de känslor som anhöriga besitter. 

Samtliga enhetschefer framför att det är viktigt att både dem och deras medarbetare håller 

en god ton med anhöriga, även de gånger de får ta emot aggressioner. Vissa enhetschefer 

förklarar att anhöriga ibland kan upplevas må dåligt av olika anledningar och att 

enhetschefen får ta emot aggressioner även om det inte är något direkt fel med insatsen. 

Enhetschef 3 uttrycker detta följande “Ibland får man ta lite skäll så är det... och det är ju 

ofta någon som kanske inte mår så väl... just då... kan ju vara mycket annat som händer i 

livet och så… behöver man ta ut det på någonting”. Enhetschef 6 menar att många 

föräldrar upplevs ha en inneburen sorg med sig vilket kan innebära att fler känslor visar 

sig. 

Man ser att det här en livssorg. Mitt barn, blev inte och kommer inte bli som 

dom andra. Man är rädd [...] vad som ska hända dem. Att mycket, hänger ihop 

med det eller aggressivt beteende, man är rädd. Och ledsen och har egentligen 

aldrig fått något stöd i det (Enhetschef 6). 
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Samtidigt reflekterar Enhetschef 2 över de känslor som kan finnas hos anhöriga, och 

specifikt föräldrar, när en verksamhet ska ta över ansvaret för deras närstående “Det måste 

man nog tänka på väldigt mycket, alla känslor som kan finnas hos en förälder… när man 

släpper iväg dom till… att personal ska sköta saker”. Många gånger handlar det om att 

bygga ett förtroende till varandra vilket är något som Enhetschef 9 påtalar vikten av under 

intervjun. 

Jag har en förståelse för att de talar för sin bror eller son och att man är 

engagerad, de har funnits med hela livet. Och man ska helt plötsligt släppa 

ansvaret till någon annan […] Att helt plötsligt lita på att någon annan ska göra 

det man alltid har gjort. Så jag är väldigt ödmjuk inför anhöriga… (Enhetschef 

9). 

Enhetschef 1 framför att “det är många familjer som har kämpat väldigt mycket, och är 

ganska slitna… och behöver avlastning”. Enhetschefen menar att det är viktigt att ha en 

förståelse för att anhöriga många gånger har fått kämpa för brukarens och familjens 

livssituation och att anhöriga inte alltid har orken att vara delaktiga i alla moment kring 

insatsen. Enhetschef 8 påtalar även svårigheten när en familj plötsligt ska ta in personliga 

assistenter i sitt hem och att “det är ju ingen som har önskat att få den hjälpen men man 

måste ändå ha den”. Flera enhetschefer påtalar att det finns begränsningar i vilket stöd 

anhöriga får från andra funktioner inom kommunen. Enhetschef 9 berättar om ett tillfälle 

där en anhörig hade mycket kontakt vid en bortgång och att de pratade mycket om minnen 

och känslor kring det. Enhetschef 6 anser dock att det inte är chefens uppdrag att vara 

kurator för anhöriga, men att det inte finns tillräckligt stöd inom kommunen att hänvisa 

anhöriga till när de behöver det emotionella stödet. Vidare säger enhetschefen att det skulle 

vara bra med ett stöd som de kunde erbjuda anhöriga. Av tio enhetschefer nämner sex av 

dem behovet av stöd till anhöriga där en av enhetscheferna någon gång har hänvisat till 

anhörigstödet inom kommunen. Tre av dem menar dock att denna funktion verkar vara 

mer riktad mot anhöriga inom äldreomsorg än anhöriga inom funktionshinderomsorg. 

Enhetschef 8 upplever att funktionshinderomsorgen oftast hamnar lite vid sidan av när det 

gäller anhörigstödet, då det blir mer naturligt i äldreomsorgen eftersom fler kan relatera till 

att alla blir äldre. Enhetschef 7 och 9 upplever även de att anhörigstödet är mer riktat mot 

kommunens äldreomsorg. 
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Vi har ju bara en anhörigkonsulent som är anställd i kommunen som är för 

anhöriga men vad gäller mina egna erfarenheter så upplever jag inte att hon har 

haft så mycket mot funktionshinderomsorgen, utan det är faktiskt mer 

äldreomsorgen där hon har varit fokuserad på (Enhetschef 7). 

Det finns ju en anhörigstöds… jag vet inte vad hon har för titel men en person 

som har det i sitt uppdrag. Hon har ett grunduppdrag men en viss procent av 

sin tjänst är anhörigsamordnare eller någonting… och där har vi ju en del 

funktionshinderomsorg, väldigt mycket är nog äldreomsorg skulle jag säga 

(Enhetschef 9). 
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7. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras det framförda resultatet med stöd i tidigare forskning på 

området och det teoretiska ramverk som presenterats. Efter resultatdiskussion diskuteras 

studiens metod, vilka slutsatser som har tagits, vad resultatet kan betyda för socialt arbete 

och avslutningsvis förslag till vidare forskning på området. Resultatdiskussionen delas in i 

de två huvudteman som identifierats; Enhetschefens upplevelse och Enhetschefens förhållningssätt 

där varje undertema diskuteras för sig. 

7.1. Resultatdiskussion 

Enhetschefernas upplevelser samt enhetschefernas förhållningssätt till anhörigas 

delaktighet och inflytande kan förstås med hjälp av tidigare forskning och Twigg och 

Atkins (1994) teoretiska modeller. Efter analys av resultatet visar det sig att en utav Twigg 

och Atkins (1994) fyra teoretiska modeller om hur professionella kan förhålla sig till 

anhörigas och vårdtagarens intressen inte är av relevans. Detta för att modellen anhöriga 

som resurs riktar sig mot ett självklart nyttjande av anhöriga som vårdare åt sina närstående 

och en förutsatt mening om att anhöriga ska engagera sig. Enhetscheferna i aktuell studie 

förutser inte att anhöriga ska användas som resurser i arbetet och maximalt nyttjas, vilket 

den teoretiska modellen anhöriga som resurs betonar. Hur enhetscheferna istället upplever 

och förhåller sig till anhörigas delaktighet och inflytande diskuteras nedan utifrån de 

teoretiska modellerna anhöriga som ersatta/ersättningsvård, anhöriga som samarbetspartners samt 

anhöriga som vårdtagare tillsammans med tidigare forskning. 

7.1.1. Enhetschefens upplevelse 

Enligt enhetscheferna kan anhörigas delaktighet och inflytande upplevas olika. Däremot 

framför majoriteten av enhetscheferna att de flesta anhöriga vill vara engagerade i sina 

närståendes insatser och att de engagerar sig på ett eller annat sätt. Enhetscheferna 

framhåller att vissa anhöriga engagerar sig som gode män, förvaltare eller utförare av insats 

eller lämnar synpunkter och förväntningar på insatsen till enhetschefen. 

7.1.1.1. Engagemang - i olika roller 

Enligt de intervjuade enhetscheferna kan anhörigas engagemang se olika ut beroende på 

vilka anhöriga de möter och vilken insats som enhetscheferna verkställer. De menar att 

några anhöriga är engagerade och vill vara delaktiga i det mesta kring deras närståendes 
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insats, medan andra anhöriga litar på verkställandet av insatsen. I Askheims (2003) studie 

framkommer det att föräldrar har svårt att släppa kontrollen, men kan slappna av när 

insatsen till deras barn fungerar. Anledningen till att vissa anhöriga är mer engagerade än 

andra menar enhetscheferna kan bero på många olika saker. De framför dock att de tror 

att en av anledningarna till att anhöriga inte hör av sig är deras tillit till att insatsen fungerar, 

vilket även speglas i tidigare forskning. Enhetschefernas beskrivningar av anhörigas 

engagemang kan även förstås utifrån Twigg och Atkins (1994) modell om anhöriga som 

ersatta/ersättningsvård som menar att anhörigas börda kan lätta när professionen tar över det 

vårdande ansvaret och möjliggör för självständighet och välmående för både den anhörige 

och vårdtagaren. 

Ett sätt som anhöriga väljer att engagera sig på är att företräda sina närstående, vilket 

framkommer i Olin och Dunérs (2016) studie där föräldrar anser att det är deras 

huvudsakliga ansvar att företräda sina vuxna barn. Detta framkommer även under 

intervjuerna då enhetscheferna påtalar att många anhöriga är gode män eller förvaltare åt 

sina närstående, vilket majoriteten av enhetscheferna dock ser som en svårighet. 

Majoriteten av enhetscheferna tror att brukaren skulle må bättre och få ett mer självständigt 

liv om det var andra än anhöriga som var gode män eller förvaltare. Dels för att de ser att 

det kan bli intressekonflikter och dels för att de anser att anhöriga ska få vara just anhöriga. 

De menar att det kan vara svårt med anhöriga i olika roller för brukaren, enhetschefen och 

även anhörig. Även Twigg och Atkin (1994) framför i anhöriga som ersatta/ersättningsvård att 

anhöriga ska få vara anhöriga utan måsten och ansvar och för att vårdtagaren ska kunna 

bli mer oberoende av sina anhöriga då professionella istället ska ta över vårdandet. 

Enhetscheferna påtalar även svårigheten med att anhöriga kan ha olika syn på brukarens 

funktionsnivå jämfört med enhetschefen och medarbetarna, både när det kommer till att 

anhöriga tror att brukaren klarar mer eller att brukaren klarar mindre än vad verksamheten 

ser. Liknande resonemang förs även i Björkman (2002) då anhöriga kan se bekymmer kring 

brukaren på ett helt annat sätt än personalen och bemöta brukaren på andra sätt än vad 

personalen gör. 

Det framkommer under intervjuerna med enhetscheferna att vissa anhöriga vårdar sina 

närstående och är anställda som utförare av insatsen personlig assistans. Tidigare forskning 

visar att föräldrar som valt att arbeta som personlig assistent åt sina barn gör det för att få 

erkännande för ett arbete de redan gör och för att det inte finns något annat val (Olin & 

Dunér, 2016). Ett flertal enhetschefer anser att de anhöriga som vårdar sina närstående gör 
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en stor insats och lägger mycket tid, vilket enhetscheferna tror är slitsamt för de anhöriga. 

De framför även att de ser att anhöriga behöver avlastning från vårdandet och att det delvis 

är det som insatsen till deras närstående ska vara till för. Enhetschefernas synsätt på 

anhörigas behov av avlastning kan även liknas vid Twigg och Atkins (1994) modell om 

anhöriga som vårdtagare där professionella inom det teoretiska ramverket betonar att anhöriga 

är i behov av avlastning och minskad börda. Författarna menar vidare att insatsen ska 

fungera som avlastning och att anhöriga även ska få tillgång till annat stöd som de kan vara 

i behov av. 

7.1.1.2. Synpunkter och förväntningar 

Samtliga enhetschefer påtalar att kontakten mellan enhetschefer och anhöriga främst sker 

när anhöriga är missnöjda med insatsen som deras närstående har, vilket oftast framförs i 

form av synpunkter och förväntningar på hur insatsen till deras närstående ska utföras. 

Flera studier visar att anhöriga kan vara oroliga över att det brister i samordningen kring 

deras närståendes insats och att de får ta över ansvaret av både personalförsörjning och 

genomförandet av insatsen när personal inte finns på plats (Ahlström & Wadensten, 2011; 

Bianco et al., 2009; Olsson et al., 2012). Tidigare forskning visar även att en bristande tillit 

från anhöriga kan leda till övervakning av insatsen och sämre arbetsmiljö för professionella 

(Giertz, 2012; Olsson et al., 2012; Schömer, 2017). Enhetschefernas påtalanden om hur 

anhöriga kontaktar dem kan kopplas till tidigare forskning där anhöriga är oroliga vid 

bristande samordning samt bristande tillit, vilket kan leda till anhörigas övervakning av 

insatsen. 

Under flera av intervjuerna framkommer det dock att enhetscheferna upplever att anhöriga 

inte alltid vet vad deras närståendes insats innebär, vilket kan medföra att anhöriga har 

orimliga förväntningar på insatsen. Orimliga krav från anhöriga framställs av personliga 

assistenter i Schömer (2017) som problematiskt och svårhanterligt då de personliga 

assistenterna inte vågar ifrågasätta anhöriga. När det kommer till de orimliga förväntningar 

som anhöriga kan ha framför enhetscheferna att det kan grunda sig i att anhöriga inte har 

fått tillräckligt utförlig beskrivning vid uppstart av insats eller inte har förstått vad insatsen 

innebär. Några enhetschefer menar att detta behöver förtydligas vilket kan göras genom 

att skriva avtal. Liknande resonemang förs i Huus et al. (2017) där föräldrar i studien anser 

att de är i behov av mer information kring insatsen överlag. Enhetscheferna framhåller 

även att det kan vara svårt att rätta till felaktig information om insatsen efter lång tid, vilket 

gör det första mötet och uppstarten viktig. Det första mötet mellan anhöriga och 
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professionella menar även Björkman (2002) är viktigt för att få en fungerande relation och 

ett möjligt samarbete. Vilket även Twigg och Atkin (1994) betonar i modellen anhöriga som 

samarbetspartners där professionella anser att anhöriga är instrumentellt viktiga och att de ska 

få möjlighet att fortsätta vårda sin närstående samt involveras i insatsen. 

Majoriteten av enhetscheferna betonar samtidigt att det är viktigt att brukaren får 

bestämma över insatsen och att det är brukarens åsikt som är styrande för att främja 

brukarens självständighet. Däremot upplever ett flertal enhetschefer att brukare kan ha 

svårt att värja sig från anhöriga när anhöriga och brukare har olika åsikter. Liknande 

resonemang förs i Bowey et al. (2005) där professionella kan vara oroliga över att brukaren 

inte vågar uttrycka sig när anhöriga motsätter sig brukarens önskemål. Samtidigt säger de 

personliga assistenterna i Askheim (2003) att föräldrars åsikter ska accepteras då de anses 

ha auktoriteten. När det kommer till vems åsikt som ska accepteras framhåller Giertz 

(2012) att professionella kan ha svårt att urskilja vems vilja som presenteras när anhöriga 

framför önskemål om insatsen. Flera utav enhetscheferna i aktuell studie påtalar dock 

vikten av att lyssna på brukaren så långt det är möjligt men att anhöriga kan involveras om 

det finns samtycke och om deras synpunkter och förväntningar anses vara rimliga och 

möjliga att tillgodoses.  

7.1.2. Enhetschefens förhållningssätt 

Hur enhetscheferna förhåller sig till anhörigas delaktighet och inflytande varierar något. 

Däremot är samtliga enhetschefer överens om vikten av att bemöta anhöriga med respekt 

och att vara lyhörda inför de tips och idéer som anhöriga önskar framföra. Under 

intervjuerna framkommer det även att enhetscheferna har empati och är förstående 

gentemot anhöriga och de känslor som anhöriga besitter.  

7.1.2.1. Respektfull och lyhörd 

Twigg och Atkin (1994) visar i modellen anhöriga som samarbetspartners att anhöriga är viktiga 

och att de ska involveras så långt det är möjligt. Författarna till det teoretiska ramverket 

menar att målet är att det formella systemet och det informella systemet ska arbeta jämsides 

för att vårdtagaren ska få en kvalitetssäkrad vård. Som tidigare nämnt anser enhetscheferna 

att en dialog med anhöriga bidrar till ett samarbete som i sin tur kan främja insatsen för 

brukaren. Därför påtalar samtliga enhetschefer att det alltid ska finnas en möjlighet för 

anhöriga att kontakta dem. Dock visar tidigare forskning att föräldrar kan känna sig 
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ignorerade av professionella när det kommer till de synpunkter och idéer de framför 

(Bianco et al., 2009). Studiens resultat och tidigare forskning på området skiljer sig således 

från varandra. 

De flesta enhetscheferna betonar vidare att det är viktigt att anhöriga ska våga höra av sig 

om allt, oavsett om det är positiva eller negativa framföranden. Samtidigt visar forskning 

att vissa anhöriga inte vågar ta upp problem med professionella av rädsla för att konflikter 

ska gå ut över sina närstående (Giertz, 2012). För att undvika att aggressioner och 

konflikter byggs upp anser enhetscheferna att det är viktigt att ha en öppen kommunikation 

och en dialog med anhöriga om vad som fungerar och inte fungerar i deras närståendes 

insats. Liknande aspekt framkommer av arbetsledarna i Björkman (2002) där vikten av att 

ha en kontinuitet i relationen och att mänskliggöra kommunikationen mellan arbetsledare 

och anhörig poängteras. Enhetscheferna påtalar vikten av att visa respekt för anhöriga och 

att bemöta dem med en god ton för att möjliggöra för deras delaktighet. De menar att ett 

respektfullt bemötande kan bidra till en bättre relation och i sin tur ett bättre arbete kring 

brukarens insats. 

Flera enhetschefer anser att anhöriga har en viktig roll i brukarens liv och att de kan ge 

mycket information om brukaren, särskilt vid uppstart av insats. De menar att anhöriga 

kan bidra med tips och idéer på hur arbetet kring brukaren kan utföras. Liknande 

resonemang förs av arbetsledarna i Björkman (2002) där de anser att det är viktigt att det 

sociala nätverket engageras i planering av insatsen och att det första mötet sätter prägel på 

det framtida samarbetet. Samtidigt som enhetscheferna anser att anhöriga kan bidra med 

information, tips och idéer för hur brukaren ska bli bemött, kan det ibland däremot hindra 

enhetschefen och personalen att lära känna brukaren utifrån sina egna uppfattningar. De 

menar att de upplever att brukaren kanske inte är densamma hemma som när de är i 

verksamheten. Liknande förklaring finns i Twigg och Atkins (1994) modell anhöriga som 

ersatta/ersättningsvård där målet är att vårdtagaren blir oberoende sina anhöriga för att 

maximera självständighet och för att möjliggöra för vårdtagarens personliga utveckling. 

7.1.2.2. Empatisk och förstående 

Under flera intervjuer upplever enhetscheferna att anhöriga kan må dåligt, vara utslitna och 

vara i behov av mer stöd. De upplever även att anhöriga har fått kämpa mycket för sina 

närstående och ofta under en lång tid. Askheim (2003) skriver att föräldrar till barn med 

intellektuell funktionsnedsättning ofta får kämpa emot rigida system och auktoriteter och 
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att barnet ofta blir föräldrarnas livsprojekt även i vuxen ålder. I Olsson et al. (2012) förs 

resonemang om att föräldraskapet till barn med funktionsnedsättning beskrivs som tungt 

och att föräldrarna riskerar att drabbas av depression, stress, isolering och känslor av att 

inte klara av det vardagliga livet. Enhetscheferna upplever att det även kan leda till mycket 

känslor hos anhöriga när andra ska ta över vårdandet för deras närstående. De påtalar att 

anhörigas känslor vissa gånger kan resultera i aggressioner mot verksamheten eller 

enhetschefen, som de tror egentligen inte behöver vara riktade mot dem. Twigg och Atkin 

(1994) skriver i modellen om anhöriga som ersatta/ersättningsvård att när vårdtagaren blir mer 

självständig och oberoende sina anhöriga kan vårdbehovet fördelas och bördan för 

anhöriga kan minska. Författarna till teorin menar inte att anhöriga ska ersättas, utan att 

den formella sektorn ska ta över den vårdande rollen och att anhöriga ska få vara anhöriga 

(Twigg & Atkin, 1994). Under intervjuerna framkommer liknande resonemang att 

enhetscheferna är måna om att anhöriga inte ska belastas i onödan och att de ser vikten av 

att anhöriga ska få avlastning genom insatsen. 

Twigg och Atkin (1994) presenterar i modellen anhöriga som vårdtagare att även anhöriga har 

rätt till stöd och hjälp och att insatsen till deras närstående ska ha som mål att ge anhöriga 

avlastning. Fokus i modellen ligger på vilka problem vårdandet innebär för den anhörige 

och att anhörigas välmående och individuella behov ska tillkännages. Som nämnt tidigare 

har anhöriga kämpat länge för deras närstående, vilket kan påverka deras mående 

(Askheim, 2003; Olsson et al. 2012). Några enhetschefer upplever även att anhöriga kan 

bära på en sorg över att deras närstående har fått en funktionsnedsättning, samt att de 

upplever att brukaren och anhöriga känner att de måste ta emot hjälp som de inte önskar. 

Denna aspekt framkommer även i tidigare forskning där familjemedlemmar ser på insatsen 

som nödvändig och att de inte har något annat val än att vänja sig vid den (Ahlström & 

Wadensten, 2011). När det kommer till det stöd som anhöriga kan få från kommunen 

påtalar flera enhetschefer att det är bristande och att enhetscheferna ibland får agera i en 

stödjande roll till anhöriga. De enhetschefer som nämner kommunens anhörigstöd menar 

att detta är mer riktat mot äldreomsorgen och att funktionshinderomsorgen inte omfattas 

av stödet i samma utsträckning. Anledningen till detta menar vissa enhetschefer är för att 

det är mer naturligt med anhörigstöd inom äldreomsorgen då fler kan relatera till att alla 

blir äldre. 
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7.2. Metoddiskussion 

Kvale och Brinkmann (2014) framför att kvalitativa intervjuer med fördel används när 

forskare är intresserade av människors erfarenheter, åsikter och attityder. I aktuell studie 

genomfördes semistrukturerade intervjuer då författarna är intresserade av 

enhetschefernas egna erfarenheter och upplevelser av anhörigas delaktighet och inflytande 

och för möjligheten att få fram ett bredare resultat än om annan datainsamlingsmetod hade 

valts. Efter att intervjuerna hade genomförts upplevdes den utformade intervjuguiden som 

lång och begränsad med redan förutsatta följdfrågor. Detta kan ha medfört att färre frågor 

ställdes utifrån intervjupersonernas svar och att intervjuerna tenderade att bli något mer 

strukturerade. Dessutom diskuteras inte vissa utav svaren utifrån intervjuguidens frågor 

kring organisatoriska förutsättningar eftersom enhetscheferna själva inte ansåg att dessa 

frågor var centrala för deras upplevelse av anhörigas delaktighet och inflytande. Därför 

stämmer inte intervjuguiden helt överens med det framkomna resultatet som i sin tur har 

analyserats. Författarna till aktuell studie är medvetna om att en korrigering i intervjuguiden 

hade kunnat göras efter några intervjuer hade genomförts, men ville ta hänsyn till att alla 

enhetschefer skulle få samma frågor. Under vissa intervjuer fanns det även 

störningsmoment då det rörde sig andra människor i närliggande lokaler vilket kan ha 

påverkat enhetschefernas koncentration och vilja att svara på vissa frågor. Under 

intervjuerna var båda författarna närvarande vilket har visat sig givande vid både 

intervjuerna och vid senare analys. Detta kan ha medfört att båda författarna har haft större 

förståelse för empirin som helhet och att färre aspekter vid intervjuerna har missats. 

Dessutom har båda författarna transkriberat varsin del av varje intervju vilket har bidragit 

till ytterligare förståelse för empirin. Denna förståelse för empirin ledde även till enklare 

analysarbete vid framställandet av studiens resultat. Valet av tematisk analys som 

analysmetod utgjorde en lättöverskådlig bearbetning av materialet och eftersom båda 

författarna deltog i varje moment kunde teman identifieras i tidigt stadie av 

analysprocessen. Däremot justerades valda teman utefter att analysen gjordes, då flera 

aspekter klarnade med analysens gång. 

Eftersom båda författarna har varit och är yrkesverksamma inom 

funktionshinderomsorgen hade båda en förförståelse om anhörigas delaktighet och 

inflytande i närståendes insatser redan innan studien inleddes. Även om detta i möjligaste 

mån har tagits i beaktande är författarna medvetna om att förförståelsen kan ha genomsyrat 

intervjuerna vilket i sin tur kan ha påverkat det framkomna resultatet. Intresset för att 
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intervjua enhetschefer inom kommunal funktionshinderomsorg ledde även till ett målstyrt 

urval och redan i informationsbrevet (se bilaga 1) framkommer det vilka deltagare som 

efterfrågas och vad intervjuerna kommer att beröra. Författarna valde att inte göra någon 

avgränsning gällande vilken typ av insats som enhetscheferna verkställer eller vilken 

funktionsnedsättning individerna som de verkställer för har. De avgränsningar som dock 

har gjorts är att enhetschefer med minst två års erfarenhet och som verkställer insatser 

inom funktionshinderomsorgen har förfrågats. Valet av att inte göra en för snäv 

avgränsning gjordes då författarna inte kunde hitta tidigare forskning på specifikt 

enhetschefers upplevelser av anhörigas delaktighet och inflytande inom 

funktionshinderomsorgen. Risken med en för snäv avgränsning hade kunnat innebära att 

färre enhetschefer hade haft möjligheten att delta och det hade kunnat bli svårare att få ett 

tillräckligt brett resultat. Trots att deltagarna hade varierande egenskaper fanns 

homogenitet i empirin som kunde analyseras och tematiseras. Författarna är dock 

medvetna om att en avgränsning av specifik utbildningsbakgrund hos enhetscheferna, 

vilken typ av insats som enhetscheferna verkställer eller vilka funktionsnedsättningar 

individerna de verkställer för har hade kunnat ge ett mer homogent resultat vilket hade 

kunnat resultera i starkare slutsatser. Författarnas första tanke var att göra korta 

beskrivningar av varje enhetschef och ge dem fingerade namn. Denna idé valdes sedan 

bort med hänsyn till konfidentialiteten och för att göra materialet mer könsneutralt. Ett 

icke-könsneutralt material anses inte vara av relevans för studien och anses därmed inte 

som nödvändigt att lägga vikt vid. Istället presenteras deltagarna som Enhetschef 1–10 där 

ordningen på enhetscheferna inte överensstämmer med den ordning som intervjuerna 

genomfördes. En anledning till att ordningen ändrades var för att vissa enhetschefer fick 

reda på vilken plats i turordningen de hade, vilket hade kunnat riskera konfidentialiteten 

om de visste att andra kollegor även deltog i studien och genomförde sin intervju innan 

eller efter dem. 

7.3. Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka enhetschefers erfarenheter av anhörigas delaktighet 

och inflytande i närståendes insatser. Studien utgår sedan från två frågeställningar där den 

första handlar om hur enhetschefen upplever anhörigas delaktighet och inflytande. Utifrån 

denna framkommer det att anhörigas delaktighet och inflytande till mestadels ges uttryck i 

engagemang i olika roller och i synpunkter och förväntningar på insatsen. Det visar sig att 

enhetschefer upplever svårigheter med anhöriga i olika roller och betonar att anhöriga 
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borde vara anhöriga för att främja brukarens självständighet och minska bördan för den 

anhörige. Däremot är de flesta enhetscheferna överens om att anhöriga kan involveras så 

länge det finns samtycke från brukaren. Det framkommer även upplevelser från 

enhetscheferna att det är slitsamt för anhöriga att vårda sina närstående och att 

enhetscheferna ser att anhöriga är i behov av avlastning. Enhetscheferna beskriver även 

förekomsten av att få ta emot missnöje från anhöriga och att det i vissa fall kan vara 

resultatet av ett bristfälligt informationsgivande från socialtjänstens sida. 

Den andra frågeställningen inriktar sig mot enhetschefens förhållningssätt till anhörigas 

delaktighet och inflytande, vilket enligt studiens resultat grundar sig i att enhetscheferna är 

öppna för anhörigas delaktighet men ser olika på deras inflytande. Det visar sig att 

enhetscheferna är positiva till anhörigas synpunkter och åsikter och menar att en dialog 

med anhöriga bidrar till ett samarbete som i sin tur främjar arbetet kring brukaren. De 

påtalar även vikten för anhöriga att våga höra av sig till dem oavsett positiva eller negativa 

framföranden. Anhörigas viktiga roll och som informationskälla i brukarens liv är 

återkommande i resultatet och anses som mest viktigt vid uppstart av insats. Denna 

informationskälla ställs dock i relation till verksamhetens önskan om att lära känna 

brukaren utifrån egna uppfattningar och kan då upplevas som ett hinder. Det framkommer 

även att enhetscheferna upplever att anhöriga bär på mycket känslor och särskilt när andra 

ska ta över vårdandet, vilket de då försöker bemöta med empati och förståelse. 

Sammanfattningsvis synliggör resultatet att enhetscheferna är öppna för anhörigas 

delaktighet så länge det inte hämmar brukarens självständighet, självbestämmande och 

personliga utveckling. Anhörigas inflytande ser olika ut, men enhetscheferna betonar att 

anhöriga främst bidrar till information, tips och idéer som ibland kan tillgodoses om det 

främjar brukaren. Resultatet visar sig därmed vara i enlighet med 1 kap. 1 § i SoL (SFS 

2001:453) gällande frigörandet av enskildas egna resurser, 6 § i LSS (SFS 1993:387) gällande 

självbestämmanderätt och Socialstyrelsens (2016) vägledning om att anhöriga ska 

involveras i omsorgen. Däremot visar resultatet att det bör tydliggöras hur anhöriga ska 

involveras i närståendes insatser och till vilken grad de kan involveras av enhetschefen. 

7.4. Betydelse för socialt arbete 

Enligt Socialstyrelsens (2016) vägledning ska verksamheter inom socialtjänst samverka 

med anhöriga och “erkännande, respekt och delaktighet är kanske det allra viktigaste, 

enklaste och mest efterfrågade stödet” till den person som vårdar eller stödjer en 
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närstående (s. 19). Aktuell studie kan bidra med en förståelse för hur enhetschefer inom 

funktionshinderomsorgen kan se på samt förhålla sig till anhörigas delaktighet och 

inflytande i närståendes insatser. Med studiens resultat kan även andra verksamheter och 

befattningar inom funktionshinderomsorgen få en uppfattning om hur samarbetet med 

anhöriga kan utspela sig och bidra till reflektion över hur de själva förhåller sig till anhörigas 

delaktighet och inflytande. Även anhöriga till närstående inom funktionshinderomsorgen 

kan genom studiens resultat få en upplevelse av hur enhetschefer ser på deras delaktighet 

och inflytande och skapa en förståelse av enhetschefers situation och vilja att involvera 

dem. En förståelse från både anhöriga och verksamma inom funktionshinderomsorgen 

skulle kunna leda till ett bättre samarbete vilket i sin tur kan leda till förbättringar inom 

verksamheterna. Björkman (2002) framför även att det saknas ett uttalat förhållningssätt 

för chefers hantering av anhörigas involvering i insatsen. Studiens resultat skulle därmed 

även kunna inspirera verksamhetsansvariga att diskutera eventuella systematiska 

förbättringsarbeten om hur verksamheter inom funktionshinderomsorgen kan möjliggöra 

för, samt förhålla sig till, anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser. 

7.5. Vidare forskning 

Studien undersöker enhetschefens erfarenheter av anhörigas delaktighet och inflytande i 

närståendes insatser och under intervjuerna framkommer det att enhetscheferna ofta får 

inta en stödjande roll gentemot anhöriga. Flera enhetschefer påtalar att det finns oklarheter 

kring kommunernas anhörigstöd inom funktionshinderomsorgen och menar att denna 

stödfunktion riktar sig mer mot anhöriga inom äldreomsorgen. Hallberg och Hallberg 

(2017) påtalar i litteratur att anhörigstödet inom kommunal funktionshinderomsorg inte är 

tillräckligt forskat på. Därmed hade det varit intressant att forska vidare på kommunernas 

anhörigstöd med utgångspunkt i denna studie där några av enhetscheferna har kunnat bidra 

med information kring deras upplevelser av det aktuella stödet. Inledande studie hade 

kunnat anta en kvantitativ ansats där frågor om vilket stöd som anhöriga inom 

funktionshinderomsorgen nyttjar idag och om de saknar något stöd. Uppföljande studie 

hade kunnat anta en kvalitativ ansats med fokus på hur anhöriga upplever stödet idag och 

hur anhöriga önskar att stödet ska se ut. Genom dessa studier hade verksamheter inom 

funktionshinderomsorgen kunnat få en förståelse för hur anhörigstödet kan nyttjas vilket 

i sin tur kan möjliggöra för enhetschefen att fokusera på andra delar i sitt yrke. 
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En annan intressant aspekt som framkommer under intervjuerna är att majoriteten av 

enhetscheferna betonar att anhöriga som gode män eller förvaltare åt sina närstående anses 

vara svårhanterat. Bland annat då de ser att det uppkommer intressekonflikter och de tror 

att brukarna skulle bli mer självständiga om det var andra än anhöriga som var gode män 

eller förvaltare. Även detta hade varit intressant att forska vidare på ur anhörigas 

perspektiv. Finns det en förklaring till varför anhöriga blir gode män eller förvaltare? Anser 

även anhöriga att deras närstående skulle bli mer självständiga om andra var gode män eller 

förvaltare? Vikten av att forska vidare i detta skulle vara för att kunna möjliggöra för 

brukarens självständighet och för att se över om behovet av andra gode män eller förvaltare 

finns. Även denna studie kan utgå från en kvantitativ ansats för att undersöka hur utbrett 

fenomenet är. Om det visar sig relevant att forska vidare på kan en mer djupgående 

kvalitativ intervjustudie genomföras där anhöriga får berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser av att vara gode män eller förvaltare åt sina närstående.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Förfrågan till chefer inom funktionshinderomsorgen 

Hej! 

Vi heter Ellen Klaesson Mases och Alicia Hollender och läser termin 6 på 

socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi ska snart genomföra vår 

kandidatuppsats där vi önskar skriva om och undersöka enhetschefers upplevelser och 

erfarenheter av anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser inom 

funktionshinderomsorgen. Vi söker enhetschefer i ditt område som vill delta i en enskild 

intervju. 

De enhetschefer vi söker har minst 2 års erfarenhet som chef för verkställande av insatser 

inom funktionshinderomsorgen. Vi ser gärna att fler enhetschefer på ditt område har 

möjlighet att delta och vi mottagar öppet chefer med olika utbildningsbakgrund. 

Tidsåtgången för intervjuerna beräknas vara 30–60 minuter och kommer att spelas in för 

att underlätta analysarbete. Vi kommer gärna till er arbetsplats någon gång under kontorstid 

vecka 47 till 48 (18/11–29/11). Övriga önskemål om tid och plats är välkommet. 

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och kommer därför ta 

hänsyn till att deltagande är helt frivilligt, samt att avbrytande av deltagande under studiens 

gång alltid är möjligt. Samtliga deltagare kommer att bli informerade om syftet som studien 

ämnar undersöka. Det insamlade materialet kommer endast att användas till studien och 

uppgifter om deltagaren och dennes arbetsplats behandlas konfidentiellt. Endast vi och vår 

handledare för uppsatsen kommer att få tillgång till materialet före avidentifikation. 

Vid intresse att delta kan du eller intresserad enhetschef kontakta oss för mer information 

eller bokning av intervju. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni vill delta i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 

Ellen Klaesson Mases   Alicia Hollender 

Telefon: 073-XXX XX XX   Telefon: 070-XXX XX XX 

Mail: mael1626@student.ju.se   Mail: hoal1793@student.ju.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledande information 
• Studiens syfte och användningsområde 

• Frivillighet samt möjlighet att avbryta och stryka sitt material 

• Konfidentialitet 

• Inspelning av intervjun 

• Publicering av forskningsresultat i DiVA 

Intervjun 
Bakgrundsfrågor: 

• Utbildningsbakgrund? 

• Yrkeserfarenhet efter examen? 

• Antal år som verkställande chef inom funktionshinderomsorgen? 

• Vilken/vilka insats(er) verkställs vid din/dina enhet(er)? 

Intervjufrågor: (Svaren kan beröra tidigare enheter) 

Hur upplever du anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser? 

• I vilken utsträckning?  

• Vad brukar anhöriga kontakta dig som chef om? (konkreta exempel) 

• Hur ser kontakten med anhöriga ut? (personliga möten, telefon, mail, fax, brev etc.) 

• Hur ofta brukar anhöriga kontakta dig som chef? (i genomsnitt) 
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Hur förhåller du dig till eventuella önskemål från anhöriga om hur insatsen ska 

utföras? 

• Personal? (konkreta exempel) 

• Aktiviteter? (konkreta exempel) 

• Praktiska insatser? (ex. städ, mat, osv.) (konkreta exempel) 

• Arbetssätt? (ex. lågaffektivt bemötande) (konkreta exempel) 

Hur upplever du samarbetet mellan dig som chef och anhöriga? 

• Är samarbetet ömsesidigt? 

• Vad har du för förväntningar på samarbetet? Varför? 

• Hur förhåller du dig som chef till om anhöriga har en annan åsikt än brukaren? 

(konkret exempel) 

• Tror du att det förekommer utan att du får reda på det? 

Hur upplever du samarbetet mellan personal och anhöriga? 

• Är samarbetet ömsesidigt? 

• Hur ofta kontaktar anhöriga personalen? Vad kan de kontakta dem om? 

• Hur anser du att personal ska förhålla sig till kontakten med anhöriga och 

eventuella önskemål om hur insatsen ska utföras? 

• Hur anser du att personalen ska förhålla sig till om anhöriga har en annan åsikt än 

brukaren? (konkret exempel) 

• Tror du att det förekommer utan att personal får reda på det? 
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Vad utmärker en god kontakt mellan chef och anhörig enligt dig? 

• Hur värderar du kontakten med anhöriga? 

• Konkreta exempel på en bra och en mindre bra kontakt. 

Har du några anhöriga anställda som utförare av insats? 

• Är detta vanligt förekommande i din verksamhet? 

• Hur påverkar detta insatsen? Varför/varför inte? 

I vilken utsträckning förekommer anhöriga som gode män eller förvaltare till sina 

närstående? 

• Är detta vanligt förekommande i din verksamhet? 

• Hur påverkar detta insatsen? Varför/varför inte? 

Vilka strategier och förhållningssätt finns inom organisationen vid anhörigas 

delaktighet och inflytande? 

• Finns det styrdokument eller riktlinjer för hur chefer ska förhålla sig till anhörigas 

inflytande och/eller delaktighet? 

• Om det inte finns: Anser du att det behövs? 

• Om det finns: Hur upplever du dessa styrdokument och riktlinjer? 

Vilka strategier och förhållningssätt har du själv skapat vid anhörigas delaktighet 

och inflytande? 

• Hur har du kommit fram till dessa? Varför? 

• Exempel: när en anhörig har en önskan om insatsen kring dess närstående, lyssnar 

du? 

Vilket stöd får du av din organisation gällande kontakt med anhöriga? 

• Hur ser stödet ut från din chef? 
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• Hur ser stödet ut från andra inom organisationen? (exempelvis kollegor eller HR?) 

• Hur upplever du stödet? 

• Saknas något stöd? 

• Hur skulle du vilja att det såg ut? 

Har du några övriga reflektioner kring anhörigas delaktighet och inflytande som 

inte uppkommit under intervjuns gång?  
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i studie om anhörigas delaktighet och inflytande i 

närståendes insatser inom funktionshinderomsorgen 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi inför vår kandidatuppsats 

undersöker anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser inom 

funktionshinderomsorgen. Läs igenom informationen noggrant och ge sedan ditt 

medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned. 

Medgivande 

Jag har tagit del av informationen kring studien om anhörigas delaktighet och inflytande i 

närståendes insatser inom funktionshinderomsorgen och jag är medveten om hur den 

kommer att gå till. Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan 

den påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor. Jag är medveten om att 

deltagandet i denna studie är helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit 

tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. Jag är också medveten om att jag när som helst 

under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att jag behöver förklara varför. Jag 

har blivit informerad om att studien kommer att publiceras i det digitala vetenskapliga 

arkivet DiVA där andra kommer att kunna ta del av den. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att: 

• Delta i studien genom en intervju som innehåller frågeställningar om mina egna 

upplevelser och erfarenheter av anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes 

insatser inom funktionshinderomsorgen. 

• Endast författarna och handledaren som är inblandade i studien har tillgång till det 

insamlade materialet och det kommer inte gå att identifiera vem som har sagt vad 

i det sammanställda resultatet.  

Kommun i södra Sverige den …... / ….  2019 
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Namnteckning                               Namnförtydligande 


